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Sammanfattning 

 

Bakgrund - Smärta är subjektivt och komplicerad att behandla. Långvarig smärta är 

definitionen på smärta som varat längre än tre månader och det finns ett intresse för 

nytänkande metoder. Mindfulness härstammar från buddhismen och har under de senaste åren 

blivit en strategi som används för stresshantering, avslappning och som behandling av 

smärtproblematik. MBSR är den sjukvårdsinriktade delen av mindfulness. 

 

Syfte - Syftet var att beskriva mindfulness som omvårdnadsåtgärd vid långvarig ryggsmärta. 

 

Metod - En litteraturstudie med systematiska sökningar och deskriptiv design. Databaserna 

som användes var AMED, Cinahl plus with full text och MEDLINE. Till litteraturstudien 

användes tio artiklar varav nio av kvantitativ metod och en kvalitativ. 

 

Resultat - Litteraturstudien visade på att mindfulness gav patienter med långvarig ryggsmärta 

psykologiska och fysiologiska effekter. Mindfulness ökade patienternas självkontroll och 

acceptans av smärtan och därmed kunde den lättare hanteras. 

 

Slutsats - Utövandet av mindfulness kan ge ökad kapacitet och förmåga att hantera smärtan. 

Kontroll av känslor och acceptans leder det till en ökad livskvalité. Om mindfulness används 

som omvårdnadsåtgärd vid långvarig ryggsmärta kan det bidra till minskat lidande för 

patienten samt en minskad kostnad för både samhället och sjukvården.  
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1 Bakgrund 

 
1.1 Smärtans karaktärer 
 

Ryggssmärta kan vara akut, subakut, långvarig eller återkommande. För att den ska definieras 

som långvarig ska smärtan varat i minst tre månader (Hart, 2010). Enligt Magnusson och 

Mannheimer (2015) kan smärta ha varierande intensitet och karaktär såsom molande, 

krampartande, tryckande, svidande, huggande eller brännande. Tolv procent av Sveriges 

befolkning har ett behov av vård relaterat till långvarig smärta, varav sju procent anses ha ett 

stort behov. Det finns olika typer av smärta. Nociceptiv smärta kan uppstå på grund av en 

vävnadsskada. Neuropatisk eller neurogen smärta kan istället uppkomma till följd av skador 

på det centrala nervsystemet som vid stroke eller multipel skleros (MS). Psykogen smärta kan 

uppstå som symtom vid en psykisk sjukdom såsom depression (ibid.). 

1.2 Psykologiska aspekter 

Uppfattningar om ryggsmärta och dess uppkomst har förändrats under de senaste åren. Det 

har uppmärksammats att för en framgångsrik smärtlindring ska det fysiologiska, psykologiska 

och psykosociala aspekterna behandlas. Ett smärtbeteende kan börja som en naturlig reaktion 

som utvecklas till ett destruktivt beteende som innefattar exempelvis katastroftankar (Harland 

& Lavallee, 2003). Katastroftankar består av negativa tankar kring situationen och om 

patienten i hög utsträckning föreställer sig det värsta är risken att ryggsmärtan kvarstår eller 

försämras högre. Smärta kan därmed leda till en psykisk och fysisk nedsättning eller ett 

handikapp (Picavet, Vlaeyen & Schouten, 2002). Gate control theory of pain beskriver 

smärtans uttryck och hur den kan kontrolleras. Vid ett smärtstimuli kan smärtan dämpas 

genom att de afferenta signalerna som går till hjärnan hämmas. Teorin innebär att de nerver 

som inte genererar smärtsignaler dominerar och hämmar de nociceptiva nerverna vilket i sin 

tur minskar smärtupplevelsen (Adams, 1997). 

 

The fear-avoidance model of chronic pain är en modell som beskriver två olika sätt att reagera 

på smärta. Smärtan kan leda till negativa effekter såsom katastroftankar, tillbakadragande 

beteende samt depression och handikapp. Om patienten reagerar utan rädsla och istället 

konfronterar smärtan kan det leda till snabbare återhämtning (Schütze, Rees, Preece & 

Schütze, 2010). 

 

 
(Schütze, Rees, Preece & Schütze, 2010, s. 121) 
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1.3 Samhällsekonomiska aspekter 

Smärtan är inte bara en utmaning för patienten, utan också för vårdpersonal och samhälle. Ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv kan långvarig ryggsmärta leda till sjukskrivningar och 

tidig pension vilket i sin tur bidrar till omfattande kostnader för samhället (Becker et al., 

2010). Ryggsmärta orsakar ett stort lidande för individen och är en av de vanligaste orsakerna 

till att de söker vård. Trots att ryggssmärta är såpass vanligt att det kan klassas som något 

normalt, är det endast en mindre del som är så allvarlig att smärtan leder till en 

funktionsnedsättning (Rasmussen Barr, 2014). 

1.4 Sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig  

Som sjuksköterska är det viktigt att ta ansvar, arbeta evidensbaserat och följa de etiska regler 

som råder. Arbetet ska utgå från en humanistisk och holistisk människosyn med respekt för 

varje individ. I mötet med patienten är kommunikation en viktig del för att skapa en allians 

som kan komma till uttryck både verbalt och icke-verbalt. Genom kommunikation får 

sjuksköterskan en förståelse som leder till bättre omvårdnad för patienten (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). The International Council of Nurses (ICN) sammanfattar etiska riktlinjer 

som sjuksköterskor ska följa. En av punkterna i den etiska koden innebär att sjuksköterskan 

ska lindra lidande. De andra punkterna är att främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa 

som hälsa utgör sjuksköterskans huvudansvar och arbetsområde (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Ett lidande kan vara av psykisk, fysisk och psykosocial karaktär 

och kan uppkomma tillsammans eller påvisas enskilt. Fysiskt lidande kan leda till ett psykiskt 

lidande och tvärtom. Ett lidande kan tolkas på flera sätt såsom att utstå smärta, tåla smärta 

eller att leva med smärta (Arman, 2013).  

1.5 Mindfulness 

Användandet och intresset av olika meditationsformer har vuxit och en del människor 

använder sig av mindfulness för att lindra stress. Mindfulness är ett debatterat ämne som både 

kritiserats och beskrivits som tillförlitligt. Världen över används olika meditationsformer mer 

och mer i sjukvården (Joneborg & Ekdahl, 2014). Mindfulness har sina rötter i Buddismen 

och läran uppskattas vara 2500 år gammal. Det centrala i läran fokuserar på att vara 

närvarande i det aktuella ögonblicket. Att inte tänka tillbaka på det som varit eller det som 

skulle kunna ske senare i livet. Graden av medvetenhet ska öka vilket i sin tur leder till att 

utövaren ska få en klarare bild av sin situation. Enligt mindfulness ska känslor och tankar som 

uppstår vid ett specifikt moment accepteras utan värdering. Det ska de tas emot med tålamod, 

öppenhet, nyfikenhet och vänlighet. Personen som utövar mindfulness riktar sitt fokus på 

andning, känslor och tankar (Carlson, 2012). 

 

The mindful coping model används för att förklara mindfulness och på vilket sätt tankebanor 

påverkas. Ett stresspåslag sker och utifrån det ska en värdering av känslor göras. Värderas de 

negativt kan det bidra till en dålig och destruktiv reaktion. Om känslorna ses utifrån ett 

mindfulness-perspektiv som leder till ett bredare synsätt kan de omvändas till något positivt. 

Det ger istället positiva känslor och minskad stress (Garland, Gaylord & Fredrickson, 2011). 
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(Garland, Gaylord & Fredrickson, 2011, s. 60) 

1.6 Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) 

Grundaren till den moderna, sjukvårdsinriktade grenen av mindfulness; Mindfulness Based 

Stress Reduction (MBSR) är John Kabat-Zinn. Metoden innebär att personer ska känna sig 

mer hemma i sin kropp trots pågående sjukdomstillstånd. Kabat-Zinn valde att fokusera på de 

grupper som vanligen glöms bort inom sjukvården, exempelvis de med långvarig smärta 

(Harrington & Dunne, 2015). Det vanligaste utförandet inom MBSR är en 8-veckorskurs som 

inkluderar gående och sittande meditation samt “Bodyscan” (Carlson, 2012). Bodyscan är ett 

verktyg som används under meditation och varar 5-30 minuter. Det innefattar att personen 

fokuserar på andningen och känner in varje del av kroppen var för sig samt accepterar de 

känslor som uppstår (Ussher et al., 2012).  

1.7 Livskvalitet som teoretisk referensram 

I många fall är det okänt var smärtan kommer ifrån, men oavsett uppkomst kan långvarig 

smärta ha en negativ inverkan på de faktorer som ger god livskvalité. Smärtan kan exempelvis 

skapa svårigheter med att sköta personlig hygien, vara sexuellt aktiv och delta i sociala 

sammanhang (Gustavsson, 2015). Att leva med långvarig smärta kan vara psykiskt 

påfrestande. Rädsla för att smärta kommer uppstå kan i sin tur leda till att personen väljer att 

avstå från aktiviteter i det dagliga livet, vilket leder till en minskad livskvalité (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2016). Begreppet livskvalité kan vara svårt att definiera eftersom det är 

mångdimensionellt. God livskvalité hör samman med upplevelser av lycka, välbefinnande och 

relateras till hälsa (Wärnå-Furu, 2013). Enligt World Health Organization Quality of Life 

(1998) definieras livskvalité som en subjektiv upplevelse som speglar människans mål, 

värderingar, förväntningar och omständigheter. Livskvalitén har också samband med vilken 

social status, kulturell uppfattning och ekonomisk förutsättning personen har (ibid.). 

