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Bakgrund 

Kronisk smärta är inte endast ett fysiskt lidande, det orsakar även psykiskt 

lidande. Det psykiska lidandet upplevs då förlust av kontroll, ångest, 

depression och smärta uppkommer. Långvarig eller kronisk smärta är en av de 

vanligaste orsakerna till kontakt inom primärvården. Det saknas kunskap om 

redskap för att hjälpa sjuksköterskan vid tillfällen då medicinsk smärtlindring 

är otillräcklig. Ett sådant redskap skulle kunna vara mindfulness. Mindfulness 

handlar om att uppmärksamma nuet, fokusera på andningen och att inte döma 

tankar, känslor, upplevelser och förnimmelser som uppstår.                                                  

Syfte                                                                                                              

Syftet med litteraturstudien var att beskriva användandet av mindfulness vid 

omvårdnaden av patienter med kronisk smärta.                                                

Metod                                                                                                                

En beskrivande litteraturstudie med systematisk sökning. Utifrån syftet söktes 

artiklar strukturellt vilka värderades kritiskt och sammanställdes. Studier som 

undersökte effekter av mindfulness och studier där mindfulness lärdes ut av 

sjuksköterskor inkluderades. Studier med olika design inkluderades för att få 

med säkra slutsatser men även för att kunna beskriva deltagarnas erfarenhet av 

mindfulness. I en integrerad analys sammanställdes resultatet i de 10 artiklar 

som ingår i studien.                                                                                           

Resultat                                                                                                                

I majoriteten av studierna tillämpades Mindfulnessbaserad stressreduktion men 

i en studie tillämpades Mindfulnessbaserad kognitiv beteendeterapi. 

Övningarna i studierna utövades från fem minuter upp till en timme beroende 

på övning. I alla studier fick deltagarna inspelade mindfulnessövningar att göra 

hemma mellan träffarna, som hölls en gång i veckan. Resultatet visade att 

smärtan signifikant reducerades i sex av nio studier. I en studie minskade 

smärtan hos patienter med artrit men hade ingen effekt hos patienter med 

kronisk huvudvärk eller migrän. Ingen förbättring av smärta hos patienter 

diagnosticerade med cancer, däremot förbättrades deras ångest och depression. 

Slutsats                                                                                                               

Mindfulness skulle kunna vara ett redskap som sjuksköterskor kan använda vid 

omvårdnad av patienter med kronisk smärta. Mer forskning krävs dock för att 

säkerställa effekter vid implementering av mindfulness i omvårdnaden.  

 

 

Nyckelord: Kronisk smärta, Mindfulness, Omvårdnad, Smärtlindring 
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1. Bakgrund 

1:1 Smärta och smärthantering 

En av de vanligaste orsakerna till kontakt inom primärvården är långvarig 

smärta vilket också är en orsak till en stor del av alla sjukskrivningar. Smärtan 

påverkar livskvalitet och hälsostatus samt orsakar stora kostnader för 

samhället. Patienter som lider av kronisk smärta har generellt högre 

vårdkonsumton än övriga populationen (Gustavsson, 2015; Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering (SBU), 2006). Kronisk smärta är en 

omvårdnadsdiagnos och definieras som: 

 En obehaglig, sensorisk och känslomässig upplevelse i samband 

med befintlig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som en 

sådan skada (international Association for the study of pain) 

plötslig eller långsamt insättande med olika intensitet från mild 

till svår, konstant eller återkommande, utan förväntat eller 

förutsägbart slut eller med en varaktighet av mer än tre månader 

(Florin, 2011 sid 523) 

Kronisk smärta påverkar sömn, sexuell aktivitet, socialt liv, familjeliv, 

näringsintag, aktivitetstolerans och andlighet. Cirka 50 % av de personer som 

lider av kronisk smärta lider även av depression- eller ångestsyndrom 

(Carpenito, 2013). Kronisk smärta skapar stort lidande och existentiell samt 

psykosocial skada vilket kan leda till låg livskvalitet. Smärtan inverkar på 

rörlighet, att utföra dagliga aktiviteter samt förmågan till att bibehålla personlig 

hygien. Genom ångest, nedstämdhet och sömnstörningar sänker långvarig 

smärta livskvaliteten både psykiskt, fysiskt men även socialt (Blomberg, 

Hylander & Törnkvist, 2008; Gustavsson, 2015; Linton, 2013; Williams, 

Simmons & Tanabe, 2015).  

Patienter gör dagligen val för hur de ska hantera sin kroniska smärta, vanligen 

används läkemedel som smärtlindring. Det är oftast Paracetamol som används 

men även opioider som morfin och Oxycontin (Lundberg & Axelsson, 2006). 

Vid behandling med opioider finns risk för förstoppning vilket kan orsaka 

obehag för patienten. Vid överdosering eller överkänslighet för opioider kan 

andningsdepressioner uppkomma. Överdosering av Paracetamol ger 

levertoxicitet (www.fass.se). Patienter kan lära sig tankeövningar för att 

hantera smärtproblem som alternativ smärtlindring. Tankeövningar kan också 

öka känslan av kontroll över tillvaron. Behandlingsprogram som omfattar flera 

strategier visar ofta på större förbättring än då enskilda åtgärder vid långvarig 

smärta används (Magnusson & Mannheimer, 2015; SBU, 2006).  

1:2 Mindfulness  

Mindfulness grundar sig i buddismen vilket kan skapa frågan om meditationen 

kan användas av människor med andra religioner eller de utan religion. 

Mindfulness har emellertid utvecklats till en meditationsform utan religiösa 

inslag genom att de religiösa delarna har tagits bort (Schenström, 2007). 

Mindfulness kan därför utövas av alla oavsett religion. Alla religioner omfattas 

av själva idén om medveten närvaro eller samspel med livet. Syftet med 

mindfulness är att lära närvarande i nuet genom att via andningen hitta ett lugn 
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och inte fördöma tankar och känslor som uppstår (Schenström, 2007; Tusaie 

och Edds, 2009).  

Mindfulness är känt som ett redskap för hantering av stress och oro. Metoden 

har även prövats för att hantera smärta. Genom att utöva mindfulness lär 

utövaren känna sin kropp genom sina känslor vilket kan stärka inre 

hälsoresurser. Mindfulness kan bidra till en känsla av inre balans trots ohälsa 

eller illavarande (Fagerström, 2013; Schenström, 2007). Genom utövandet av 

mindfulness ökar förståelsen för egna känslor som utövaren har och gör att de 

reaktioner som uppkommer blir lättare att acceptera. Med kunskap om hur 

kroppen och sinnet reagerar på olika händelser eller rörelser så fås ett val och 

en handlingsberedskap i olika situationer (Schenström, 2007). Mindfulness kan 

användas i vardagens alla moment för att skapa en medvetenhet om 

omgivningen och händelser samt en medvetenhet om den egna reaktionen på 

nuet. Att utöva mindfulness kan minska upplevd stress vilket kan ge en känsla 

av välbefinnande och ökat välmående. Mindfulness är inget målfokuserande 

redskap men har många positiva och sekundära egenskaper som kan hjälpa till 

att minska såväl psykologiska som fysiologiska symptom i kroniska tillstånd 

(Tusaie & Edds, 2009). Mindfulness upplevs däremot inte vara en enkel 

process då utövandet kräver motivation och engagemang till daglig meditation 

för att uppnå resultat (Tusaie & Edds, 2009). 

Vid utövande av mindfulness ingår olika övningar. En övning som förekommer 

i mindfulness är att fokusera på andningen som ett ankare i nuet. 

”Andningsankaret” går ut på att följa andetagen in och ut på den plats det 

känns mest till exempel i näsan eller magen. Andningen är det centrala i 

mindfulness och ingår i alla övningar. Det är runt andningen som olika tekniker 

byggs. Syftet i övningarna är att träna fokusering på nuet och den uppgift som 

utförs eller på att undvika tankevandringar vilka kan störa koncentrationen 

(Schenström, 2007). En annan övning är ”kroppsskanning”. Kroppsskanning är 

den övning som oftast introduceras först när mindfulness ska läras ut. Den 

övningen är tillsammans med andningsankaret det som kan vara lättast att lära 

sig i början och det är också de övningar som andra övningar grundas i. 

Kroppsskanning innebär medveten fokusering på muskler och kroppsdelar i en 

specifik ordning då känslor och upplevelser i kroppen oftast är lättast att förstå. 

Det som upplevs under meditationen accepteras utan att ändras på. En 

medvetenhet om känslor och upplevelser i kroppen skapas (Schenström, 2007). 

”Gående meditation” är en övning som utförs genom att gå långsamt och 

medvetet med fokusering på fötter, ben och rörelser. Yoga används också i 

samma syfte för att medvetengöra rörelser i kroppen och i musklerna. Med 

upprepad övning så kommer andra förnimmelser att upptäckas i kroppen så 

som hur fotsulan känns mot underlaget. Andningsankaret är med i även denna 

övning då andning är en central del i livet och i att leva (Schenström, 2007). 

