
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icke – farmakologiska omvårdnadsåtgärder 
vid kronisk smärta hos vuxna patienter – En 
litteraturstudie  
 
Non – pharmacological nursing interventions 
for chronic pain in adult patients – A 
literature study  
 

Författare: Sophia Baccouche och Mariebelle Youssef 

 

 

HT 2018 

Examensarbete:Kandidat, 15 hp 

Huvudområde: Sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnadsvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Anita Ross, universitetsadjunkt, Örebro universitet   

Examinator: Annika Kihlgren, professor, Örebro universitet  

 

 



 

 2 

Abstract  
 
Bakgrund: Långvarig smärta är ett folkhälsoproblem och benämns som långvarig/kronisk när 

den varar mer än tre till sex månader. Långvarig smärta är ett multidimensionellt fenomen som 

behandlas farmakologiskt men även med icke-farmakologiska metoder. Kronisk smärta 

påverkar individers liv på olika sätt och kan minska känslan av livskvalité och välbefinnande. 

Sjuksköterskans bemötande och förhållningssätt till patienten spelar en viktig roll för att kunna 

bidra till en god smärtbehandling.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid kronisk 

smärta hos vuxna patienter.  

Metod: En litteraturstudie med systematisk tillvägagångssätt och en beskrivande design valdes 

som metod. Litteratursökningen utfördes i databaserna Cinahl, MEDLINE och AMED. 

Resultat: Olika former av fysisk aktivitet var bland de mest förekommande icke-

farmakologiska omvårdnadsåtgärderna som reducerar den kroniska smärtan. Distraherande 

icke-farmakologiska  åtgärder som humorterapi, musikterapi, sångsessioner samt 

målarsessioner var även effektiva för att minska den kroniska smärtan. Meditation, Yoga och 

massage är avslappnade metoder som kan tillämpas av patienter med kronisk smärta för att 

minska smärtintensiteten.   

Slutsats: Det framtagna resultatet som beskriver olika icke-farmakologiska metoder (fysisk 

aktivitet, distraherande metoder och avslappnande metoder) anses kunna tillämpas för vuxna 

individer med långvarig smärta. Omvårdnadsåtgärderna kan öka individernas känsla av 

livskvalité. Vårdpersonal tillämpar personcentrerad omvårdnad  vid tillämpandet av 

individanpassade icke-farmakologiska metoder.   

Nyckelord: kronisk smärta, icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder, vuxna  
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Inledning  
Långvarig/ kronisk smärta är ett globalt hälsoproblem. Det uppskattas att ca. en av fem vuxna, 

vilket innebär 20% av världspopulationen lider av kronisk smärta, samt att 10% får diagnosen 

kronisk smärta varje år (Goldberg & McGee, 2011). Den stora utbredningen av 

smärtproblematiken gör att kronisk smärta idag anses vara ett folkhälsoproblem enligt Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2017). I Sverige är kvinnorna statistiskt 

sett den största andelen av populationen som har kronisk smärta. Undersökningar av 

levnadsförhållanden resulterade i att 71% av kvinnorna och 58% av männen i Sverige lider av 

olika typer av smärttillstånd. Utav dem beräknas 15% av männen och 24% av kvinnorna att 

lida av kronisk smärta (Bergh, 2014).   

 

Kronisk smärta drabbar individer, oavsett ålder, kön, inkomst, etnicitet eller geografisk 

lokalisation. Smärtupplevelsen kan manifestera sig som akut smärta, kronisk smärta samt andra 

smärttyper. De fyra största orsakerna till smärta är cancer sjukdomar, reumatiska sjukdomar 

(atrit, atros), operationer och vävnadsskador samt ryggradsproblem (Goldberg & McGee, 

2011).  

 

SBU (2017) beskriver att smärtproblematikens komplexitet medför att lösningen inte är enkel 

och vägen till effektivt stöd blir en lång process. Breivik, Cohen, Colett, Gallacher och 

Ventafridda (2005) redogör för att kronisk smärta har flera allvarliga konsekvenser som 

påverkar helheten i individers liv och försvårar livets dagliga sysslor som att sova, förmågan 

att motionera och träna, delta i sociala aktiviteter samt att behålla en självständig livsstil 

(Breivik et al., 2005).  

 

Sjuksköterskan kommer i sitt arbete att påträffa patienter med långvarig/ kronisk smärta. 

Individer med kronisk smärta kan ha en känsla av maktlöshet och förlorad värdighet. Därmed 

är det viktigt att vara medveten och ha kunskap om kronisk smärta för att bidra med ett gott 

stöd och tillämpa personcentrerad vård (SBU, 2017).  
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Bakgrund 
 
Långvarig smärta 
 

International Association for the study of pain (IASP) är en internationell organisation som 

består av forskning, utbildning och riktlinjer som bidrar till en ökad förståelse för smärta. IASP  

definierar smärta som “en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

faktisk eller möjlig vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada”.  Definitionen 

omfattar att smärta är en subjektiv upplevelse och är således individuell (SBU, 2010). 

 

Smärta delas ofta upp i akut smärta och långvarig smärta, även benämnt kronisk smärta. Den 

akuta smärtan är en livsviktig varningssignal som vanligtvis uppkommer vid en akut 

vävnadsskada och är oftast kortvarig. Smärtreceptorer (nociceptorer) är nervceller i kroppen 

som stimuleras vid vävnadsskador exempelvis yttre skador, inflammerade sår och skadade inre 

organ. När nociceptorer skickar signaler till hjärnan uppfattas det som smärta. Smärta i samband 

med inflammation eller skada avtar vanligtvis då den nociceptiva stimuleringen upphör. När 

den nociceptiva stimuleringen kvarstår blir smärtan långvarig då den primära orsaken till 

smärtan inte avtar som förväntat. Smärta benämns långvarig/kronisk när den varar mer än tre 

till sex månader. Kronisk smärta är sällan konstant utan uppkommer attackvis eller 

fluktuerande. Den kroniska smärtan och dess bakomliggande orsaker är oftast svåra att 

behandla. Förbättringsprocessen kan dock ta flera år beroende på typen av kronisk smärta. 