1.8 Problemformulering 

Tolv procent av Sveriges befolkning har ett behov av vård relaterat till långvarig smärta och 

många gånger är det okänt vad som orsakar den. Oavsett leder den ofta till ett lidande för 

individen som påverkas negativt både fysiskt och psykiskt.  Livskvalitén kan försämras då 

smärtan kan leda till inaktivitet och ett tillbakadragande beteende. Långvarig ryggsmärta är en 

av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård och ur ett ekonomiskt perspektiv kan 

det leda till stora kostnader för såväl individen, som för samhället. Mindfulness effekter har i 
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vissa studier kritiserats medan det i andra visat sig vara en pålitlig metod för att uppnå bättre 

hälsa. Därför är det viktigt att beskriva mindfulness som omvårdnadsåtgärd för personer med 

långvarig ryggsmärta.   

2 Syfte 
Syftet var att beskriva mindfulness som omvårdnadsåtgärd vid långvarig ryggsmärta. 

 

 

3 Metod 

 

3.1 Design 
Litteraturstudien följde Kristenssons (2014) steg som innefattade att studier relevanta för 

syftet söktes fram med hjälp av systematiska sökningar i olika databaser. De granskades 

kritiskt och sammanställdes. Designen var deskriptiv för att få en översikt över tidigare gjord 

forskning inom ämnet (ibid). 

3.2 Sökstrategi 

Artiklar som var relevanta för litteraturstudien söktes i omvårdnadsdatabaserna Cinahl plus 

with full text, MEDLINE och AMED.  

Sökorden valdes genom att studera syftet och välja ut meningsbärande ord. De var: 

mindfulness, långvarig ryggsmärta och omvårdnadsåtgärd.  Svenska MeSH användes för att 

få fram en engelsk översättning. Orden mindfulness och ryggsmärta översattes till 

mindfulness och low back pain. Långvarig smärta översattes till intractable pain och 

omvårdnadsåtgärd fick ingen översättning. Ordet omvårdnadsåtgärd omformulerades till 

omvårdnad vilket fick översättningen nursing care i Svenska MeSH.  

I Cinahl headings var sökorden ämnesorden mindfulness, low back pain och nursing care. I 

MeSH 2017 var sökorden ämnesorden mindfulness, low back pain och nursing care. 

Ämnesordet intractable pain fick synonymen chronic pain i både Cinahl headings och MeSH 

2017.  En provsökning med ämnesorden tillsammans med den booleska operatören AND 

resulterade i noll träffar i båda databaserna. Efter en ny sökning framkom det att nursing care 

var anledningen till att inga träffar påvisades.  Därför översattes ordet omvårdnad enligt 

Nordstedts svensk-engelska ordbok till care som användes istället. Ordet care fanns inte som 

ämnesord i Cinahl headings eller MeSH 2017 och därför användes det som fritextord. 

Sökning med ämnesord och fritextord tillsammans med begränsningarna (peer reviewed, 

english language och publication date 2010-2017) resulterade i sex träffar i Cinahl plus with 

full text. I MEDLINE blev träffarna 5 stycken då orden söktes med begränsningarna english 

language och publication date 2010-2017. För att få ett bredare resultat gjordes en 

fritextsökning med orden mindfulness, low back pain, chronic pain och care tillsammans med 

ovan nämnda begränsningar för respektive databas. Det gav tio respektive sjutton träffar.   

I databasen AMED användes low back pain som subject tillsammans med fritextorden 

chronic pain, mindfulness och care, då de inte fanns som ämnesord. De kombinerades med 

AND och det resulterade i noll träffar. Efter en provsökning valdes ordet care bort. Orden low 

back pain och chronic pain kombinerades med OR. Därefter söktes de tillsammans med 

mindfulness och AND och begränsningen english language och publication date 2010-2017. 

Det resulterade i tolv träffar.  
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3.3 Urval 

Totalt gav sökningen, den med ämnesord och den med fritextord, 50 träffar. Urvalet 

genomfördes sedan i olika steg enligt Kristensson (2014). Samtliga titlar lästes. Review 

artiklar och de studier som bedömdes orelevanta sorterades bort. 15 abstrakt lästes i det andra 

urvalet på de artiklar vars titlar svarade mot syftet. Tio artiklar valdes och granskades i sin 

helhet inkluderades i litteraturstudien. 

3.3.1 Urvalskriterier 

Följande inklusions- och exklusionskriterier användes i litteraturstudiens för att få ett specifikt 

och relevant urval av artiklar. 

Inklusionskriterier 

- Patienter med långvarig ryggsmärta 

- Mindfulness som behandlingsmetod 

Exklusionskriterier 

- Tillfällig ryggsmärta 

- Ryggsmärta som varat kortare än 3 månader 

-  

3.4 Granskning 
En kritisk analys gjordes av samtliga utvalda artiklar med hjälp av granskande frågor i mallen 

för bedömning av randomiserade kontrollerade studier samt bedömning av kvalitativa studier 

(Kristensson, 2014). Styrkor och svagheter identifierades från respektive artikel som 

tillsammans med resultat redovisas i artikelmatriser (bilaga 2). Tio artiklar granskades och tio 

valdes till studien. En artikel hade kvalitativ design och nio kvantitativ design. 

3.5 Bearbetning och analys 

En integrerad analys gjordes av tio artiklar som inkluderades i litteraturstudien efter 

kvalitetsgranskning enligt Kristensson (2014). Artiklarna bearbetades, analyserades och lästes 

noggrant ett flertal gånger i sin helhet med fokus på resultatet för att få en djupare förståelse. 

Utifrån artiklarnas resultat noterades ofta förekommande begrepp: minskad 

smärtkänslighet/fysisk förbättring, psykiska förbättringar, minskat katastroftänk, ökad 

livskvalité och acceptans av smärta (tabell 2). Genom att analysera de ofta förekommande 

begreppen skapades rubriker och underrubriker som presenterade litteraturstudiens resultat 

(tabell 1).  

3.6 Etiska överväganden 

Vid sökning av studier valdes endast de som blivit etiskt godkända av en etisk kommitté eller 

innehöll ett etiskt resonemang. Enligt Kristensson (2014) görs etiska överväganden innan och 

under studiens gång. De fyra etiska principerna ska inkluderas; autonomiprincipen, inte-skada 

principen, nyttoprincipen och rättviseprincipen. Det påvisades exempelvis genom att 

deltagarna medverkade frivilligt och att information gavs om hur studien skulle genomföras 

(ibid.). För att skydda deltagarna skulle forskaren följa etiska riktlinjer vid genomförandet av 

studien. Etik skulle tillämpas under hela processen exempelvis i datainsamling, intervjuer och 
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redovisning av resultat (Polit & Beck, 2012). Alla valda artiklar skulle presenteras i studien 

och inkludera även de resultat som inte stödjer författarens egen åsikt (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

4 Resultat 
I resultatet användes tio studier, nio med kvantitativ metod och en med kvalitativ metod. 

Integrerad analys genomfördes och tre rubriker och nio underrubriker skapades (tabell 1). En 

tabell med ofta förekommande begrepp gjordes för att få en överskådlig bild för att visa 

artiklarnas relevans för litteraturstudien (tabell 2). 

 

Tabell 1 – Tabell med rubriker och underrubriker    

Rubriker  Underrubriker 

Mindfulness utifrån ett holistiskt 

perspektiv  

 Psykologisk påverkan 

 Fysiologisk påverkan 

 Psykosocial påverkan 

Att implementera mindfulness som 

omvårdnadsåtgärd 

 Utbildning och användbara 

tekniker 

 Komplement till 

farmakologisk behandling 

Patientupplevelser före och efter 

mindfulness 

 Rädsla bidrar till smärta 

 Acceptans av smärta 

 Ökat självförtroende och 

kontroll 

 Ökad livskvalitet 
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Tabell 2 - Ofta förekommande begrepp utifrån artiklarnas resultat 

 

Författare Minskad 

smärtkänslighet/ 

fysisk förbättring 

Psykiska 

förbättringar 
Minskat 

katastroftänk  
ökad 

livskvalité 
Acceptans 

av smärta 

Banth & 

Didehdar 

Ardebil (2015) 

X X 
 

X X 

Cassidy et al. 

(2011) 
X X 

 
  

Cherkin et al. 

(2016) 
X X 

 

 
 

Doran (2014) X X X X X 

Esmer et al. 

(2010) 
X X 

 

X X 

McCubbin et al. 

(2014) 
X X 

 

X 
 

Rosenzweig et 

al. (2010) 
X X  X 

 

Turner et al. 

(2016) 
X X X 

 

X 

Zgierska et al. 

(2016) 
a 

X 
d  

 X 

Zgierska et al. 

(2016) 
b 

 X 
 

X X 

 

4.1 Mindfulness utifrån ett holistiskt perspektiv 

4.1.1 Psykologisk påverkan 

Den psykiska hälsan hade stor betydelse för behandling av långvarig ryggsmärta. Patienten 

lärdes med hjälp av mindfulness skilja på olika upplevelser av smärta. Vid identifiering av 

tankemönster och känslomässigt lidande minskade smärtupplevelsen, trots att samma 

nociceptiva smärtproblematik kvarstod. Genom att använda sig av mindfulness när stress- och 

smärtpåslag uppstod gjorde det att de bättre kunde kontrollera sina känslor och upplevelsen av 

smärta. Patienter som deltagit i en MBSR-kurs lärde sig att utveckla och förfina kapaciteten 

för att vara uppmärksamma och få en ökad sinnesnärvaro (Esmer, Blum, Rulf & Pier, 2010). 