Övning i ”medvetet ätande” kan också ingå vid utövande av mindfulness. Vid 

”medvetet ätande” ligger fokus på lukt, smak och konsistens samt vad maten 

skapar för känslor och förnimmelser, som i alla mindfulnessövningar. Att 

känna smak, lukt och hur maten känns när den tuggas medvetet gör att 

måltiden upplevs med alla sinnen och ätandet blir en medveten handling 

(Schenström, 2007). 
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1:3 Omvårdnadsteori - lidande och medlidande 

Kronisk smärta orsakar ett fysiskt lidande. Förlust av kontroll, ångest, 

depression och smärta leder även till psykisk lidande. Orsakerna till lidandet 

kan vara många och upplevelsen påverkas av yttre och inre omständigheter 

(Arman, 2012). Lidandet innebär att uppleva många olika intensiva känslor 

som oro, rädsla, desperation med flera, men kan omvändas till att bli 

meningsfullt och leda till att orka härda ut i sin sjukdom (Ferrell, & Coyle, 

2008). Att lida och att lindra lidande är en naturlig del av att vara människa. 

Lidande som påträffas inom vården delas in i sjukdomslidande, vårdlidande 

och livslidande (Eriksson, Nordman, & Myllymäki, 1999). När patienten 

upplever hot mot integriteten, känsla av förintelse och upplösning kan lidandet 

uppstå. Det är inte kroppen men människan som lider. Gemensamt för alla 

vårdverksamheter är att lindra lidande. Det är vanligt att vårdgivare distanserar 

sig från patienten för att undvika att själva känna sig sårbara genom så kallad 

”spegling” av patienternas sårbarhet. Vårdgivares uppgift är att vara engagerad 

och vårda patienten på ett medkännande sätt vilket går emot det faktum att det 

ibland sker ett distanstagande från patienten. Det behövs mer kunskap om 

medlidande och det naturliga lidandet för att kunna möta patientens lidande 

(Arman, 2012). 

För att kunna lindra och erkänna lidandet hos andra behövs medlidande hos 

vårdgivaren genom att dela patientens känslor. Medlidande beskrivs som ett 

sätt att beröras av och få förståelse för patientens lidande och motivera till 

erkännande av lidandet. Medlidandet kan även ge kraft att handla motiverat för 

att försöka lindra patientens lidande. Medlidande är att inneha moral som 

motiverar till utövande av omvårdnad utifrån ett etiskt, solidariskt och 

tillgängligt perspektiv. En fullständig närvaro genom att våga se, känna och 

inte ignorera tecknen på lidande kan hjälpa sjuksköterskor att inge patienter 

trygghet. Genom närvaro i omvårdnaden visas medlidande som är en del av 

den lindrande vården. En holistisk syn på människan, hälsan och lidandet 

hjälper sjuksköterskan att underlätta för patienter att omvandla lidandet till 

något hanterbart. Upplevelse av trygghet och medlidande kan få patienten att 

dela med sig av sina känslor vilket kan leda till acceptans av smärtan (Wiklund 

Gustin, 2012). 

Sjuksköterskan har behov av kunskap i avläsande samt igenkännande av 

tecknen på lidande för att kunna lindra och hjälpa. När sjuksköterskan 

identifierar sina egna känslor hos den lidande patienten kan det leda till att 

sjuksköterskan distanserar sig. Det kan uppfattas som en ytlig attityd hos 

sjuksköterskan som kan orsaka hinder i omvårdnaden (Arman, 2012; Wiklund 

Gustin, 2012). Att identifiera lidandet samt utföra omvårdnad för patienter med 

kronisk smärta är en viktig uppgift i sjuksköterskornas vardagliga arbete. Som 

hjälp i omvårdnaden kan sköterskan genom samtal försöka hitta individuella 

copingstrategier för patienten (Blomberg et al. 2008). 

1:4 Problemformulering 

Arbetsliv, fritid, framtidsbild och självbild påverkas av långvarig smärta, vilket 

gör det viktigt att behandlingen tar livets alla aspekter i beaktande (SBU, 

2006). Omvårdnad av patienter med kronisk smärta är en av de mest 

utmanande uppgifter som sjuksköterskan har. Oron för att överdosera 
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läkemedel finns hos sjuksköterskan de gånger då smärtlindringen inte har 

avsedd effekt (Blondal & Halldórsdóttir, 2009). När den medicinska 

smärtlindringen inte hjälper eller är bristfällig kan sjuksköterskan känna 

maktlöshet, hjälplöshet och frustration, vilket kan leda till att patientens 

problem istället ignoreras. (Blomberg et al. 2008). Genom att utföra andra 

uppgifter distanserar sjuksköterskorna sig från egna och andras känslor. 

Skyddsmekanismen kan hindra förmågan av att vara närvarande i 

omvårdnaden av patienten (Tusaie & Edds, 2009; Wiklund Gustin, 2012). När 

sjuksköterskan ignorerar patientens smärta kan patienten känna uppgivenhet 

och uppleva en känsla av att inte bli tagen på allvar. Ökad sårbarhet och 

lidande kan då ses hos patienten (Santamäki Fisher & Dahlqvist, 2010). 

Sjuksköterskan har behov av kunskap om redskap för att hjälpa patienten vid 

tillfällen då medicinsk smärtlindring är otillräcklig. Ett sådant redskap skulle 

kunna vara mindfulness.  

2. Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva användning av mindfulness vid 

omvårdnad av patienter med kronisk smärta. 

2:1 Frågeställningar 

Hur kan sjuksköterskan tillämpa mindfulness i omvårdnaden av patienter med 

kronisk smärta? 

Vilka effekter har tillämpning av mindfulness vid omvårdnaden? 

3. Metod 

Designen är en beskrivande litteraturstudie med systematisk sökning. 

Artiklarna värderades kritiskt och sammanställdes med stöd av 

granskningsmall (Kristensson, 2014). 

3:1 Sökstrategi  

Databaserna AMED, Pubmed, PsycInfo och CINAHL valdes då de bland annat 

innehåller omvårdnadsvetenskaplig forskning. Sökorden Mindfulness och 

Chronic pain som är ämnesord i MeSh och CINAHL headings användes vid 

sökningen i databaserna. Sökorden användes kombinerade med AND. 

Begränsningarna engelska, publiceringsår 2006 - 2016 och peer-reviewed 

användes (Bilaga 1). Då det endast framkom åtta artiklar med 

omvårdnadsfokus utvidgades sökningen med en manuell sökning efter artiklar 

utifrån funna reviewers referenslistor. Vid den manuella sökningen hittades 

ytterligare två artiklar. 
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3:2 Urval 

Inklusionskriterier var studier där mindfulness-interventioner lärdes ut av ett 

interprofessionellt team där sjuksköterskor ingick. Studierna skulle också ha 

fokus på patienter med olika typer av kronisk smärta och redovisa mindfulness 

effekter på kronisk smärta. Även studier där mindfulnessinstruktörer lärde ut 

mindfulnessövningar till patienter med kronisk smärta inkluderades. 

Exklusionskriterier var reviewer, pilotstudier och studier gjorda på barn. 

Studier som behandlade kronisk smärta med mindfulness där opiatmissbruk 

fanns uteslöts. Även studier där mindfulness lärdes ut av andra professioner 

som exempelvis psykologer uteslöts.  

I ett första urval lästes artiklarnas titlar för bedömning av relevans för syftet. I 

ett andra urval lästes artiklarnas abstrakter och i ett sista urval lästes artiklarna i 

sin helhet för att få en grundligare uppfattning om studiernas innehåll.  

Sammanlagt lästes 270 titlar, 33 sammanfattningar. I sin helhet lästes 20 

artiklar. Efter att dubbletter och review-artiklar rensats bort granskades 15 

artiklar kritiskt med stöd av mall i Kristensson (2014). Granskningen gjordes 

enskilt för att sedan bytas och diskuteras mellan författarna. De artiklar som 

inkluderats redovisas i en artikelmatris (Bilaga 2).  

3:3 Dataanalys 

Den analys som genomfördes av de inkluderade studierna var en integrerad 

analys (Kristensson, 2014). En integrerad analys genomfördes i tre olika steg. 

Det första steget var granskning av studierna för att övergripande likheter och 

skillnader av interventioner i mindfulness skulle identifieras. I det andra steget 

identifierades kategorier i artiklarna som visade på mindfulness effekter. 

Kategorierna skrevs upp i ett word-dokument som sedan skrevs ut i flera 

exemplar. Ur dokumentet klipptes kategorier ut för att tydliggöras och lades i 

grupper. Det tredje och sista steget innebar en sammanställning av resultatet 

under de kategorier som tidigare identifierades. Kategorierna användes sedan 

som underrubriker i resultatdelen (Kristensson, 2014).  

3:4 Etiska överväganden 

För att utöva medicinsk forskning krävs etiskt tillstånd vilket regleras genom 

etikprövningslagen i Sverige (Kristensson, 2014). Forskningen får endast 

godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet. Människors 

välfärd ska prioriteras framför vetenskapliga och samhälleliga behov. 

Deltagare ska informeras och ge sitt godkännande för samtycke att delta i 

studien (SFS 2003:460). De artiklar som valdes till studien har fått etiskt 

godkännande från etisk kommitté. Deltagare i studierna har enligt forskarna 

fått ordentlig information samt gett informerat samtycke att delta. Urvalet av 

artiklar till litteraturstudien har skett med neutrala värderingar och åsikter. De 

artiklar som inkluderades ansågs relevanta för studiens syfte. Alla resultat har 

redovisats utan omskrivningar och är redovisade i artikelmatris (Bilaga 2).  
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4. Resultat 

I Litteraturstudien inkluderades nio kvantitativa studier och en kvalitativ 

studie. Vid analys av studiernas metod och resultat framkom två typer av 

interventioner och sju olika effekter av interventionerna. Interventioner och 

effekter användes som rubriker och underrubriker i resultatet.  

4:1 Tillämpning av olika mindfulnessmetoder vid omvårdnad av patienter med 

kronisk smärta  
Det framkom i nio av de tio inkluderade studierna att 

mindfulnessinterventioner lärdes ut av sjuksköterskor som ingick i 

interprofessionella team. Sjuksköterskor och övrig personal i de 

interprofessionella teamen fick mindfulnessutbildning utav erfarna 

mindfulnessinstruktörer innan studierna för att teknikerna skulle läras ut till 

deltagarna på ett korrekt sätt (Ando, Morita, Akechi, Ito, Tanaka, Ifuku, & 

Nakayama, 2009; Björnsdóttir, Arnljótsdóttir, Tómasson, Triebel, & 

Valdimarsdóttir, 2016: Gardner-Nix, Barbati, Grummitt, Pukal, & Raponi 

Newton, 2014; Jelin et al. 2012; Kristjánsdóttir et al. 2012; Kristjánsdóttir, 

2013; la Cour, & Petersen, 2015; Morone et al, 2016; Rosenzweig et al. 2010; 

Ussher et al. 2012)  

I alla inkluderade studier fick deltagarna inspelade meditationsövningar att 

utöva dagligen i hemmet. Övningarna fanns tillgängliga på cd-skiva eller via 

smartphone beroende på studie.  

4:1:1 Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) 

I nio av studierna tillämpades MBSR. Kroppsscanning användes som 

introduktion i utövandet av mindfulness. Utövaren guidades i fokusering på 

specifika kroppsdelar och andningen samt uppmuntrades till icke dömande 

acceptans av tankar och känslor i ögonblicket. Medvetandet guidades till 

specifika kroppsdelar i ordning, alla sensationer uppmärksammades utan att det 

som upplevdes försökte ändras på (mindful acceptans). Andra tekniker som 

ingick i MBSR var sittande meditation, gående meditation, yoga samt mindful 

stretching. Teknikerna var baserade på medveten andning där fokus låg på in- 

och utandningen och skapande av medvetenhet om egna tankar och känslor 

som uppstod under övningen. Övningarna i studierna utfördes från fem minuter 

upp till 60 minuter (Ando et al. 2009; Gardner-Nix et al. 2014; Kristjánsdóttir 

et al. 2012; Kristjánsdóttir, 2013; la Cour, & Petersen, 2015; Morone et al, 

2016; Rosenzweig et al, 2010; Ussher et al. 2012). Medveten måltid och 

medvetet lyssnande var något som också ingick i Rosenzweigs et al. (2010) 

studie. 

I vissa studier ändrades tekniker i MBSR för att anpassas till patienter med 

kronisk smärta. Gardner-Nix et al. (2014) ändrade de meditativa positionerna 

för att möta smärtan. Modifierat stående och sittande medveten rörelse 

användes istället för yoga. I Ando et al. (2009) användes cyklisk meditation 

vilken bestod av andning och meditation med rörelser av händer och fötter för 

fokusering. La Cour och Petersen (2015) anpassade yogapositionerna utefter 

deltagarnas fysiska förmåga. 
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4:1:2 Mindfulnessbaserad kognitiv beteendeterapi (MBCT) 

I en studie användes MBCT. MBCT utvecklades för att integrera aspekter av 

kognitiv beteendeterapi (KBT) med MBSR. Interventionerna användes vid så 

väl depression som kronisk smärta och betonade betydelsen av medveten 

närvaro och relationen mellan tankar, känslor och kroppssensationer. MBCT 

gav färdigheter att koppla bort dysfunktionella vanemönster samt träning i 

fokusering på acceptans och medvetenhet i nuet. Vanliga beteendemönster hos 

patienter med kronisk smärta bestod av katastroftankar och undvikande på 

grund av rädsla för smärtan och dess konsekvenser. Övningstekniker i studien 

varade mellan 10 till 45 minuter beroende på typ av övning. Övningarna lärdes 

ut och övades under två gruppmöten i veckan under fyra veckor. Deltagarna 

erhöll även övningar att göra hemma för dagligt bruk. I interventionen ingick 

förutom MBCT, patientutbildning i hälsa, aktivitet och träning i 

kroppskontroll. (Björnsdóttir, Arnljótdóttir, Tómasson, Triebel, & 

Valdimarsdóttir, 2016) 

 

Tabell 1. Mätning av effekter av mindfulness i de inkluderade studierna  

 

 

 

 

 

 

Artiklar Smärta 

 

Smärt 

acceptans 

Ångest// 

Depression 

Allmän 

livskvalitet 

Fysisk 

funktion 

Katastrof-

tankar 

Sömn 

Ando et al. (2009)                               X  X     

Björnsdóttir et al. (2016) X  X X X  X 

Gardner-Nix et al. 

(2008) 

X   X  X  

la Cour (2015) X X X X  X  

Kristjánsdóttir et 

al.(2012) 

X X X X X X X 

Kristjánsdóttir et al. 

(2013) 

X X X X X X X 

Morone et al. (2016) X   X    

Rosenzweig et al. (2010) X  X X X   

Ussher et al. (2012) X X   X   
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4:2 Effekter vid tillämpning av mindfulness 

4:2:1 Smärta och smärtacceptans  

I nio studier undersöktes mindfulness effekt på smärta (Tabell 1). I tre av dem 

kunde ingen smärtlindrande effekt påvisas (Ando et al. 2009; Gardner-Nix et 

al. 2008; Kristjánsdóttir et al. 2012) men i sex studier visade resultatet på 

signifikant förbättring (Björnsdóttir et al. 2016; Kristjánsdóttir et al. 2013; la 

Cour& Petersen, 2015; Morone et al. 2016; Rosenzweig et al. 2010; Ussher et 

al. 2014). Fem av studierna visade att patienterna hade mindre smärta så länge 

interventionen pågick (Björnsdóttir et al. 2016; Kristjánsdóttir et al. 2013; 

Morone et al. 2016; Rosenzweig et al. 2010; Ussher et al. 2014) Endast en 

studie visade på fortsatta förbättringar efter sex månader vad gäller hur smärtan 

påverkade det dagliga livet (la Cour & Petersen, 2015). En studie undersökte 

effekten av mindfulness vid många olika tillstånd av kronisk smärta. Patienter 

som hade artrittillstånd och kroniska rygg- och nacksmärtor visade mest 

positiva reaktioner vad gäller smärta. De som hade minst hjälp mot smärtan var 

de som led av kronisk huvudvärk och migrän (Rosenzweig et al. 2010). En 

studie gjord på cancerpatienter visade att mindfulness inte hjälpte att hantera 

cancersmärta (Ando et al. 2009). I Kristjánsdóttir et al. (2012) kunde det inte 

ses någon förändring på smärtnivåerna under studiens gång.  

Mindfulness effekt på smärtacceptans mättes i fyra studier (Tabell 1). I tre 

studier sågs signifikant förbättring av smärtacceptansen (Kristjánsdóttir et al. 

2012; la Cour & Petersen, 2015; Ussher et al. 2014) I en uppföljningsstudie 

efter 11 månader från studiens start visade smärtacceptansen på signifikant 

förbättring (Kristjánsdóttir et al. 2013). Jelin, Granum, och Eide (2012) 

intervjuade deltagare i en studie gjord med mindfulnessövningar på 

smartphone med dagboksuppföljningar. Deltagarna upplevde att de fick en 

större smärtacceptans med hjälp av de inspelade övningarna.    

 4:2:2 Depression och ångest   

I sex av tio studier mättes hur ångest och depression påverkas av mindfulness 

(Tabell 1). Studien visade signifikant förbättring i tre av sex studier (Ando et 

al. 2009; Björnsdóttir et al. 2016; la Cour & Petersen, 2015). En av studierna 

visade på signifikanta förbättringar av ångest efter att mindfulness utövats men 

ingen förbättring av deltagarnas depressionsnivå (Ia Cour & Petersen, 2015). I 

en annan studie intervjuades deltagarna om upplevelser av hemmaövningarna i 

mindfulness som utövades. Svaren visade att deltagarna upplevde minskad 

ångest och depression. Resultatet visade signifikant förbättring generellt bland 

studiedeltagare med många olika sorters kronisk smärta, förutom hos de som 

led av fibromyalgi och migrän/huvudvärk (Rosenzweig et al. 2010).   

4:2:3 Allmän livskvalitet  

Effekten av mindfulness på allmän livskvalitet mättes hos deltagarna i sju av 

tio studier (Tabell 1). I fyra av studierna kunde signifikanta förbättringar ses på 

ökad livskvalité (Björnsdóttir et al. 2016; la Cour & Petersen, 2015; Morone et 
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al. 2010; Rosenzweig et al. 2010) I en studie sågs att mindfulnessövningar gav 

förbättringar i allmän livskvalité på åtta veckor. Efter att ha utövat mindfulness 

i sex månader kunde signifikanta förbättringar ses (Morone et al. 2010). I en 

studie med mindfulnessövningar via smartphone sågs måttliga förbättringar av 

deltagarnas livskvalitet efter fyra veckor. En uppföljning till studien visade att 

resultatet inte var ihållande efter fem månader men efter elva månader kunde 

små förbättringar i livskvalité ses (Kristjánsdóttir et al. 2012; Kristjánsdóttir et 

al. 2013). En studie visade inte på signifikanta förbättringar av livskvalité vid 

mindfulnessutövning (Gardner-Nix et al. 2008). I en studie som mätte 

mindfulness påverkan på livskvalité i många olika tillstånd av kronisk smärta 

visade resultatet på en signifikant ökad livskvalité generellt i grupperna, 

förutom hos patienter med fibromyalgi (Rosenzweig et al. 2010) 

4:2:4 Fysisk funktion  

Fysisk funktion relaterat till mindfulness mättes i fem av de tio studier som 

ingick i litteraturstudien (Tabell 1). Två av studierna redovisade signifikanta 

förbättringar i deltagarnas fysiska funktion (Björnsdóttir et al. 2016; 

Rosenzweig et al. 2015). Dock visade studien av Rosenzweig et al. (2015), 

som undersökte effekter av mindfulness på olika typer av kronisk smärta, att 

personer med artrit upplevde signifikanta förbättringar. Personer som led av 

fibromyalgi upplevde däremot inte några förbättringar. I en uppföljningsstudie 

efter elva månader kunde inga förändringar ses efter fem månader. I 

uppföljningen efter 11 månader sågs en liten negativ förändring (Kristjánsdóttir 

et al. 2012; Kristjánsdóttir et al. 2013). I en studie kunde ingen skillnad på 

fysisk funktion efter utövande av mindfulness ses (Ussher et al. 2012).  