Turner et al. (2016) beskrev att mindfulness och meditation hjälpte patienten att slappna av, 

reagera mindre negativt på smärta och visade att tankar var som mentala processer som inte 

nödvändigtvis behövde motsvara verkligheten. Det resulterade i minskad känslomässig stress 

och smärtproblematik. Självförmågan att hantera smärtans upplevelse, intensitet och funktion 

ökade (ibid.). Medvetenheten möjliggjorde förståelse för patienten att lära sig uppmärksamma 

och förstå varningssignaler som gjorde symtomen värre. 

X 

X 
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När patienterna ändrat perspektiv på smärtan blev den inte lika dominant eftersom känslorna 

som uppkom kunde kontrolleras (Doran, 2014). Cassidy, Atherton, Robertson, Walsh och 

Gillett (2011) beskrev att deltagarna utvecklade en förbättrad psykisk hälsa efter att ha utövat 

mindfulness. Cherkin et al. (2016) och Zgierska et al. (2016)
a 
rapporterade att de deltagare 

som genomgått en MBSR-kurs under 8 veckor hade ökad mental hälsa jämfört med 

kontrollgruppen (ibid.). 

4.1.2 Fysiologisk påverkan 

Ryggsmärtan kunde upplevas på olika sätt. Utmattning, muskelkramper och andnöd var 

exempel på konsekvenser som kunde uppstå vid trötthet, spända muskler och ytlig andning. 

En ond spiral skapades eftersom symtomen bidrog till ökad smärta. Efter genomförande av 

mindfulness ändrades relationen till smärtan hos deltagarna. Smärtan upplevdes mer 

lätthanterlig vilket bidrog till ökad rörlighet i leder och rygg (Doran, 2014). I de flesta fall var 

det tron på att det skulle göra ont som ledde till en nedsatt fysisk funktion. Att avstå från 

medverkan i fysisk aktivitet eller undvikande av vissa rörelser bidrog till inaktivitet. Om 

smärtan kunde accepteras manipulerades den också på ett annat sätt och blev därmed lättare 

att leva med. Den fysiska förmågan förbättrades och patienten kände sig mer hemma i sin 

kropp (Esmer et al., 2010). Efter en MBSR-kurs påvisades en signifikant förändring eftersom 

smärtans intensitet minskade och kroppens funktion förbättrades (Rosenzweig et al., 2010; 

Zgierska et al., 2016
a
). Mindfulness förbättrade den fysiska förmågan genom att deltagarna 

exempelvis lättare kunde utföra aktiviteter som underlättade för individen (Cassidy et al., 

2011). Cherkin et al., (2016) rapporterade att användningen av MBSR gav deltagare med 

ryggsmärta positiv fysisk effekt i form av ökad ryggfunktion och minskad smärta (ibid.).  

4.1.3 Psykosocial påverkan 

Esmer et al. (2010) beskrev att genom mindfulness kunde deltagarna lättare acceptera smärtan 

vilket underlättade utförandet av deras aktiviteter i dagliga livet (ibid.). Banth & Didehdar 

Ardebil (2015) förklarade att deltagarna efter MBSR lärde sig att notera varje del av sin kropp 

och acceptera den och sin omgivning som den var. Som en effekt av mindfulness fick 

patienten en ökad förståelse för sammankopplingen mellan det kroppsliga, psykologiska och 

sociala. Utmaningen var att acceptera utan att försöka förändra verkligheten. Den långvariga 

smärtan skulle noteras och accepteras, hur stor påverkan den än hade. Genom acceptans var 

det möjligt för patienterna att se nya möjligheter i det sociala och känslomässiga livet. Det 

som hände var att relationen mellan den egna kroppen och smärtan förändrades. Därmed fick 

patienten bättre kontroll (ibid.). Då mindfulness kunde utövas tillsammans med andra blev en 

sidoeffekt av kursen en känsla av samhörighet då de fick träffa andra patienter som var i 

samma situation. De kunde dela tankar, känslor och upplevelser om hur det var att leva med 

långvarig smärta (Zgierska et al., 2016)
b
.  

 

4.2 Att implementera mindfulness som omvårdnadsåtgärd 

 

4.2.1 Utbildning och användbara tekniker 

MBSR skulle läras ut med en teoretisk, pedagogisk och filosofisk underbyggnad. Patienterna 

fick utbildning i att skilja på det känslosamma, det kognitiva och sensoriska (Esmer et al., 

2010). Om en patient aldrig utövat mindfulness förut var det viktigt att informera om 

grunderna i medveten närvaro och förklara varför det var av betydelse att inte döma sina 

tankar eller känslor (Banth & Didehdar Ardebil, 2015). I en studie av Zgierska et al. (2016)
a
 

förklaras det att de vanligaste momenten som utfördes var meditationsövningar, sitt-, stå-, 

stretch- och gångövningar samt långa stillsamma promenader (ibid.). En användbar teknik för 
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att patienten skulle adaptera en lugnare rytm var att lära sig göra långsamma förflyttningar 

och bli medveten om kroppens olika steg i momentet. När en rörelse utfördes långsamt blev 

det ett användbart verktyg för att förstå kroppens signaler och symtom samt gjorde patienten 

medveten om skillnaden på att vara spänd och avslappnad. Det gjorde det möjligt att 

identifiera vilken del i rörelsen som var smärtsam och som därmed kunde undvikas. En teknik 

att använda sig av som gav lugnande effekt var att bli uppmärksam på andningen (Doran, 

2014). Andningsövningar distraherade patienten på ett positivt sätt, då fokus låg på andningen 

och inte på smärtan (Banth & Didehdar Ardebil, 2015).  

 

Målet med MBSR var att använda mindfulness hemma, efter att kursen var slut, då det gav 

bästa långvariga resultat. Kunskap och tekniker förbättrades om de utfördes kontinuerligt och 

kunde bli en naturlig del i vardagen. I hemmet hade deltagarna som uppgift att föra dagbok 

och dokumentera datum, klockslag, den sammanlagda tiden som spenderades med att utöva 

mindfulness samt på vilket sätt. Känslorna de upplevt under meditationstillfället 

dokumenterades för att se om de förändrades över tid (Rosenzweig et al., 2010). Patienterna 

dokumenterade även intagna doser av smärtlindrande preparat för att se om de förändrades 

efter utövande av mindfulness (Zgierska et al., 2016)
a
. 

4.2.2 Komplement till farmakologisk behandling  

Farmakologisk behandling och mindfulness kunde enligt Zgierska et al. (2016)
a
 kombineras 

för att ge patienterna ökat välbefinnande och kontrollerad smärtproblematik. Deltagarna 

beskrev att de var beroende av smärtlindrande preparat och ofta var medicinen som skrevs ut 

inte tillräcklig för att få bukt med smärtan (ibid.). Zgierska et al. (2016)
 b

 beskrev att patienter 

med långvarig ryggsmärta var intresserade i att finna innovativa och tillförlitliga metoder för 

att få bukt med smärtproblematiken. Komplementära metoder kunde då användas för att 

lindra ryggsmärta och en av metoderna var mindfulness. Genom utövande av mindfulness var 

den delen av hjärnan som kontrollerar smärta, medvetenhet och känslomässiga gensvar 

aktiverad. Då kunde de destruktiva känslorna kontrolleras (ibid.). Rosenzweig et al. (2010) 

beskrev patienter med olika smärttillstånd. De som visats få störst effekt av mindfulness som 

behandlingsmetod var de med långvarig ryggsmärta. Mindfulness användes för att minska 

smärtan, öka livskvalitén och förbättra det psykiska måendet samt minska behovet av 

medicinska preparat (ibid.).   

4.3 Patientupplevelser före och efter mindfulness 

4.3.1 Rädsla bidrar till smärta 

En stor rädsla hos patienterna innan de började med mindfulness var att smärtan skulle bestå 

resten av livet och vara ohanterlig. De var fokuserade på att hitta en diagnos till sin 

ryggsmärta och en behandling som kunde lindra lidandet. Patienterna upplevde att de var 

fångade i smärtan och att livet blev mindre värdefullt. Katastroftankar växte sig större 

relaterat till ovissheten om hur länge den skulle vara och vad den berodde på (Doran, 2014). 

Det existerade också tankar om att mindfulness skulle kunna leda till någonting som kunde 

förbättra kontrollen och hanteringen av smärtan. Hopp fanns om att användningen av 

medicinska preparat skulle minskas med hjälp av utövandet av mindfulness (Zgierska et al., 

2016)
b
. Tron på att ett moment skulle göra ont och bli ett handikapp var oftast anledningen till 

att patienterna blev rädda och oroliga. Utövandet av mindfulness utvecklade förmågan att ta 

in och acceptera alla sorters känslor, även de som framkallade rädsla, smärta och skrämmande 

tankar (Esmer et al., 2010).  
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Många patienter med långvarig ryggsmärta hade ett katastroftänk vilket innebar att 

föreställningar om att det värsta alltid skulle inträffa. Vid katastroftänk blev det svårare att 

tänka rationellt och se sin situation från en annan synvinkel. Det bidrog till att patienten 

utvecklade en sämre smärtacceptans (Turner et al., 2016). 

4.3.2 Acceptans av smärta 

Genom att acceptera känslorna såg patienten inte smärtan och smärtupplevelsen som något 

farligt. Mindfulness bidrog med acceptans, vilket kunde leda till minskad smärta. Om 

katastroftankarna minskade eller ignorerades var smärtan lättare att hantera. Patienterna lärde 

sig bortse från negativa känslor och istället delta i aktiviteter som tidigare upplevts obehagliga 

och smärtsamma (Turner et al., 2016). Cassidy et al. (2011) beskrev att om katastroftankar 

kunde kontrolleras bidrog det till att depression och ångest minskade hos deltagarna (ibid.). 

Patienter beskrev hur mindfulness varit en viktig del i utvecklingen av tålamod med sig själva 

när de befann sig i ett smärttillstånd. Istället för att konstant kämpa emot smärtan lärde de sig 

att vara mer avslappnade. Patienterna behövde komma till insikt med att de inte skulle vara 

kritiska mot sig själva. De skulle istället sänka kraven och acceptera situationen (Doran, 

2014). Efter att deltagarna genomfört en MBSR-kurs ökade koncentrationsförmågan, 

acceptansen för sina tankar och förståelsen för tidigare erfarenheter (Esmer et al., 2010). 

4.3.3 Ökat självförtroende och kontroll 

Målet med att lära ut MBSR till patienter var att de med ökat självförtroende skulle kunna 

närma sig stressfulla situationer. Patienterna hade kontroll på situationen när de gav plats för 

smärtsamma känslor även om de kändes otrevliga och obehagliga (Esmer et al., 2010). Doran 

(2014) förklarar att smärtan fick en mindre dominant roll i livet och självkontrollen ökade hos 

deltagarna med hjälp av mindfulness. Genom att själv bestämma när en paus behövde tas i 

vardagen ledde det till kontroll och förtroende. Innan utövande av mindfulness beskrev 

deltagarna tankar om att det var omöjligt att ändra på smärtan eller verkligheten i att leva med 

den. Inre konflikter bidrog till självkritik vilket i sin tur påverkade självförtroendet negativt. 

Mindfulness fick deltagarna att förstå att det var relationen till smärtan som var det centrala. 

Även om den inte kunde försvinna, fann patienten ändå ett sätt att bestämma hur reaktionen 

på smärtan skulle uttryckas och hur mycket fokus den skulle få. Minskad självkritik 

upplevdes då en ny erfarenhet uppkom som innebar tillåtelse att vara sig själv (ibid.). Ett 

konstant fokus på smärtan ökade både intensitet och effekt. Patienten beskrev att känslorna 

spelade en stor roll i deras subjektiva upplevelse. Genom att identifiera känslorna kunde de 

bearbetas och väljas bort (Zgierska et al., 2016)
b
. Deltagarna utvecklade en ökad 

självförmåga. Det var en önskad effekt eftersom de fick verktyg för att själva kunna finna 

vägar för att hantera smärta och kroppsfunktion (Turner et al., 2016). 

4.3.4 Ökad livskvalité 

Banth och Didehdar Ardebil (2015) visade på förbättrad livskvalitet hos de som deltagit i en 

MBSR-kurs. Genom att applicera tekniker och rätt strategier för att leva mer medvetet i det 

dagliga livet ledde det till att patienterna upplevde positiva känslor som glädje och ökad 

självkänsla (ibid). McCubbin et al. (2014) beskrev att förmågan att kunna hantera olika 

situationer där smärtan gjorde sig påmind ökade hos deltagarna. Symtom som ångest och 

depression avtog från starten av MBSR till kursens slut. Det medförde att patienterna blev 

mer aktiva både i arbetslivet och socialt. Behovet av att besöka vårdcentral, akutmottagning 

eller sjukhus för sina besvär blev färre. Vardagen blev mindre komplicerad vilket ledde till 

ökad livskvalité (ibid.). Långvarig smärta var en bidragande orsak till att patienter hade dålig 



11 
 

sömnkvalité. Dålig sömn kunde bidra till ett sämre psykiskt och fysisk mående. Utövande av 

mindfulness och dess meditationsformer gav en bättre sömn och behovet av att använda 

insomning- och sömntabletter minskade (Esmer et al., 2010). 

4.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet i litteraturstudien visade att mindfulness hade positiv effekt för personer som led av 

långvarig ryggsmärta. Med hjälp den sjukvårdsinriktade formen av mindfulness, MBSR, lärde 

sig patienterna minska sitt katastroftänk, vara mindre rädda och acceptera sin smärta. 

Strategier och tekniker lärdes ut som gjorde vardagen mindre komplicerad. Långvarig 

ryggsmärta var det smärttillstånd som visats få störst effekt av mindfulness. Mindfulness som 

omvårdnadsåtgärd var något som patienter kunde och ville använda sig utav eftersom det gav 

minskad smärtkänslighet, ökad rörlighet och förbättrad livskvalité. 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Deskriptiv design valdes för litteraturstudien och systematiska sökningar gjordes för att få en 

beskrivande och övergripande förståelse om ämnet. Enligt Kristensson (2014) är 

litteraturstudie en lämplig metod att använda för att ge en överskådlig bild av redan 

publicerad forskning.  

 

Rosén (2012) beskriver att sökning i flera databaser är värdefullt för att få ett relevant resultat 

av artiklar (ibid). Databaserna valdes eftersom de innefattade studier riktade mot 

omvårdnadsvetenskap. Databasen AMED innefattade även artiklar som beskrev alternativ 

medicin vilket var relevant då syftet var att beskriva mindfulness. En provsökning gjordes i 

PsycINFO, för att eventuellt hitta ytterligare artiklar. De träffar som framkom hade redan 

hittats i de andra databaserna och därför uteslöts den.  

 

I svenska MeSH fick långvarig smärta översättningen intractable pain. När sökning av artiklar 

gjordes valdes synonymen chronic pain då det gav ett bredare resultat tillsammans med de 

andra ämnesorden. Chronic pain bedömdes vara en relevant synonym då det speglar 

svenskans ”långvarig smärta” jämfört med intractable pain som betyder svårbehandlad 

smärta. Svenska MeSH översatte inte omvårdnadsåtgärd och därför valdes ordet omvårdnad 

som fick översättningen nursing care. En sökning med nursing care som både ämnesord och 

fritextord, tillsammans med de andra ämnesorden, gav inga träffar. Därför valdes omvårdnad 

istället att översättas till care enligt Nordstedts svensk-engelska ordbok. Eftersom ordet care 

har många betydelser kan resultatet ha blivit missvisande vilket är en svaghet i 

litteraturstudien. Ordet nursing care har en mer specifik betydelse än care, men eftersom det 

inte gav några sökresultat bedömdes ordet care vara ett relevant alternativ. 

 

I samtliga databaser gjordes en fritextsökning för att bredda sökresultatet. Anledningen var att 

Cinahl headings och MeSH 2017 gav ett för smalt sökresultat (se sökmatris). Enligt 

Kristensson (2014) innehåller den vanligaste sökningen i databaser både ämnes- och 

fritextord. Dels för att få ett specifikt resultat genom att använda ämnesord och dels för att få 

ett bredare urval av artiklar genom att använda fritextord (ibid.). Att en fritextsökning gjordes 

kan ha varit både en styrka och svaghet i litteraturstudien. En styrka för att sökresultatet blev 
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bredare och relevanta artiklar som svarade mot studiens syfte hittades och en svaghet för att 

fler oväsentliga artiklar påträffades.  

 

Karlsson (2012) förklarar att det ger styrka till en litteraturstudie att tillämpa booleska 

operatorerna AND och OR i sökning av artiklar. Ordet AND gör sökningen mer specifik och 

sammankopplar de sökord som valts medan ordet OR ger ett bredare resultat då artiklarna 

endast behöver inkludera ett av sökorden för att visas i sökresultatet (ibid.). Därför användes 

både AND och OR för att ge variationer i sökresultatet (se bilaga 1).  

 

Begränsningen peer reviewed användes i Cinahl plus with full text för att endast få fram 

vetenskapligt granskade artiklar. Begränsningen behövde inte göras i databaserna AMED och 

MEDLINE då de artiklarna redan var vetenskapligt granskade. Tidsspannet som valdes för 

litteratursökningen var år 2010-2017. Hade en sökning genomförts på artiklar äldre än år 2010 

hade träffarna kunnat bli fler, men eftersom mindfulness är ett nyutforskat ämne var det 

relevant att tillämpa den senaste forskningen kring ämnet.  

 

Artiklarna lästes först enskilt och därefter diskuterades innehållet för att få en djupare 

förståelse. Sedan granskades de kritiskt med hjälp av frågeställningar enligt Kristensson 

(2014) för att få fram styrkor och svagheter hos respektive studie (ibid.). Granskningen 

gjordes gemensamt vilket kan ha varit en svaghet. Om artiklarna istället granskats enskilt och 

sedan jämförts kunde det ha varit en styrka (Rosén, 2012). En överskådlig sammanfattning av 

granskningen dokumenterades i artikelmatriser (bilaga 2).  

Artiklar med både kvalitativ (en) och kvantitativ metod (nio) ingick i litteraturstudien. Det 

gav styrka till litteraturstudien då flera perspektiv kunde belysas. Kvantitativa studier kunde 

lättare påvisa generaliserbarhet och objektivitet eftersom de redovisade siffror och statistik. 

Kvalitativ data användes istället för att visa på patientens subjektiva upplevelse och erfarenhet 

(Polit & Beck, 2012). Tillvägagångssättet gav bredare kunskap och ökade studiens validitet. 

Hade alla artiklar varit kvalitativa hade exempelvis ingen generaliserbarhet kunnat påvisas. 

Likaså hade enbart kvantitativa artiklar minskat förståelsen för patientens egna känslor och 

tankar.  

 

Två av de kvantitativa artiklarna var resultatredovisningar av samma pilotstudie (se bilaga 2). 