4:2:5 Katastroftankar  

I fyra studier av tio mättes deltagarnas katastroftankar i samband med smärta 

efter att deltagarna använt sig av mindfulnessövningar (Tabell 1). I en studie 

där mindfulness utövandes via smartphone visades en förbättring av 

katastroftankar. Studien följdes upp efter sex månader och där sågs fortfarande 

en förbättring (Kristjánsdóttir et al. 2012) En uppföljningsstudie gjordes efter 

elva månader där det visade sig att katastroftankarna varken hade förbättrats 

eller försämrats (Kristjánsdóttir et al. 2013). I en studie visade resultatet att 

katastroftankar inte förbättrades efter åtta veckor men var signifikant 

förbättrade efter 6 månader efter utövande av mindfulnessövningar (la Cour 

och Petersen, 2015). I Gardner-Nix et al. (2008) studie visades ingen signifikant 

förbättring på katastroftankar efter användande av mindfulness.  

4:2:6 Sömn                                                                                                             

Hur utövande av mindfulness påverkade sömnen undersöktes i tre studier av tio 

som ingick i litteraturstudien (Tabell 1). En av tre studier visade att deltagarna 

upplevde en signifikant förbättrad sömn tack vare mindfulness (Björnsdóttir et 

al. 2016). I studien med en elva månaders uppföljningsstudie sågs 

ingen påverkan av mindfulness på deltagarnas sömn, varken vid fyra veckor 

eller vid uppföljningen (Kristjánsdóttir et al. 2013).  
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4:2:7 Upplevt stöd   

Jelin et al. (2012) utförde en studie med semistrukturerade intervjuer av sju 

deltagare i Kristjánsdóttir et al. (2012) studie där MBSR tillämpades. 

Intervjuerna undersökte upplevelserna av den webbaserade smartphone-

interventionen och återkopplingen i de dagböcker som skrevs dagligen i 

smartphonen. Det framkom att de flesta deltagarna upplevde återkopplingen i 

smartphonen motiverande, vilket underlättade upprätthållande av övningarna 

och självreflektioner. Sjuksköterskans återkoppling på de skrivna 

reflektionerna i dagböckerna gjorde att deltagarna kände sig sedda och 

förstådda vilket skapade ett förtroende. De kände även stöd vid dåliga dagar, 

ökat självförtroende samt ökad medvetenhet om livssituationen. Några av 

deltagarna hade svårt att hantera den positiva återkopplingen och tyckte den 

kändes upprepad och icke genuin, vilket gjorde det svårt att ta till sig råden de 

fick av sköterskan. I några fall kände deltagarna sig oförstådda och uttryckte att 

telefonkontakt hade känts bättre än skriftlig feedback. I en telefonkontakt 

upplevde de att de hade kunnat få förklara sina upplevelser muntligt. Genom 

interventionerna lärdes acceptans av smärtan och att kunna göra saker trots den 

(Jelin et al. 2012).  

4:3 Resultatsammanfattning 

I majoriteten av studierna tillämpades MBSR men i en studie tillämpades 

MBCT. Övningarna i studierna utövades från fem minuter upp till en timme 

beroende på övning. I alla studier fick deltagarna inspelade 

mindfulnessövningar att göra hemma mellan träffarna, som hölls en till två 

gånger i veckan. Resultatet visade att smärtan signifikant reducerades i sex av 

nio studier. I en studie minskade smärtan hos patienter med artrit men hade 

ingen effekt hos patienter med kronisk huvudvärk eller migrän. I tre av fyra 

studier visades en signifikant förbättring av smärtacceptans. Ingen förbättring 

av smärta hos patienter diagnosticerade med cancer, däremot förbättrades deras 

ångest och depression. Studiernas resultat vad gäller ökad livskvalité efter 

utövandet av mindfulness var tvetydiga. Endast i fyra studier sågs signifikanta 

förbättringar vad gäller ökad livskvalitet. Endast ett fåtal studier visade på 

signifikans vad gäller förbättrad fysisk funktion, katastroftankar och sömn. En 

studie som jämförde effekten av mindfulness på olika sorters smärta visade på 

signifikanta förbättringar av fysisk funktion hos patienter med artrit men inte 

hos de med fibromyalgi. En studie tog upp patienternas upplevelse av 

mindfulness där de flesta upplevde att de fått en ökad smärtacceptans och 

förbättrad motivation. Vissa deltagare i studien upplevde sjuksköterskornas 

återkoppling som tjatig och icke genuin. 
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5. Diskussion 

 5:1 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva mindfulness vid omvårdnad av 

patienter med kronisk smärta. Kronisk smärta är ett problem som ibland är 

svårbehandlat och därför är det av intresse att sammanställa resultat från andra 

studier för att se om mindfulness kan vara ett redskap som sjuksköterskor kan 

använda på patienter när medicinsk smärtlindring är otillräcklig. Kristensson 

(2014) beskriver litteraturstudien som ett bra sätt att kunna sammanställa 

relevant kunskap som sedan kan användas praktiskt. Hälso- och sjukvården ska 

vara evidensbaserad och baseras på bästa möjliga kunskap (Kristensson, 2014). 

 

Sökorden mindfulness och chronic pain utgick från bärande ord i studiens syfte 

och den engelska översättningen kontrollerades i svenska Mesh. Sökorden 

kombinerades med den booleska sökoperanden AND för att öka sökningens 

sensitivitet (Kristensson, 2014). CINAHL, PsycINFO, PubMed och AMED 

valdes då de innehåller omvårdnadsvetenskaplig forskning. Omvårdnad är en 

central del i sjuksköterskans arbete och därför begränsades urvalet till 

databaser som innehöll forskning baserat på omvårdnadsvetenskap. 

Avgränsningen peer reviewed valdes för att all forskning skulle vara granskad 

av oberoende forskare och ha god kvalitet. Sökningen begränsades även till 

studier publicerade mellan 2006 - 2016 för att litteraturstudien skulle innehålla 

aktuell vetenskap. Sökningen begränsades även till det engelska språket då 

engelska är något som litteraturstudiens författare behärskar. Sökningen 

utfördes systematiskt för att stärka litteraturstudiens validitet (Kristensson, 

2014).  

Trots att litteratursökningen utgick från bärande ord utifrån studiens syfte 

uppstod det problem med att hitta artiklar. Därför utfördes så kallad 

snowballing där ny litteratur söktes via referenslistor i funna artiklar och 

reviewer (Kristensson, 2014). Fler sökord kunde använts i sökningen. 

Provsökningar med sökord som nursing care och interventions med 

trunkeringar utfördes innan den systematiska sökningen som test. Det gav 

dessvärre inga fler resultat av artiklar. Det begränsade antalet artiklar kan bero 

på att mindfulness är ett outforskat ämne. Under sökningen kunde det ses 

många pilotstudier i databaserna vilket tyder på att forskning inom mindfulness 

är på gång.  

Litteraturstudiens frågeställningar tog upp hur sjuksköterskor kan använda 

mindfulness i omvårdnaden av patienter med kronisk smärta och effekterna av 

mindfulness, vilket ledde fram till vilka inklusionskriterier som skulle 

innefattas i studien. Exklusionskriterier var studier utförda av psykologer. 

Dessvärre var många studier i mindfulness utförda av psykologer vilket ledde 

till att många studier blev exkluderade. Emellertid var litteraturstudiens syfte 

att beskriva mindfulness vid omvårdnad av patienter med kronisk smärta. 

Omvårdnad är en central uppgift hos sjuksköterskor och därför exkluderades 

studier utförda av psykologer. Vid urvalet inkluderades tre studier som 

undersökte samma deltagare, en av studierna var en uppföljning och en annan 

studie inriktade sig på att lyfta deltagarnas upplevelser av interventionerna. 

Studierna inkluderades då de tog upp effekter, deltagares upplevelser samt lång 
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uppföljning som upplevdes relevanta för studiens syfte. De studier som 

inkluderades undersökte mestadels kvinnor vilket begränsar generaliseringen 

till kvinnor med kronisk smärta. Att främst kvinnor inkluderades i studierna 

kan bero på att dubbelt så många kvinnor som män lider av kronisk smärta 

(Gustavsson, 2015). 

Granskning av studiernas vetenskapliga kvalitet utfördes med stöd av 

frågeställningar i en granskningsmall (Kristensson, 2014).  Studiedesign har 

betydelse för att kunna dra slutsatser av metodens effekter (Kristenson, 2014). I 

litteraturstudien inkluderades fem randomiserade kontrollerade studier (RCT), 

två kohortstudier, en kvalitativ studie och en tvärsnittsstudie. RCT-studier ger 

de säkraste slutsatserna om effekter då de är väl genomförda, även 

kohortstudier som omfattar kontrollgrupp ger säkra slutsatser. Tvärsnittsstudier 

ger mindre säkra slutsatser. Det går inte att utvärdera effekter genom 

kvalitativa studier men de kan ge förståelse för patienters upplevelse av 

interventionen. Alla inkluderade RCT-studier använde sig av validerade 

mätinstrument. Alla RCT-studier hade över 80 deltagare som randomiserades 

till interventions- eller kontrollgrupp. Randomisering till olika grupper är 

viktigt för att kunna minimera risken för bias och undersöka orsakssamband 

och effekter (Kristensson, 2014). En tvärsnittsstudie inkluderades trots design 

med sämre bevisvärde då den tillförde intressanta resultat om mindfulness 

effekter på patienter med cancer och cancerrelaterad smärta, som skiljer sig 

från andra smärttillstånd. En kvalitativ studie inkluderades därför att den 

bidrog med förståelse för patienternas upplevelse av 

mindfulnessinterventionen. Inom hälso- och vårdvetenskaplig forskning 

behövs såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Det finns behov av 

kartläggning, jämförelse, beskrivning och utvärdering samtidigt som det krävs 

en förståelse för individens syn på hälsa, sjukdom och ohälsa för att kunna 

möta patienten på ett bra sätt (Kristensson, 2014).  

5:2 Resultatdiskussion 

Resultatet av litteraturstudien visar att mindfulness kan ha en funktion att 

lindra patienters smärta. En viktig del i sjuksköterskans uppgift är att lindra 

patienters lidande och för att kunna lindra och erkänna lidandet hos andra 

behövs medlidande. Medlidande beskrivs som ett sätt att beröras av och få 

förståelse för patientens lidande. För att kunna hjälpa patienter med kronisk 

smärta att hantera sitt upplevda lidande måste sjuksköterskan uppmärksamma 

och fokusera på det som patienten upplever (Arman, 2012; Wiklund Gustin, 

2012). Mindfulness kan vara ett effektivt redskap för att lindra kronisk smärta 

genom att uppmuntra självkännedom och hantering av de beteenden i dagliga 

livet som är smärtframkallande. Genom kroppsscanning observeras smärta och 

vad som gör ont. När smärtan kommer ökar förståelsen för vad det är som 

utlöser smärtan och hur smärtan på bästa sätt ska hanteras. Mindfulness ger på 

så sätt en ökad medvetenhet av smärtmönster vilket hjälper patienterna hitta 

nya vägar till att hantera sin smärta. Mindfulness ger även verktyg för att 

genomlida smärtan på ett positivt sätt. Att ha kunskap om sina smärtmönster 

gör att smärtan inte blir lika skrämmande (Doran, 2014).  

 

I studierna användes både korta och långa mindfulnessövningar och i tre 

studier kunde förbättrad effekt av patienternas smärtacceptans ses. En studie 
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hade uppföljning 11 månader efter studiens start där signifikant förbättring ses 

på deltagarnas smärtacceptans. Det var bara en studie i litteraturstudien som 

hade uppföljning efter så lång tid men en forskningsöversikt sammanställd av 

Williams, Simmons, och Tannabe (2015) på patienter med olika former av 

kronisk smärta ses även där att acceptansen för smärtan ökar och även att 

smärtintensitet minskar. Översikten visar också på att upplevelser av hanterbar 

smärta kan vara ihållande under lång tid. Då mindfulness förbättrar förmågan 

till att acceptera upplevelser och förnimmelser i kroppen (Schenström, 2007) så 

verkar det inte otroligt att mindfulness kan hjälpa till att öka acceptansen av 

smärta och då också sänka vissa smärtnivåer.  

I litteraturstudiens resultat kunde det ses att smärta tenderade att minska under 

själva utövandet av mindfulness men effekten var inte ihållande efter själva 

övningarna. Att mindfulness inte tar bort smärtan som sådan är inte förvånande 

då mindfulness ger redskap för att acceptera upplevelser i kroppen utan att ta 

bort känslor och upplevelser. En studie som mätte och jämförde effekter av 

mindfulness på olika typer av kronisk smärta, visade att mindfulness inte 

signifikant påverkar alla typer av kroniska smärttillstånd. Intressant nog hade 

mindfulness inte särskilt bra effekt på kronisk huvudvärk/migrän och 

fibromyalgi vilket bekräftas i en studie utförd av Schmidt, Grossman, 

Schwarzer, Jena, Naumann, Walach (2011). Patienter diagnosticerade med 

cancer var inte heller hjälpta av mindfulness mot smärta enligt en studie. I en 

forskningsöversikt av RCT-studier som undersöker effekten av 

mindfulnessbaserad terapi på patienter med bröstcancer, sammanställd av 

Zhang, Xu, Wang och Wang (2016) visade även den att utövande av 

mindfulness inte hade effekt på smärta hos cancerpatienter. Patienter med 

cancer hade däremot god hjälp av mindfulness då utövandet reducerade deras 

ångest och oro. Sammanställningen av Zhang, Xu, Wang och Wang (2016) 

visade även den att mindfulness reducerade ångest och oro hos patienter med 

cancer. Mindfulness hjälpte inte patienter med migrän och kronisk huvudvärk 

mot smärtan, men däremot reducerades effekten av oro och ångest hos dessa 

patienter. Hos patienter med fibromyalgi hjälpte utövandet av mindfulness mot 

smärtan men inte mot oro och ångest. Davis och Zautra (2013) visar dock i sin 

studie att patienter med fibromyalgi blev hjälpta med såväl smärthantering som 

depression. Det var överraskande att patienter med kronisk huvudvärk och 

migrän inte fick hjälp att acceptera sin smärta av mindfulness. 

Resultatet som framkom i litteraturstudien av mindfulness påverkan på 

depression och ångest var motstridiga. I intervjuer uttryckte deltagare i studien 

att hemmaövningar, som är en viktig del i att utöva mindfulness, gav en 

upplevelse av minskad ångest och depression. I en studie gjord av Esmer, 

Blum, Rulf och Pier (2010) bekräftar de att mindfulness är ett känt redskap för 

hantering av stress och oro. Blum, Rulf och Pier (2010) kunde inte heller 

påvisa signifikanta förbättringar av deltagarnas ångest.  

Mindfulness är inget målfokuserande redskap men kan minska såväl psykiska 

och fysiska symptom i kroniska tillstånd (Tusaie & Edds, 2009). Mindfulness 

handlar om att lära känna kroppens upplevelser, acceptera dem och lära sig att 

hantera dem (Schenström, 2007). Då mindfulness handlar om acceptans, att 

lära sig leva med sin smärta och förändra sin attityd gentemot smärtan, kan det 
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leda till att smärtnivåer minskar. De minskade smärtnivåerna verkar inte vara 

bestående under längre tid enligt litteraturstudiens resultat, men genom att 

utöva mindfulness kan acceptansen bestå. Om patienten lär sig acceptera sin 

smärta utan att förbarma sig över den, kan det möjligtvis leda till en ökad 

livskvalitet som bekräftas i en studie gjord av Rovner, Björkdahl och Stibrant 

Sunnerhagen (2013) där de beskriver att det finns association mellan en hög 

livskvalitet och smärtacceptans. 

5:3 Slutsats och klinisk implikation 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar för patientens omvårdnad. En central del i 

omvårdnaden är att kunna identifiera tecken på lidande och lindra lidandet hos 

patienter. Kronisk smärta är ibland svår att lindra när läkemedel inte ger avsedd 

effekt. Då gäller det att hitta andra vägar för att patienterna ska kunna hantera 

sin smärta. I litteraturstudiens resultat ses att mindfulness tenderar att förbättra 

smärthantering vid vissa smärttillstånd. Mindfulness kan också ha en annan 

positiv effekt genom att sjuksköterskan skapar en trygg relation till patienten 

genom att lära ut mindfulness. Sjuksköterskan visar då en sann närvaro där 

patienten blir sedd och hörd. Det gäller dock att sjuksköterskan har i åtanke att 

mindfulness kanske inte passar alla individer. Mindfulness kan ha olika stor 

påverkan på olika människor beroende på personlighet, attityd, kultur eller tro. 

Patienten bör vara mottaglig och engagerad för att en sådan intervention ska 

fungera. Patienten ska tydligt informeras om vad mindfulness innebär och 

åsikter och personlighet bör tas i beaktande. 

Resultatet visade att inspelade mindfulnessövningar kan användas i 

smärthantering. Genom regelbunden utövning av mindfulness kan patienter 

eventuellt få hjälp att acceptera sin smärta och därmed få en upplevelse av 

reducerad smärtnivå. Vid upplevt höga smärtnivåer hos patienter kan inspelade 

mindfulnessövningar erbjudas som alternativ av sjuksköterskan. De inspelade 

mindfulnessövningarna kan utövas när patienterna är i behov av avslappning 

och smärthantering när sjuksköterskan inte har möjlighet att närvara. 

Sjuksköterskan kan även tillsammans med patienten utöva andningsankaret 

och kroppsscanning. För att mindfulness ska bli optimalt som redskap krävs 

kännedom om olika tekniker och eget utförande av mindfulness hos 

sjuksköterskan.  

Fortsatt forskning om sjuksköterskors upplevelser av mindfulness som ett 

redskap vid omvårdnad av kronisk smärta behövs. Mindfulness utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv verkar inte vara lika utforskat som patientperspektivet. 