Zgierska
a
 (2016) beskrev att det var säkert att använda mindfulness samtidigt som medicinska 

preparat medan Zgierska
b 

(2016) beskrev att mindfulness var godtagbart att använda i 

omvårdnaden av långvarig ryggsmärta. De belyste olika perspektiv och inkluderades eftersom 

de påvisades ha god kvalitet och bedömdes besvara litteraturstudiens syfte. 

 

Sju av artiklarna kom från USA och resterande från andra länder (se bilaga 2). Det gav ett 

globalt perspektiv och var en styrka i litteraturstudien jämfört med om alla artiklar skulle ha 

kommit från samma land. 

5.2 Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens resultat visade att det finns bevis för att mindfulness kan vara ett användbart 

verktyg för att kontrollera den långvariga ryggsmärtan. Genom mindfulness ökade 

medvetenheten om vilka strategier som kunde tillämpas. Patienten fick verktyg att själv kunna 

välja hur reaktionen på smärtan skulle komma till uttryck. 
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5.2.1 Hur mindfulness påverkar patienten ur ett holistiskt perspektiv 

Litteraturstudiens resultat visar att hela människan; det biologiska, psykologiska och 

psykosociala påverkas av mindfulnessutövande. Enligt Gatchel, Peng, Peters, Fuchs & Turk 

(2007) måste de tre komponenterna vara i balans för att uppnå hälsa (ibid.). När MBSR lärdes 

ut som ett verktyg kunde patienterna få bättre kontroll över sina känslor och attityder till 

smärta. Genom att lära sig att lägga fokus bort från smärtan med hjälp av mindfulness 

förbättrades den fysiska förmågan. När smärtkänsligheten minskade ökade det psykiska 

välbefinnandet. Om patienten kände mindre smärta, fick den också mindre påverkan 

psykosocialt. En patient med långvarig ryggsmärta kunde ha svårt att på egen hand styra sina 

känslor gentemot smärtan då den ibland var intensiv nog för att påverka vardagen, tankar och 

beteende. Författarna anser att eftersom människan är en enhet behövs det flera vårdande 

komponenter som tillsammans påverkar hela kroppen. Ryggsmärta är ett omvårdnadsproblem 

och för att kunna behandla den behövs flera omvårdnadsåtgärder och en skulle kunna vara 

mindfulness.  

5.2.2 Patientens upplevelse av mindfulness 

Resultatet i litteraturstudien visade att patienter som använde sig utav MBSR oftast var 

tillfredsställda med de effekter som uppstod. De lärde sig att inte känna rädsla och ilska, utan 

kunde istället hantera smärtan som en del av livet. Smärtan behövde inte ses som ett hot eller 

som något farligt, utan patienterna kunde välja att acceptera känslor som uppstod i samband 

med smärtan och styra bort negativ energi. En teori är att om patienten anammar mindfulness 

centrala filosofi, att leva i nuet, kan tankar lättare kopplas bort om hur det tidigare varit och 

sluta känna rädsla inför sin situation och framtiden. Som tidigare beskrivet var en del i MBSR 

meditationsformen Bodyscan. Den innebar att patienten blir medveten av varje del i sin kropp. 

På så sätt skulle patienter kunna identifiera var smärtan kommer ifrån och lättare bearbeta de 

känslor som uppstår vid ett smärtpåslag.  

5.2.3 Mindfulness i kombination med farmakologiska medel 

I litteraturstudiens resultat och framförallt i studien av Zgierska et al. (2016)
 a
 beskrivs det att 

patienter med långvarig ryggsmärta i många fall inte har en tillfredsställande smärtlindring. 

Långvarig ryggsmärta är svårt att behandla och intresse för alternativa metoder finns som kan 

kombineras med medicinska preparat. Ett antagande är att om patienten kan kombinera 

farmakologiska medel och mindfulness skulle det kunna resultera i ett minskat behov av 

medicin. Om mindfulness kan användas som omvårdnadsåtgärd och blir ett komplement i 

patientens behandling skulle det kunna ge ett förändrat tankemönster och en minskad 

smärtproblematik. När en del av omvårdnaden för en patient inte fungerar så bör sjukvården 

vara kreativ och föreslå andra metoder. Det ska i så fall göras utifrån ett patientsäkert 

perspektiv och i samråd med patienten. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 4§, har 

alla yrkesgrupper inom vården skyldighet att bedriva ett säkert och systematiskt arbete.  

5.2.4 Ansvar och motivation 

Patientansvar är en viktig del i behandlingen av långvarig ryggsmärta. Både Rosenzweig et al. 

(2010), Turner et al. (2016) och Zgierska et al. (2016)
b
 visade att om patienten både under och 

efter MBSR-kursen kunde upprätthålla utövandet på eget initiativ i hemmet så kunde effekten 

förlängas. Det kunde göras på egen hand eller tillsammans med andra i meditationsgrupp. 

Patienterna uppmanades skriva dagböcker om hur de utövade mindfulness och på så sätt 

kunde vara mer medvetna om hur deras träning gav framsteg. En teori är att det är viktigt att 

kunna se tydliga framsteg och förbättringar i sjukdomen för att kunna upprätthålla följsamhet 
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och motivation. Att se faktiska resultat på en behandling genom dokumentation kan vara en 

drivkraft för att vilja fortsätta behandlingen.  

Sjuksköterskan ska i sitt arbete vara lyhörd och visa respekt inför patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Författarna anser att det är sjuksköterskans uppgift att få 

patienterna att bli motiverade att själva vara delaktiga i sin hälsa. Det kan innebära att 

sjuksköterskan behöver lyssna in patienten och på ett personcentrerat sätt inspirera till en 

livsstilsförändring. 

5.2.5 Samhällsekonomiska aspekter 

Använder patienter mindfulness som en del i omvårdnaden för att behandla och lindra 

långvarig smärta menar McCubbin et al. (2014) att det genererar i färre sjukhusbesök och 

minskar kostnader för samhället (ibid.). Gatchel et al. (2007) beskriver att långvarig 

ryggsmärta motsvarar över 80% av alla sjukhusbesök i USA som innefattar fysiska problem. 

Det kostar samhället årligen över 70 miljarder dollar (ibid.). Ett antagande kan vara att om 

mindfulness tillämpas i omvårdnaden bidrar det till minskad användning av sjukvårdens 

resurser. Eftersom mindfulness kan utövas hemma eller på annan valfri plats skulle behovet 

av att besöka vårdcentral eller annan vårdinrättning kunna minska och ge större utrymme för 

de som har andra besvär. Behöver inte patienten besöka sjukhus, utan kan lindra smärtan 

hemma, underlättar det även för patienten själv. Färre tider och transporter till 

vårdinrättningar behöver passas och planeras. Det skulle kunna minska stress eftersom 

patienten själv bestämmer när mindfulness ska utövas och ytterligare en fördel skulle kunna 

vara att det inte kostar något. 

5.2.6 Ökad livskvalité genom acceptans av smärtan 

Turk och Okifuji (2002) förklarar att beroende på hur smärtan känns, påverkar det olika 

beteenden hos patienten. Antingen fortsätter patienten leva som vanligt eller så blir den ett 

offer för smärtan (ibid.). Som tidigare beskrivet av Schütze et al. (2010) kan långvarig smärta 

leda till att patienten inte kan arbeta, delta i sociala sammanhang eller aktiviteter. Smärtan blir 

ett hinder i vardagen som kan leda till ett tillbakadragande beteende och minskad livslust 

(ibid). Begreppet livskvalité valdes att användas som teoretisk referensram för 

litteraturstudien. Enligt The World Health Organization Quality of Life Group (1998) spelar 

social status en stor roll då livskvalité ska definieras. En teori är att om patienterna accepterar 

smärttillståndet och inte ständigt kämpar emot smärtan får den också mindre fokus i tankarna 

och vardagen blir lättare. Smärtan blir då inte en motståndare som stjäl energi, utan en 

naturlig del i livet. Kännedom om vilka sammanhang som skapar smärta skulle kunna leda till 

förståelse om vad som lindrar den. 

Eftersom mindfulness ökade patientens förmåga till självkontroll gav det positiva känslor och 

förbättrad självkänsla (Banth & Didehdar Ardebil, 2015). Livskvalitet är något subjektivt och 

utgår från en persons mål, förväntningar och värderingar (The World Health Organization 

Quality of Life Group, 1998). En teori är att om en individ känner sig värdefull och tror sig ha 

kapacitet att uppnå sina mål i livet hör det samman med god självkänsla. Mindfulness skulle 

kunna påverka utövarens självkänsla positivt vilket ger ökad livskvalité. Med en god 

livskvalité behöver mindre energi läggas på negativa tankar då patienten tror på sin egen 

förmåga att lyckas, vilket kan öka möjligheterna för utveckling och framgång.  
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5.2.7 Genus, etik och globala aspekter 

Långvarig ryggsmärta drabbar både män och kvinnor och därför skulle det ur ett 

genusperspektiv inte vara någon skillnad över vilket kön som kan ha störst fördel av att utöva 

mindfulness. Ett antagande är dock att kvinnor skulle kunna vara mer mottagliga för att 

anamma mindfulness filosofi. En anledning till det skulle kunna vara att media oftare 

framställer kvinnor som utövare av olika meditationsformer. Det kan leda till att mindfulness 

ses som något kvinnligt och därmed blir män mindre intresserade.  

 

Alla har rätt till lika vård och även rätt att vägra vård (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 

1982:763, 2 §). En hypotes är att om mindfulness blir en del i omvårdnaden skulle det vara 

valfritt att ta del av den. Mindfulness är en diskuterad metod som inte alla vill ta av. 