Forskning av sjuksköterskors perspektiv är därför viktigt då de har en central 

del i omvårdnaden och ska utföra omvårdande åtgärder till patienter, samt 

kunna rekommendera strategier för smärthantering. Mer forskning behövs som 

undersöker om utövandet av mindfulness kan minska användandet av 

läkemedel mot smärta. En RCT studie som utvärderar effekter av mindfulness 

och läkemedelsanvändning skulle kunna vara ett alternativ.  
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Artikelmatris – Bilaga 2 Sid 1(10)  

Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

 

Syfte  

Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Ando, M., Morita, T., Akechi, 

T., Ito, S., Tanaka, M., Ifuku, 

Y., & Nakayama, T. (2009). 

The efficacy of mindfulness-

based meditation therapy on 

anxiety, depression, and 

spirituality in japanese 

patients with cancer. Journal 

of Palliative Medicine, 

12(12), 1091-1094. 

Land: Japan 

Undersöka 

effekten av 

mindfulness på ångest, 

depression och 

andlighet på Japanska 

patienter med Cancer, 

och bestämma 

associationerna med 

ångest, depression, 

andligt välmående, 

tillväxt och 

uppskattning, i 

förhållande till fysiska 

symtom.  

Design: Tvärsnittsstudie 

Inklusionskriterier: öppenvårdspatienter som 

behandlas med kemoterapi, strålning eller andra 

läkemedel, ingen kognitiv påverkan och äldre än 20 år.  

Exklusionskriterier: om de upplevde svår smärta 

(som de klassade över 8 på bedömningsskala) eller 

fysiska symtom.                                   

Urvalsförfarande: Behandlade på ett allmänsjukhus i 

västra Japan. Dessa klassades med en numerisk 

bedömningsskala för smärta (0-10) alla med poäng 

över 8 valdes bort. Beskrivning slutlig studiegrupp:28 

patienter, 4 män och 24 kvinnor, genomsnittsålder 60,0 

+/- 9.2 år.                                    

Datainsamlingsmetod: skalor för att mäta ångest och 

depression, smärta och smärtacceptans samt 

smärtintensitet. Frågeformulär och övervakning av 

kroppsfunktioner. Uppföljande intervju. Utvärdering av 

MBSR programmet som bestod av cyklisk meditation 

som inkluderar andning och meditation där patienten 

rör händer eller ben för att fokusera. Programmet tar 30 

– 60 min och leds av sjuksköterskor eller klinisk 

psykolog.                                                     

Analysmetod: Statistisk analys  

 Styrkor: validerade och 

tillförlitligamätinstrument,  

Svagheter. Ingen etablerad 

kontrollgrupp, litet urval   

 

Genom sjuksköterskans 

intervention med MBSR, 

cyklisk meditation som 

inkluderar andning och 

meditation, visade på upplevd 

ökad smärtacceptans, minskad 

smärtnivå och ökad aktivitet 

trots smärta, vilket gav ökad 

allmän livskvalité men 

smärtintensiteten påverkades 

inte. 
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Artikelmatris – Bilaga 2 Sid 2(10) 

 

Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land  
Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Björnsdóttir, S., 

Arnljótsdóttir, M., 

Tómasson, G., Triebel, 

J., & Valdimarsdóttir, 

A. (2016). Health-

related quality of life 

improvements among 

women with chronic 

pain: Comparison of 

two multidisciplinary 

intrventions. Disability 

and Rehabilitation, 

38(9), 828.  

Land: Island 

  

Att mäta 

effekten av ett 

fyra veckor 

traditionellt 

multidisciplinärt 

smärthanterings

program (TMP) 

vs 

neurovetenskapl

ig utbildning 

med 

Mindfulnessbas

erad kognitiv 

terapi (NEM) på 

livskvaliteten 

(HRQL) hos 

kvinnor med 

kronisk smärta 

 

 

Design: Kohortstudie                                                                                      

Inklusionskriterier: Patienter mellan 18-70 år med diagnos relaterat till kronisk 

muskeloskeletalt tillstånd                                                                                                               

Exklutionskriterier: Erhöll annan behandling jämsides med studie, nuvarande diagnosticerad 

DSM-IV Axis 1 syndrom, nyligen medverkat i MBSR-kurs, engagerar/engagerat sig i MBSR-

program genom att praktisera meditations- eller avslappningsövningar, analfabeter.                

Urvalsförfarande: Var femte deltagare från rehabiliteringsklinikens väntelista kontaktades 

via mail, fick informationsbrev och inbjudan att delta. Deltagarna gav skriftligt medgivande 

och inkluderades sedan i studien.                                                                                               

Urval: 234 kvinnor som mötte inklusionskriterier bjöds in i studien varav 212 kvinnor mellan 

23-37 år deltog. Slutlig studiegrupp: 212 kvinnor mellan 23-37 år som mötte 

inklusionskriterier deltog i studien. 22 bortfall på grund av att de ej kom till behandlingen, 

eller orelaterad medicinsk behandling.                                                       

Datainsamlingsmetod Med frågeformulär mättes smärtnivå, livskvalite, social funktion, 

smärtkontroll, smärtacceptans, smärtnivåer och smärtrelaterade problem samt sömnkvalitet 

vid baslinjen och i slutet av studien (efter fyra veckor). NEM interventionen bestod av MBCT 

som betonar patienten blir medveten om och relaterar annorlunda på sina egna tankar, känslor 

och kroppssensationer. Patienten tränas till att fokusera på acceptans och medvetenhet i nuet.                                    

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Stort 

homogent urval 

Svagheter: Icke 

randomiserat, 

möjligtvis för 

små skillnader 

mellan 

interventionsgru

pp och 

kontrollgrupp 

för att upptäcka 

distinkta 

skillnader. 

Generalisering 

begränsad till 

kvinnor,   

 

Genom MBCT 

interventionerna 

upplevdes smärtkontroll. 

smärtacceptans och 

allmän livskvalité  

ökade. Smärtrelaterade 

problem minskade och 

även smärtnivåerna. Det 

visade också på 

förbättrad sömnkvalitet, 

minskad ångest, 

depression och ökad 

social funktion samt 

förbättrad smärtkontroll. 
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

 

Syfte  

Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Gardner-Nix, J., Barbati, J., 

Grummitt, J., Pukal, S., & 

Raponi Newton, R. (2014). 

Exploring the effectiveness of 

a mindfulness-based chronic 

pain management course 

delivered simultaneosly to on-

site and off-site patients using 

telemedicine. Mindfulness, 5, 

223.  

Land: Canada 

 

Denna studie 

undersöker 

effekterna av en 

mindfulness 

baserat program 

för hantering av 

kronisk smärta 

(MBCPM) som 

blivit utvecklat för 

att passa de unika 

behov individer 

som lider av 

alvarlig kronisk 

smärta har.  

Design: Kohortstudie                                          .                     

Inklusionskriterier: kronisk smärta som söker hjälp av MBCPM specialist. 

Exklusionskriterier: Nyligen deltagit i ett mindfulness 

stresshanteringsprogram någon annan stans i nära anslutning till denna 

utbildning.                                                                                   

Urvalsförfarande: deltagare rekryterades från en lista med patienter som 

hänvisats till den primära utredaren för MBCPM av familjeläkaren eller 

specialist. Slutlig studiegrupp: 119 patienter med kronisk smärta, ej cancer. 

medelålder 79 år, 90 kvinnor och 29 män, 64 bortfall.                       

Datainsamlingsmetod: Utvärdering under undervisning vecka 1 och 10 med 

hjälp av frågeformulär och skalor för att mäta smärtnivåer, katastrofiering och 

livskvalité. Mindfulness interventionerna hölls av en läkare som hade utbildning 

och egen praktik i MBSR. MBCPM var modifierad från MBSR för att förbättra 

tillgänglighet, tolerans, relevans och överensstämmelse för populationen med 

kronisk smärta. Programmet var 12 veckor och gav bland annat detaljerad 

exponering av relationen smärta och sinne-kropp kopplingen via meditationen 

som var 5 till 10 min, De deltagare som bodde otillgängligt eller inte kunde 

delta på sjukhuset av andra skäl fanns med via videokonferens.                        

Analys: dataanalys i flera steg. 

Styrkor: validerade och 

tillförlitliga 

mätinstrument, högt 

antal deltagande, Power 

beräknad. 

Svagheter: ingen 

randomisering till 

grupperna. Blandade 

smärttillstånd och 

många hade flera olika 

smärttillstånd, Analysen 

skilde inte på resultaten 

från de som deltog på 

distans från de som 

deltog på plats.  

Genom mindfulness 

interventionerna på 5-

30 min upplevs smärt 

katastrofiering, 

allmän smärta samt 

Livskvalité bli bättre.   
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

 

Syfte  

Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

  Jelin, E., Granum, V., & Eide, H. 

(2012). Experiences of a web-

based nursing Intervention—

Interviews with women with 

chronic musculoskeletal pain. 

Pain Management Nursing, 

13(1), 2-10.  

Land: Norge 

  

  

Målet med denna kvalitativa 

studie var att undersöka 

deltagarnas upplevelser av att 

få Mindfulness-baserad 

intervention. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: kvinnor som slutfört ett 

studiedeltagande i ett 

interventionsprogram inspirerat av 

mindfulness.  Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 7 kvinnor, 

Datainsamlingsmetod: 
semistrukturerade intervjuer via 

telefon, efter intervjuguide 

fokuserad på generella och 

specifika upplevelser av 

deltagandet i MBSR inspirerade 

smärthanteringsprogrammet via 

deras smartphone.     Analysmetod: 

systematisk textkondensation  

Styrkor: Intervjuaren var inte med i den 

ursprungliga studien. Upprepning av 

den intervjuades svar för att minska 

missförstånd (intersubjektiv validering), 

Alla författare tolkade utskrifterna från 

intervjuerna tillsammans flera gånger.  

Svagheter: Litet urval, telefonintervju 

kan ha gjort att icke verbal 

kommunikation missats.     

 

Deltagare upplevde 

återkopplingen motiverande 

för att upprätthålla övningarna 

och för självreflektion. Det 

verkar öka deltagarnas känsla 

av självförtroende och stöd 

vid dåliga dagar. De lärde sig 

acceptera smärtan och att 

kunna göra saker trotts den. 

De upplevde ökat 

medvetenhet om 

livssituationen. Och kände 

förtroende för sjuksköterskan 

vilka gjorde at deltagarna 

kände sig sedda och 

förstådda. 
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

 

Syfte  

Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Kristjánsdóttir, O. B., 

Fors, E. A., Eide, E., Finset, 

A., Stensrud, T. L., van 

Dulmen, S., et al. (2012). A 

smartphone-based intervention 

with diaries and therapist-

feedback to reduce 

catastrophizing and increase 

functioning in women with 

chronic widespread pain: 

Randomized controlled trial. 

Journal of Medical Internet 

Research, 15(1), e5-e5.  

 Land Norge 

 

Syftet med studien var att 

studera effekterna av ett 4 

veckors smartphone-

levererad intervention med 

skrivna dagböcker och 

återkoppling från terapeut 

efter ett 

rehabiliteringsprogram för 

inneliggande patienter med 

kronisk smärta.. 

 

 

 

 

Design: Parallellgrupps RCT                                                             

Inklusionskriterier: Kvinnor, äldre än 18, deltagare i rehabiliteringsprogrammet, 

haft spridd smärta över 6 månder, ej deltagare i andra projekt på 

rehabiliteringscentret, kunna använda smartphone,ej diagnostiserad med psykisk 

sjukdom  Exklusionskriterier: Ej listade.                                                            

Urval: Deltagarna var inneliggande på ett rehabiliteringscenter för kronisk smärta i 

Moss, Norge. Deltagarna delades av dator till två grupper vilka randomiserades till 4 

block.                                                                                                                     

Slutlig studiegrupp: Av 135 deltagare slutförde 112 studien. 21 bortfall från 

interventiongruppen och 2 från kontrollgruppen.                         

Datainsamlingsmetod: frågeformulär som för fylldes i på rehabiliteringscentret vid 

ankomst och vid utskrivning. Sedan direkt efter smartphoneinterventionen och efter 

sex månader från utskrivning. Dessa mätte smärtkatastrofiering, acceptans, 

livskvalité, smärtnivå, sömnstörningar, fatigue och deltagande i dagliga aktiviteter 

trots smärta. Även ångest och depression. Alla deltagare deltog i 4 veckors 

rehabiliteringsprogram för kronisk smärta och fick undervisning i smärtmekanismer, 

och KBT baserad smärthantering. Träning(utomhus, pool eller gym) stretching och 

avslappning. Individuell smärtbehandling och medicinering vid behov.  Smartphone 

interventionerna innehöll dagböcker och daglig situationsberoende återkoppling. 

Smartphoneinterventionernas 4 steg; Möte individuellt en timme med sköterska som 

jobbade på projektet en vecka före utskrivning. 3 dagböcker 3 gånger per dag på 

smartphonen. Skriftlig personlig återkoppling. Ljudfiler med guidade mindfulness 

övningar (fokuserad andning). Tillgång till en webbsida med självhjälpsstrategier.                                  

Analysmetod: Dataanalys i flera steg 

Styrkor: 

Validerade 

frågeformulär. 

Svagheter: 

interventionsgruppe

n hade bortfall på 

30 %, jämfört med 

kontrollgruppen 

visade 

interventionsgruppe

n på högre 

smärtnivåer och 

lägre fysisk 

förmåga,   

 

Genom smartphonens 

mindfulness 

interventioner  

upplevde deltagarna  

förbättring av ångest, 

depression, fatigue 

smärtacceptans, 

katastrofiering, och 

livskvalité. Vilket 

kvarstod efter sex 

månader vad gäller 

katastrofiering och 

smärtacceptans. 

Sömnstörningar 

visade också på 

ihållande 

förbättringar. Det 

visade dock ingen 

påverkan på 

smärtintensiteten. 
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

 

Syfte  

Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Kristjánsdóttir, O. B., Fors, 

E. A., Eide, E., Finset, 

A., Stensrud, T. L., van 

Dulmen, S., et al. 

(2013). A smartphone-

based intervention with 

diaries and therapist 

feedback to reduce 

catastrophizing and 

increase functioning in 

women with chronic 

widespread pain. part 

2: 11-month follow-up 

results of a randomized 

trial. Journal of 

Medical Internet 

Research, 15(3), e72-

e72.  

Land: Norge 

Syftet var att 

undersöka 

långtidseffekten av 

ett 4 veckor 

smartphone 

intervention med 

dagböcker och 

skriven feedback från 

terapeut, inskrivna på 

rehabiliteringsprogra

m för kronisk smärta, 

som nyligen funnits 

effektiv över kort tid 

med uppföljning efter 

5 månader. 

 

Design: Parallell-grupps randomiserad kontrollerad studie Inklusionskriterier: Kvinna minst 18 

år, deltagande i rehabiliteringsprogrammet för personer med kronisk smärta, lidit av kronisk 

utbredd smärta i minst 6 månader, inte deltog i något annat forskningsprojekt på 

rehabiliteringscentret, kunna använda en smartphone och ej diagnosticerad med psykisk sjukdom.  

Urvalsförfarande: Kvinnor rekryterades via ett rehabiliteringscenter i Norge, de som mötte 

Inklusionskriterierna bjöds in till studien och randomiserades sedan till två olika grupper. Urval: 

265 kvinnor bjöds in till studien, 124 st nekade att delta och 1 st mötte ej inklusionskriterierna. 

Slutlig studiegrupp: 135 kvinnor över 18 år med kronisk utbredd smärta, majoritet av urval hade 

fibromyalgi. Datainsamlingsmetod: Interventionerna startade med individuella sessioner på en 

timme mellan deltagare och sjuksköterska där de bland annat fick information om vilken 

sjuksköterska som skulle vara deras terapeut i interventionen. Interventionerna bestod i ljudfiler 

med guidade mindfulness övningar på smartphonen. Tre webbaserade dagböcker skrevs på 

smartphonen, per dag av deltagarna under fyra veckor. Skriven återkoppling gavs i fyra veckor av 

en terapeut utifrån deltagarnas dagboksinlägg med syftet att uppmuntra till icke-dömande 

medvetenhet av känslor och tankar och att stimulera till mindfulness och vilja att delta i 

aktiviteter trots smärta. Insamling av data skedde före och efter intervention (fyra veckor), 5 

månader- och 11 månader efter studie. I dagboken fylls bland annat information om smärta, 

känslor och tankar om undvikanden, katastrofiering och smärtacceptans i skalor eller 

förvalsalternativ. Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: 

Uppföljning under 

lång tid, stort 

urval, validerade 

mätinstrument  

Svagheter: svars 

nivå under 70 %, 

konsekutivt urval  

 

 

Utvärderingarna av 

Interventionerna på 

smartphone med 

feedback från 

sjuksköterskor efter 

11 månader, visar 

på att på en liten 

förbättring i 

katastrofiering och 

Smärtacceptansen. 

Men inte väldigt 

mycket från senaste 

uppföljningen. 
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

 

Syfte  

Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

La Cour, P., & Petersen, 

M. (2015). Effects of 

mindfulness 

meditation on 

chronic pain: A 

randomized 

controlled trial. Pain 

Medicine, 16, 641.  

    

Land: Danmark  

 

  

Att undersöka 

effekterna av 

mindfulness 

meditation på 

kronisk smärta 

 

Design: RCT.                                                                         

Inklusionskriterier: diagnostiserade med kronisk smärta. Allvarliga och 

långvariga smärttillstånd. Behandlades på smärtklinik nära inpå 

studiedeltagandet.           Exklusionskriterier: Patienter med ostabil 

klinisk situation så som ostabil farmakologisk behandling och patienter 

med tydlig psykiska nedsättningar som allvarliga kognitiva problem. 

Dålig på danska språket.                                                                   

Urvalsförfarande: Deltagarna var remitterad till specialiserat 

smärtcenter av läkare. De blev tillfrågade av personal om intresse att vara 

med i studien. Vid intresse fick de en skriftlig inbjudan till 

informationsmöte.                                                                                

Urval: 109 patienter. 38 bortfall.                                                        

Slutlig studiegrupp: 90 patienter, 19-76 år, 13 % i väntlistegruppen och 

17 % i meditationsgruppen var män.                             

Datainsamlingsmetod: frågeformulär, mätinstrument för smärta, 

förmåga att delta i sociala sammanhang trots smärta, ångest, depression, 

katastrofiering, smärtacceptans, smärtkontrol och livskvalité Som 

utfördes 3 gånger under studien. Interventionerna bestod av ett möte i 

veckan där Mindfulnessbaserad stressreduktion(MBSR) lärdes ut och 

övades.de fick hemövningar på CD och fyllde i dagböcker.                                  

Analysmetod: statistisk analys 

Styrkor: Poweranalys. 