Författarna anser att sjukvårdspersonal ska föreslå, lämna tid till reflektion och sedan följa 

upp för att utvärdera om patienten är mottaglig och vill utföra mindfulness. Både skriftlig och 

muntlig information om mindfulness ska i så fall ges till patienten. Ytterligare information om 

frivillighet och möjlighet till att avbryta ska ges. En möjlig anledning till att inte vilja utöva 

mindfulness skulle kunna vara av religiösa skäl. Eftersom mindfulness härstammar från 

buddhismen kan det finnas andra religioner som motsätter sig behandlingsformen på grund av 

religiösa uppfattningar. 

 

En svaghet i litteraturstudiens resultat skulle kunna vara urvalet i de valda studierna. Ett 

antagande är att majoriteten av deltagarna redan innan studiernas början hade en positiv 

inställning till mindfulness vilket baseras på urvalsstrategin (se bilaga 2). Det skulle kunna 

leda till att resultatet i studierna blir missvisande eftersom personer som har negativ 

inställning till mindfulness inte deltar. 

 

Utifrån ett globalt perspektiv har mindfulness spridits över världen från öst till väst. Från en 

del i den buddhistiska läran till en populär metod som tillämpas och utövas i västerländska 

länder. Där finns ett behov av att forska om och hitta evidens på att metoden fungerar, medan 

mindfulness i öst har använts i årtusenden. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2014) ska 

sjuksköterskor arbeta evidensbaserat och vara uppdaterade om de senaste forskningsresultaten 

(ibid.). För att mindfulness ska kunna användas inom sjukvården behöver det finnas evidens 

som visar på trovärdighet och tillförlitlighet. 

5.3 Klinisk nytta, vidare forskning 

Resultatet i litteraturstudien visar på att det behövs mer forskning för att kunna göra 

mindfulness till en del i omvårdnaden av patienter med långvarig ryggsmärta. Mindfulness är 

ett relativt ny och ibland kritiserad metod i västvärlden. Med hjälp av ytterligare forskning 

kan eventuellt effektiviteten av mindfulness säkerställas och därmed få en ökad trovärdighet 

och acceptans inom sjukvården. Författarna anser att exempelvis studier med kvantitativ 

metod som undersöker mindfulness effekt efter flerårig användning och ger konkreta 

fysiologiska resultat skulle kunna bidra till fortsatt påvisad evidens. Det skulle kunna göras 

med ett urval som kan generaliseras till populationen. En kvalitativ forskningsmetod med 

exempelvis empiriska studier skulle kunna ge ökad förståelse för individens subjektiva 

upplevelse om mindfulness effekter.    

 

Sjuksköterskor har som tidigare beskrivet till uppgift att arbeta evidensbaserat och tillämpa 

den senaste forskningen som underlag i sitt utförande. En hypotes är att om mindfulness blir 

en naturlig del i omvårdnaden av exempelvis långvarig ryggsmärta skulle det erbjudas av 
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sjukvården. Patienter skulle då få de verktyg som behövs för att ha möjlighet att hjälpa sig 

själva mot en bättre hälsa. Ett konkret exempel på en situation där mindfulness med fördel 

skulle kunna tillämpas är vid ett tillstånd av smärta. Där skulle sjuksköterskan försöka få 

patienten att inte föreställa sig det värsta och istället fokusera på andningen. Ett annat exempel 

kan vara vid mobilisering där patienten uppmanas att bli uppmärksam under momentet för att 

identifiera vilken del i rörelsen som är smärtsam.  

6 Slutsats 

 
Litteraturstudien visar att det finns bevis för att mindfulness gett effekt på patienter med 

långvarig ryggsmärta. Minskad smärta leder till minskat katastroftänk, ökad rörlighet och 

välbefinnande. Patienter upplever ökad livskvalité som innefattar bättre självkontroll och 

självkänsla. Mindfulness skulle kunna användas i omvårdnaden då flera vårdande 

komponenter behövs för en fullgod smärtlindring och behandling. Kostnader för både 

samhället och individen skulle kunna minska då en patient genom mindfulness har möjlighet 

att tillämpa strategier för en bättre hälsa. 
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Ålder 30-45 år. 

Varit under medicinsk behandling eller fysioterapi. 
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och sociala var 

lättare förstå. 

Acceptansen för 

smärtan ökade. 

Det var viktigt 

att ge 

information om 

mindfulness och 

vad det innebär 

och 

andningsövning

ar kunde med 

fördel tillämpas. 

Förbättrad 

livskvalité 

påvisades hos 

deltagarna efter 

att ha utövat 

MBSR.     
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Författare, 

artikeltitel, tidsskrift, 

land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 
 

Cassidy, E.L., 

Atherton, R.J., 

Robertson, N., 

Walsh, D.A., Gillett, 

R. (2011). 

Mindfulness, 

functioning and 

catastrophizing after 

multidisciplinary 

pain management for 

chronic low back 

pain. Pain, 

153(2012), 644-650. 

doi: 

10.1016/j.pain.2011.

11.027 

 

 

 

Storbritannien  

Att fastställa om 

mindfulness gav 

förbättringar efter 

en kognitiv 

beteende 

biopsykosocial 

intervention för 

långvarig 

ryggsmärta. 

Förklara om 

relationen mellan 

mindfulness och 

fysisk funktion 

eller depression 

kunde ha 

samhörighet med 

katastroftankar.  

Metod 

Kvantitativ 

Design 

Kohortstudie 

Population 

116 deltog i studien varav 65 var kvinnor. De var 18-79 år. 87 deltagare fullföljde 

studien.  

Inklusionskriterier 

Haft ryggsmärta i minst 9 månader 

Funktionsnedsättningen ska ha i huvudsak orsakats av lumbosakral smärta  

Exklusionskriterier 

Redan pågående behandling och smärtutredaning 

Oförmåga att gå 5 meter utan assistans från sittande till stående position. 

En ovilja eller oförmåga att delta i träningsprogrammet. 

Urval 

Ja- sägarurval 

Datainsamlingmetod 

Mindful Attention Awareness Scale mätte mindfulness.  SF-8 Health Survey 

mätte smärtans intensitet. Hospital Anxiety and Depression Scale mätte 

depression och ångest. Pain Catastrophizing Scale mätte katastroftankar. Roland 

and Morris Disability Questionnaire mätte fysisk nedsättning. 

Analysmetod 

Statisktisk analy. Pearson, Spearmans’s, t-test, Wilcoxon, Sobel test, 

Styrkor 

-Tydligt syfte. 

-Powerberäkning 

-Tydliga 

inklusionskriterier 

 

-Tydlig 

datainsamlingsmetod 

 

-Bedömning av 

studiens 

generaliserbarhet 

 

Svagheter 

-Beskrivning av hur 

många som 

tillfrågades saknas 

-Ingen tydlig 

beskrivning av 

eventuella bias. 

 

Deltagarnas 

katastroftankar 

och depression 

minskade efter 

att ha utövat 

mindfulness. 

Smärtans 

intensitet 

minskade och 

kroppens 

funktion 

förbättrades.  
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Cherkin, D.C., Sherman, 

K.J., Balderson, B.H., 

Cook, A.J., Anderson, 

M.L., Hawkes, R.J., 

Hansen, K.E., & Turner, 

J.A. (2016). Effect of 

Mindfulness- Based Stress 

Reduction vs Cognitive 

Behavioral Therapy or 

Usual Care on Back Pain 

and Functional 

Limitations in Adults 

With Chronic Low Back 

Pain A Randomized 

Controlled Trial. JAMA, 

315(12), 1240-1249. 

doi:10.1001/jama.2016.23

23 

 

USA 

Syftet var att 

undersöka 

skillnaden i 

effekten på 

långvarig 

smärta när 

mindfulness 

(MBSR-

program) 

används 

jämfört med 

KBT-terapi 

eller 

sedvanlig 

behandling.  

Metod 

Kvantitativ 

Design 

Randomiserad studie med intervjublindning 

Population 

1767 personer mellan var intresserade av att delta. 342 mötte inklusionskriterierna 

och var mellan 20-70 år. 342 deltagare mötte inklusionskriterierna och delades in i 

två interventionsgrupper (MBSR och KBT) och en kontrollgrupp (sedvanlig 

behandling). 290 deltagare kvarstod efter 52 veckor.  

Deltagarna var mellan 20-70 år med långvarig ryggsmärta. 

Inklusionskriterier 
Långvarig ryggsmärta som varat i minst 3 mån.  

Exklusionskriterier 

-Om ryggsmärtan hade en specifik diagnos. 

-Svårigheter att delta på grund av ekonomiska problem eller rättstvister. 

- Kan inte tala engelska 

-Personer som skattar lägre än 4 på en skala mellan 0-10.  

 

Eftersom datainsamlingen av patienterna var omfattande och tog lång tid bestämdes 

det efter att 99 deltagare blivit inskrivna att de som var mellan 64 och 70 år, de som 

inte nyligen sökt vård för ryggsmärtan samt de med  ischias skulle exkluderas.  

Urval 

Ja-sägarurval 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in från deltagarna innan randomisering, mitt under behandlingen 

(efter 4 veckor), efter behandlingen (efter 8 veckor), samt efter 26 och 52 veckor. 

Roland Morris Disability Questionnaire mätte smärta, Patient Health Questionnaire-8 

mätte depressiva symtom, Generalized Anxiety Disorder scale mätte ångest, Graded 

Chronic Pain Scale mätte smärtans karaktär. The Pain Global Impression of Change 

scale mätte mätte smärtans förbättringgar, Short-Form Health Surveys mätte fysisk 

och psykisk hälsa.    