Randomiserad. Validerade 

mätinstrument 

Svagheter: Stort bortfall och ej 

avslutade frågeformulär. 

Studiedesignen räknar inte med 

möjligheten med den naturliga 

processen att väntelistas patienter 

får en större motivation och 

sannolikheten av naturlig ospecifik 

förbättring under 

uppföljningsperioden. Stor skillnad 

i ålder och antal år med smärta 

mellan de båda grupperna.  

 

Efter att ha lärt sig av 

vårdpersonal att utföra 

MBSR så upplevde 

patienterna att de hade 

större smärtacceptans och 

bättre livskvalité. Ångesten 

var även den mindre och 

smärthanteringen bättre. De 

upplevde sig också kunna 

delta i sociala sammanhang 

trotts sin smärta. Dessa 

förbättringar höll i sig med 

tiden.  
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

 

Syfte  

Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

 Morone, N. E., Greco, 

C. M., Moore, C. G., 

Rollman, B. L., Lane, 

B., Morrow, L. A., et al. 

(2016). A mind-body 

program for older adults 

with chronic low back 

pain: A randomized 

clinical trial. JAMA 

Internal Medicine, 

176(3), 329-337.  

 Land: Usa Pennsylvania 

  

Det primära syftet 

med studien var 

att bestämma 

effektiviteten av 

mind body 

programmet på 

ökad funktion och 

reducead smärta 

hos vuxna, 65 år 

eller äldre med 

kronisk 

ländryggssmärta. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

Inklusionskriterier: 65 år eller äldre, pratar engelska, Intakt kognition, 

funktionella begränsningar beroende på kronisk ländryggssmärta, 

självrapporterad medelnivå på kronisk smärta som uppkommer dagligen eller 

nästan dagligen minst de senaste tre månaderna.        Exklusionskriterier: 

Nyligen deltagit i ett mindfulness meditationsprogram, alvarlig underliggande 

sjukdom som orsakade smärtan, icke ambulatorisk, alvarlig försämring i 

rörligheten, svårt att se eller höra som inverkade på uppdragen, smärtor någon 

annanstans som var värre än den kroniska ryggvärken eller akut ryggvärk, en 

akut eller terminal sjukdom eller medel till alvarlig depression. 

Urvalsförfarande: 65 åringar eller äldre i staden Pittsburg på kommunalt 

boende. Urval: Av 1160 personer screenades. 282 personer fick erbjudande 

att vara med i studien. 9 bortfall på grund av tappat intresse och sjukdom.                                                                                              

Slutlig studiegrupp: 273 st, randomiserade till interventionsgrupp, 140 st, 

kontrollgrupp 142 st medelålder 74,5 år, 95 män. Datainsamlingsmetod: data 

bestående av frågeformulär och självskattningsskalor vilka mäter bland annat 

smärta och smärthanterning   samlades in omgående, efter 8 veckor och efter 6 

månader. Korta telefonintervjuer gjordes varje månad. Mindfulness 

interventionerna bestod i ett modellerat 8 veckors mindfulness- baserat stress 

reduceringsprogram genom andning och medvetande av tankar och medveten 

rörelse meditera.                                                                            

Analysmetod: statistisk dataanalys i flera steg  

Styrkor: validerade och 

tillförlitliga 

mätinstrument, personal 

som tog hand om utfallen 

var blindade till 

interventionstillhörighete

n, föregicks av 

pilotstudie, litet bortfall, 

stort urval. 

Svagheter: större antal 

kvinnor än män kan 

påverka överförbarheten 

av resultat, 

kontrollgruppen fick 

ingen utbildning i 

smärthantering vilket kan 

ha påverkat mätningarna.    

 

Genom mindfulness 

interventionerna 

upplevde deltagarna 

förbättring av 

smärtsymtomen 

från ryggen. 

Reducerad smärta 

och ökad 

smärthantering. 
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

 

Syfte  

Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Rosenzweig, S., Greeson, 

J. M., Reibel, D. K., 

Green, J. S., Jasser, 

S. A., & Beasley, D. 

(2010). Mindfulness-

based stress 

reduction for chronic 

pain conditions: 

Variation in 

treatment outcomes 

and role of home 

meditation practice. 

Journal of 

Psychosomatic 

Research, 68(1), 29-

36.  

Land: UK 

  

Att jämföra MBSR-

behandlingens effekt bland 

subgrupper hos patienter med 

olika kroniska smärtproblem 

som deltog i ett MBSR-program 

erbjuden till en medicinsk 

heterogen allmängrupp 

 

Design: Prospektiv kohortstudie 

Inklusionskriterier: Alla som deltog i MBSR-programmet 

med smärta i 6 månader eller längre                                

Exklusionskriterier: Psykotiska problem, var suicidbenägna 

eller hade/har haft substansmissbruk          Urvalsförfarande: 

450 deltagare från MBSR-programmet intervjudades innan 

intagning i studien.                             Urval: 133 

studiedeltagare med olika smärtproblematik som matchade 

inklusionskriterier vldes ut till studien. 34 stycken bortfall                                                                            

Slutlig studiegrupp: 99 studiedeltagare med varierande 

smärtproblematik som matchade inklusionskriterier 

genomförde studien. 55 engelsktalande deltagare över 18 år 

med kronisk smärta rekryterades och randomiserades till 

kontrollgrupp eller interventionsgrupp.                                

Datinsamlingsmetod: Mätning av psykiska och fysiska 

problem utfördes före och efter studien med hjälp av skalor. 

Mindfulnessinterventionerna hölls av mindfulnessinstruktörer 

som själva utövade mindfulness sedan lång tid tillbaka. 

Interventionen var en 8-veckors vanlig MBSR-kurs med 

övningar att utföra hemma som lades till efter 4 veckor. 

Loggbok för att skriva ned datum, typ av övning, tidsåtgång, 

duration och egna kommentarer efter övningen skulle utförs.                                                

Analysmetod: Statistisk analys  

Styrkor: Stort homogent 

urval, validerade 

mätinstrument, litet bortfall. 

Relevant mätning och tid för 

mätning.                   

Svagheter: Ingen 

kontrollgrupp, små subgrupper 

som begränsade statistisk 

power och reliabilitet av 

effektstorlek.  

Genom interventionerna 

kunde deltagare lära sig att 

utöva mindfulnessövningar 

både hemma och på plats. 

Generellt sett sågs smärtan ut 

att förbättras däremot var 

smärtan hos de med 

fibromyalgi, artrit och migrän 

inte signifikant förbättrad. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Ussher, M., Spatz, A., 

Copland, C., 

Nicolau, A., 

Cargill, A., 

Amini-Tabrizi, 

N., et al. (2012). 

Immediate 

effects of a brief 

mindfulness-

based body scan 

on patients with 

chronic pain. 

Behavoral 

Medicine, 37, 

127.  

Land: UK 

  

Att bedöma om en tio 

minuters bodyscan i 

jämförelse med en 

kontrollgrupp kunde 

reducera nivåer av 

smärta, oro och 

upplevda problem 

med smärta i sociala 

relationer samt öka 

nivåer för uppfattad 

förmåga för 

vardagsaktiviteter 

och Mindfulness 

bland människor 

diagnosticerade med 

kronisk smärta  

 

 

Design: Randomiserad kontrollerad studie                                  

Inklusionskriterier: Minst 18 år, diagnostiserad med kronisk smärta 

och förstod engelskt tal och skrift. Exklusionskriterier: Patienter 

som tidigare medverkat i mindfulnessbaserade program. De som hade 

sitt första möte på kliniken.                                                  

Urvalsförfarande: Potentiella deltagare blev screenade för 

inklusionskriterier av sin läkare och lämpliga deltagare fick 

studieinformation. Forskare kontaktade lämpliga och intresserade 

deltagare via telefon och ett inledande möte arrangerades på kliniken.                                                                   

Urval: 86 patienter var lämpliga för studien enligt inklusionskriterier.                                                           

Slutlig studiegrupp: 55 engelsktalande deltagare över 18 år med 

kronisk smärta rekryterades och randomiserades till kontrollgrupp 

eller interventionsgrupp. Datinsamlingsmetod: Omedelbart före och 

efter interventionen, som bestod i att lyssna på en inspelning med en 

10 minuter lång Bodyscan via hörlurar, genomförde deltagarna ett 

kort frågeformulär där smärtintensitet, ångest, smärtacceptans och 

hantering av smärta i sociala kontext mättes. Inom 24 timmar efter de 

lämnat kliniken skulle patienterna genomgå interventionen en gång 

när de kände höga nivåer av smärta eller oro. Omedelbart före och 

efter interventionen genomförde de ännu ett kort frågeformulär som 

de sedan skulle posta till kliniken.                                      

Analysmetod: Statistisk analys  

Styrka: blockrandomiserad 

studie som testades både på 

en övervakad klinik och i 

deltagarens egna hem, 

validerade frågeformulär 

Svagheter: Litet urval, ej 

likvärdiga grupper vid 

baslinjemätning gällande nivå 

av oro, kan endast 

generaliseras till äldre 

kvinnor med kronisk 

ryggsmärta  

 

Resultatet visade på att en tio 

minuters lång kroppsskanning 

Reducerade ångest, minskade 

upplevelsen av smärta och ökade 

smärtacceptansen. Interventionen 

hjälpte också att hantera smärtan 

så den ej störde i sociala 

relationer. Påverkan av smärta i 

dagliga aktiviteter visade inte på 

någon märkbar skillnad. De flesta 

av deltagarna upplevde 

avslappning efter 

interventionerna. 

 