Analysmetod 

Statistisk analys: Generalized estimating equation (GEE), Poisson, Fisher 

 

Styrkor 
- Studien ger 

klinisk nytta. 

- Tydligt 

beskrivet resultat. 

- 

Ransomiseringspr

ocessen beskrivs 

tydligt med 

tillhörande 

mätningsmetoder. 

 

Svagheter 

-

Generaliserbarhet

en är okänd när 

det gäller att 

generalisera till 

populationen.  

- Ca 20% av de 

som 

randomiserades 

till MBSR och 

CBT följdes inte 

upp. 

MBSR gav 

deltagarna positiv 

fysisk effekt i 

form av ökad 

ryggfunktion och 

minskad smärta. 

Deltagarnas 

psykiska 

funktioner 

förbättrades efter 

utövande av 

mindfulness.  
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Doran, N.J. (2014). 

Experiencing Wellness 

Within Illness: Exploring a 

Mindfulness-Based 

Approach to Chronic Back 

Pain. Qualitative Health 

Research, 24(6), 749-760. 

doi: 

10.1177/1049732314529662 

 

Storbrittanien 

Syftet var att undersöka 

hur mindfulnessbaserade 

tekniker, som lärts ut på 

“Breathworks” påverkar 

uppfattning och 

hantering av ryggont 

samt diskutera resultatet 

i förhållande till 

genomförandeteorier och 

begränsningar. 

 

Metod 

Kvalitativ 

Design 

Explorativ 

Population 

16 deltagare, som var mellan 33-66 år, som haft ryggont  i  4-28 

år. Deltagarna var 5 män och 11 kvinnor.  

Inklusionskriterier 

-Personer med ryggsmärta 

Exklusionskriterier 

Inga tydliga 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

Datainsamlingsmetod 

Forskaren kontaktade medlemmar på ett mindfulnesscentrum, 

”Breathworks” och frågade om de ville vara med i studien. 

Därefter skickades informationsblad ut. Intervjuer hölls och 

spelades in för att sedan transkriberas. Intervjun ägde rum 6 

mån efter att 8-veckorskursen var klar. Efter 1 år genomfördes 

en uppföljning i form av en intervju med 5 nyckeldeltagare. 

Analysmetod 

Kodning med grounded theory-analys. 

 

Styrkor 
- Kodning tillämpades. 

-Tydligt resultat och 

relevanta underrubriker. 

 

Svagheter 
- Forskarens roll till 

deltagarna är inte tydligt 

beskriven 

- Ingen transparent 

metod eftersom frågorna 

till deltagarna under 

intervjuerna ej står 

beskrivna.  

   

Patienten lärde sig 

uppmärksamma 

och förstå 

varningssignaler 

som gjorde 

symtomen värre. 

Katastroftankarna 

minskade, 

relationen till 

smärtan 

förändrades och 

rörligheten i leder 

och rygg ökade 

efter utövande av 

mindfulness. 

Självkritiken 

minskade och 

acceptansen, 

livskvalitén och 

självkontrollen 

ökade.  

https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1177/1049732314529662
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Esmer, G., Blum, J., Rulf, j., & 

Pier, J. (2010). Mindfulness-Based 

Stress Reduction for Failed Back 

Surgery Syndrome: A Randomized 

Controlled Trial. The Journal of the 

American Osteopathic Association, 

100(11), 646-652. Från 

http://jaoa.org/article.aspx?articleid

=2093908 

 

 

 
USA 
 

Syftet var att utvärdera den 

kortsiktiga effektiviteten 

av MBSR (Mindfulness 

based stress reduction) för 

att förbättra livskvaliten 

hos vuxna med ryggsmärta 

efter en misslyckad 

ryggoperation.  

Metod  
Kvantitativ 
Design 
Randomiserad kontrollstudie 
Population 
200 inbjudningar skickades slumpmässigt ut till de som 

hade ryggont eller smärta i benen efter tidigare 

ryggoperation. 44 st var med i studien. 25 st kvarstod till 

den slutgilitliga analysen. I studien ingick 11 kvinnor och 

14 män occh medelåldern var 55,2 år i 

interventionsgruppen och 54,9 år i kontrollgruppen.  
Inklusionskriterier  
Ryggont och/eller smärta i benen efter tidigare 

ryggoperation.   
Exklusionskriterier  
Graviditet, kognitiv nedsättning, före-detta missbrukare, 

dåliga förbindelser till sjukhuset. 
Urval  
Ja-sägarurval 
Datainsamlingsmetod  
Skedde vecka 0, 12, 40. 
CPAQ (Mäter smärt acceptans och livskvalitet), RMDQ 

(Undersök 
er ryggsmärta), Summary VAS for Pain (smärtskala olika 

tillfällen), Abridged Pittsburgh Sleep Quality Index 

(Mäter olika sömnkomponenter)  
Analysmetod  
Statistisk analys: Fisher’s X

2
 test, T-test, unpaired T-test 

Styrkor 
Svarar mot syftet 
 
Tydlig intervention 

och vad denna 

innebär 
 
Borfallsredovisning 

med 

tillhörande modell 
 
Svagheter 

Ej tydligt primärt 

och sekundärt 

utfallsmått. 
 
Stort bortfall 

Genom mindfulness 

kunde deltagarna lära 

sig kontrollera sina 

smärt- och 

stresspåslag och olika 

upplevelser av 

smärta. Den fysiska 

förmågan och 

smärtacceptansen 

ökade. Deltagarna 

fick ökat 

självförtroende och 

hade lättare för att 

närma sig stressfulla 

situationer. 

Livskvalitén ökade 

genom att deltagarna 

kunde sova bättre.  

http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2093908
http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2093908


 
 

Författare, artikeltitel, 

tidsskrift, land 
Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
McCubbin, T., 

Dimidjian, S., Kempe, 

K., Glassey, M.S., Ross, 

C., & Beck, A. (2014). 

Mindfulness-Based 

Stress Reduction in an 

Integrated Care Delivery 

System: One-Year 

Impacts on Patient-

Centered Outcomes and 

Health Care Utilization. 

The Permanente 

Journal, 18(4), 4-9. doi: 

10.7812/TPP/14-014 
 
USA 

Syftet med denna 

studie var att 

bedöma effekten 

av MBSR på en 

bred skala av 

patientcentrerade 

resultat, inklusive 

hälsa, funktionell 

status, smärta och 

arbetsförmåga. 

Även symtom på 

depression, 

ångest, 

somatisering och 

övergripande 

psykisk 

påfrestning samt 

att bedöma 

förändringar i 

utnyttjandet av 

vården. 
 

Metod 

Kvantitativ 

 

Design 

Single-kohort-studie. 

 

Population 

38 personer deltog i studien. 30 st kvinnor och 8 st män. Medelåldern 

på deltagarna var 52,6 år. 24 st deltagare fullföljde studien. 

Inklusionskriterier 
- Personer som var 18 år och äldre. 

- Hade kronisk smärta, sjukdom eller stressrelaterade problem. 

 

Exklusionskriterier 

- Psykisk sjukdom. 

- Led av demenssjukdom. 

- Talade dålig engelska. 

- Deltog i en konkurrerade studie. 

 

Urval 

Ja-sägarurval. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data från patienter samlades innan MBSR (baseline), efter 8 veckors 

MBSR-program och vid en uppföljning efter 1 år. Medical Outcome 

Study  Short-Form 36 Health Survey mätte den generella hälsan. 

Health and Work Performance Questionnaire mätte prestation i 

arbetet, Brief symtom inventory mätte exempelvis depression och 

ångest. Self-efficacy mätte självförmågan att hantera hälsoproblem.  

 

Analysmetod 
Statistisk analys: Wilcoxon and X

2
-test 

Styrkor 
- Redovisar bias 
- Beskriver 

huvudfynd 
- Tydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterier 
- Beskriver tydligt 

hur data samlades 

in 
 
Svagheter 
- Det beskrivs ej 

hur storleken på 

urvalet bestämdes. 
- Beskriver inte hur 

eventuella bias ska 

hanteras. 
- Beskriver 

statistiska metoder, 

men inte 

relevansen.  

Resultatet visar att utövande 

av mindfulness genererar i 

färre sjukhusbesök och håller 

nere vårdkostnaderna. 

Förmågan att hantera 

smärtsamma situationer 

ökade och patienterna blev 

mer aktiva både i arbetet och 

socialt. Livskvalitén ökade 

ocksådå vardagen blev 

mindre komplicerad.  
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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. 

doi:10.1016/j.jpsychores.2009.0

3.010. 
 
USA 
 

Syftet var att undersöka 

förändringar i kroppslig 

smärta, hälso-relaterad 

livskvalitet och 

psykosociala symptom 

under en 8 veckors 

mindfulness baserad 

stress reduktion (MBSR) 

program med en grupp 

deltagare med olika 

sorters kronisk smärta.  

Metod 
Kvantitativ studie 
Design 
Prospektiv kohortstudie 
Population  
133 deltagare, 111st var kvinnor och 22 st män. Deltagarna 

var mellan 23-78 år och 99 st fullföljde studien.  

Inklusionskriterier 
De som var öppna att utforska mindfulness som 

behandlingsmetod. 

Att de hade minst en kronisk långvarig smärta.  
Exklusionskriterier  
Ej tydliga 

Urval 
Ja-sägar urval 
Datainsamlingsmetod 
Medical Outcomes Study Short-Form 36 Health Survey 

mätte Livskvalitet och Symptom Checklist-90-Revised mätte 

Psykisk ohälsa. 
Analysmetod 
Statistisk analys: Paired T-test och Cohens d effekt, Pearson 

Styrkor 
Tydligt beskrivet 

syfte, population och 

rekryteringssätt 
 
Svarar mot syftet 
 
Tydlig beskrivning 

av huvudfynden 
 
Svagheter 

Ej tydlig redovisning 

av bias.  
 
Ej tydliga 

exklusionskriterier 

Den patientgrupp som 

visats få störst resultat 

utav mindfulness var 

de med långvarig 

smärta. Efter utövande 

av MBSR ökade 

kroppens funktion och 

smärtan minskade. 

Studien påvisar att 

hemmaträning efter 

kursens slut gav bästa 

långvariga resultat av 

mindfulness.  

Livskvalitén och det 

psykiska måendet 

förbättrades efter att ha 

utövat mindfulness.  
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Turner, J.A., 

Anderson, M.I., 

Balderson, B.H., 

Cook, A.J., 

Sherman, K.J., & 

Cherkin, D.C. 

(2016). 

Mindfulness-

based stress 

reduction and 

cognitive 

behavioral 

therapy for 

chronic low back 

pain: similar 

effects on 

mindfulness, 

catastrophizing, 

self-efficacy, and 

acceptance in a 

randomized 

controlled trial. 

Pain, 157(11), 

2434-2444. 

doi:10.1097/j.pai

n.0000000000000

635 
 
USA 

Syftet var att 

kopiera och utöka 

tidigare forskning 

genom att 

använda data från 

en randomiserad 

kontrollstudie 

(RCT) för att 

jämföra MBSR, 

KBT och vanlig 

vård i behandling 

av långvarig 

ryggsmärta genom 

att undersöka 

baseline-

information och 

relation mellan 

acceptans och 

korta samt 

långvariga 

förändringar i de 

tre olika 

behandlings 

gruppern.a 

Metod 
Kvantitativ artikel 
Design 
RCT-studie 
Population 
Mailutskick till alla som bodde i den regionen som Group Health ansvarade för. 342 

av de mötte inklusionskriterierna, varav 224 st kvinnor och 118 st män. 290 st 

deltagare återstod vid sista mätningen. Medelåldern i interventionsgruppen (MBSR 

och KBT) var 50,0 år respektive 49,1 år. Kontrollgruppen hade medelåldern 48,9 år.  

Inklusionskriterier  
20-70 år, ryggsmärta minst 3 månader, smärtan stör det vardagliga livet och 

aktiviteter, engelsktalande   
Exklusionskriterier  
Smärta i ryggen av specifik orsak, graviditet, ryggradsoperation de senaste 2 åren, 

planer att träffa specialist inom området,  
Urval 
Ja- sägarurval 
Datainsamlingsmetod 
Data insamlades vid baseline, efter 4-, 8- och 52 veckor. Information från deltagares 

dagböcker, 
Five Facet Mindfulness Questionnaire-Short Form mätte nivån av mindfulness, Pain 

Catastrophizing Scale mätte katastrof-tänk, Chronic Pain Acceptance Questionnaire-8 

mätte smärtacceptans och Pain Self-Efficacy Questionnaire mätte självförmåga.  
Analysmetod  
Statistisk analys: Spearman rho, t-test, X

2
-test 

Styrkor 
-Stor population 
-Bortfall förklaras 

tydligt 
-Tydligt syfte 
-Tydlig datainsamling 
-Tydlig beskrivning 

av intervention- och 

kontrollgrupp 
 

Svagheter 
-Inga rubriker i 

primära och 

sekundära resultat 
-Bias redovisas i 

statistikdelen men 

inte annars 

Deltagarna fick en 

minskad 

känslomässig 

stress och 

smärtproblematik. 

Självförmågan att 

hantera smärtans 

upplevelse, 

intensitet och 

funktion ökade. 

Mindfulness ökade 

smärtacceptansen 

vilket minskade 

katastroftankarna.  
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Zgierska, A.E., 

Burzinski, C.A., Cox, J., 

Kloke, J., Stegner, A., 

Cook, D.B., Singles, J., 

Mirgain, S., Coe, C.L., 

& Backonja, M. (2016)
a
. 

Mindfulness Meditation 

and Cognitive 

Behavioral Therapy 

Interventions Reduces 

Pain Severity and 

Sensitivity in Opioid-

Treated Chronic Low 

Pack Pain: Pilot findings 

from a randomized 

controlled trial. Pain 

Medicine, 17(10), 1865-

1881. 

doi:10.1093/pm/pnw006 
 
USA 

Att undersöka 

fördelarna med 

mindfulness 

meditation och 

kognitiv beteende 

terapi (KBT) 

baserat på 

interventioner för 

opioidbehandlade 

patienter med 

långvarig 

ryggsmärta. 

Metod  
Kvantitativ studie 
Design 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT) 
Population  
Mail sändes ut till 264 personer, varav 35 st mötte inklsusionskriterierna. 

Medelåldern hos deltagarna var 51,8 år och var kvinnor. 

Inklusionskriterier  
Minst 21 år gammal, kunde tala flytande engelska, ryggsmärta som har 

behandlats med opioider i minst 3 mån, känsel i båda händerna.   
Exklusionskriterier 
Graviditet, psykisk sjukdom, tidigare erfarenhet av mindfulness samt 

oförmåga att kunna delta vid alla tillfällen.  
Urval 
Ja-sägarurval 
Datainsamlingsmetod  
Mätningar vid interventionsgruppsträffarna. Information från deltagarnas 

dagböcker samlades in, 
Brief Pain Inventory (smärtskala) användes, Oswestry Disability Index 

mätte fysisk funktion, Timeline Followback  mätte dagligt opioidintag, 

Chronic Pain Acceptance Questionnaire mätte psysisk hälsa, Mindful 

Attention Awareness Scale mätte mindfulness, 

Perceived Stress Scale mätte stressnivån, Biomarkörer och Thermal 

Sensory Analyzer mätte värmekänsligheten. 

Analysmetod 
Statistisk analys: Two-tailed-test 

Styrkor 
-Inget bortfall 
-Urvalsbeskrivning, 

både forskarnas 

förväntningar och 

resultat beskrevs. 
-

Randomiseringsproce

ssen. 

-Både primärt och 

sekundärt utfall 

beskrivs. 
- Diskussion av 

begränsningar och 

generaliserbarhet 

inkluderas i studien. 
 

Svagheter 
- Pilotstudie 
- Ej blindning av 

grupperna 
 

Farmakologisk 

behandling och 

mindfulness kunde 

kombineras vilket gav 

patienterna ökat 

välbefinnande.  

Deltagarna hade ökad 

mental hälsa efter att 

ha genomgått en 

MBSR-kurs och 

kunde acceptera 

smärtan. Smärtans 

intensitet minskade 

och kroppens funktion 

förbättrades. 

Förbättrad 

kroppskännedom 

ledde till ökad 

rörlighet. De 

vanligaste 

meditationsformerna 

var sitt- stå-, gå-och 

stretchövningar.  
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Zgierska, A.E., Burzinski, C.A., Cox, 

J., Kloke, J., Singles, J., Migrain, S., 

Stegner, A., Cook, D.B., Backonja, M. 

(2016)
b
. Mindfulness Meditation-

Based Intervention is Fesiable, 

Acceptable, and Safe for Chronic Low 

Back Pain Requiring Long-Term 

Daily Opioid Therapy. The Journal of 

Alternative and Complementary 

medicine, 22(8), 610-620. doi: 

10.1089/acm.2015.0314   

 

 

USA 

Att bestämma 

genomförbarhet, 

godtagbarhet och 

säkerhet av en 

mindfulness- 

meditation-

intervention hos 

patienter med 

långvarig 

ryggsmärta som 

behöver daglig 

opioidbehandling. 

Design 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT) 

Population 

304 deltagare tillfrågades, varav 87 st undersöktes. 35 st av de 

mötte inklusionskriterierna och med medelåldern var 51.8 år. 

Endast kvinnliga deltagare .  
Inklusionskriterier 
Långvarig ryggsmärta som krävde opioidbehandling  
 

Exklusionskriterier 

Inga tydliga 
 
Urval 

Ja- sägarurval 
 

Datainsamlingsmetod 

Mätningar vid baseline, efter 8- och 26 veckor. Data 

insamlades via biomarkörer, Brief Pain Inventory mätte 

smärta, Oswestry Disability Index scale mätte fysisk funktion. 

Dokumentation av dagligt intag av opioider insamlades också. 
 
Analysmetod 
Kvantitativstatistisk analys - Two tailed test, Mann-Whitney 

test, Chi-square test, Paired Wilcoxon.  
 
Kvalitativ - Grounded Theory, kodning. 

Styrkor 
- Tydligt syfte och svar 

på syftet i resultatet 
-Powerberäkning finns 
- Inget bortfall 
- Statistiska metoder 

presenteras tydligt 
- Tidsintervall beskrivs 
 

Svagheter 
 
- Inga tydliga 

exklusionskriterier 
- Pilotstudie  
 

Det fanns intresse hos 

deltagarna att finna nya 

innovativa metoder för att 

behandla långvarig 

ryggsmärta. Den delen som 

kontrollerar smärta, 

medvetenhet och 

känslomässiga gensvar 

aktiverades under utövande 

av mindfulness. Ett konstant 

fokus på smärtan ledde till 

att den förvärrades. När 

känslorna identifierades 

kunde de lättare accepteras 

och prioriteras bort.  

Något som ökade 

livskvalitén var att utföra 

mindfulness tillsammans 

med andra då känslan av 

samhörighet ökade.   

 

 