Muskuloskeletala smärttillstånd (fibromyalgi, atros, atrit m.fl.), huvudvärk (migrän, 

spänningshuvudvärk) och neurogena smärttillstånd (ex. diskbråckssmärta) är oftast orsaken till 

kronisk smärta med icke-malign bakgrund. När smärtan övergår till en långvarig smärta ändras 

smärtupplevelsens karaktär, upplevelsen påverkar individen både fysiskt och psykiskt 

(Andersson, 2010; Bergh, 2014). 

  

Smärta – ett multidimensionellt fenomen  
McGuire (1992) beskriver smärta som ett multidimensionellt fenomen bestående av sex 

dimensioner: fysiologisk, sensorisk, affektiv, kognitiv, beteende och sociokulturell. De olika 

dimensionerna är sammansatta och manifesterar sig samtidigt hos individen. Den fysiologiska 

dimensionen omfattar smärtans fysiska orsak och duration. Smärtans intensitet, kvalitet och 

lokalisation benämns som den sensoriska dimensionen. Hur individen reagerar känslomässigt 

på den upplevda smärtan beskriver den affektiva dimensionen, individen kan exempelvis 
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reagera med rädsla, ilska eller depression. Kognitiva dimensionen omfattar hur smärtan 

påverkar individens tankeprocesser och upplevelsen av sig själv. Beteendes dimension 

innefattar individens förmåga att förmedla sin upplevelse av smärta. Den sociokulturella 

dimensionen består av olika komponenter som exempelvis kön, ålder och etnicitet. Alla 

komponenter påverkar hur individen kan utrycka sin smärta till omgivningen.  

 

Smärta bör betraktas som ett fenomen där fysiska och psykiska aspekter är integrerade med 

varandra. Den psykiska smärtan innefattar en känsla av oro, ångest, depression, sorg, skuld och 

ilska. Vid långvarig smärta är de känslorna kvarstående och påverkar individens psykiska hälsa. 

När en individ upplever en smärtsam situation påminns hen om sina tidigare upplevelser och 

känslor (Bergh, 2014). Kronisk smärta påverkar hela livssituationen för individen, det innebär 

att de centrala dimensionerna för kronisk smärta är den affektiva-, kognitiva- och 

beteendedimensionen. De dimensionerna fokuserar på individens psykiska hälsa och  berör hur 

individen reagerar, upplever och förmedlar sin smärta. McGuire (1992) menade att kunskapen 

om hur dimensionerna ter sig hos en individ bidrar till den individanpassade behandlingen och 

en ökad livskvalité. 

 
Behandling vid kronisk smärta 

Det finns ett flertal smärtlindrande behandlingar vid långvarig smärta. Läkemedelsbehandlingar 

är bland dem vanligaste smärtlindringsmetoderna. De vanligast använda läkemedlen för 

smärtbehandling är icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat), 

paracetamol, antidepressiva läkemedel, opioider samt antiepileptika. Smärtbehandlingens syfte 

är att minska individens lidande, öka livskvalitén samt att minska smärtrelaterade 

komplikationer. Farmakologiska preparat av den starkare sorten kan även leda till restriktioner 

för individen som exempelvis körförbud. Opioider är beroendeframkallande läkemedel som har 

ett flertal antal biverkningar, exempelvis konstipation, yrsel och illamående. Det påverkar 

individers känsla av livskvalité och kan i det långa loppet leda till beroendeproblematik. (SBU, 

2006).  

Målet med en behandling bör vara att återställa individens mentala och kroppsliga funktioner, 

samt att bidra till att öka individers välmående, minska lidandet och även öka deras känsla av 

hälsa (Werner & Strang, 2010).   
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Att leva med kronisk smärta  

I en studie av Breivik, Cohen, Colett, Gallacher och Ventafridda (2005) påvisades att deltagarna 

upplevde en omfattande begränsning i de dagliga aktiviteterna på grund av den konstanta 

smärtan. Kronisk smärta påverkar helheten i individers liv och försvårar livets dagliga sysslor 

som att sova, förmågan att motionera och träna, promenera, göra hushållssysslor, delta i sociala 

aktiviteter och behålla en självständig livsstil. Förmågan till sexuella relationer är även en 

livsfaktor som påverkas och familjerelationerna påverkas negativt. De drabbade kan även vara 

mindre kapabla eller oförmögna till att köra bil. Deltagarnas smärtintensitet ökade under dagen 

som ett resultat av aktiviteterna och bidrog till deras livsbegränsningar. Det bidrar till sämre 

känsla av livskvalitet och välmående (a.a.).  

 

I McNamee och Mendolia (2014) studie konstaterades att kronisk smärta har en omfattande och 

negativ effekt på de aspekter i livet som påverkar livskvalitén. Den främsta problematiken 

uppkomer från att den bakomliggande orsaken till kronisk smärta oftast inte kan behandlas på 

ett effektivt sätt. Sjukvården fokuserar på att hjälpa individen till egenvårdsstrategier vars 

effekter kan vara varierande från individ till individ. Det har även påvisats att kronisk smärta 

medför en ökad risk att lämna sitt arbete vilket kan påverka individers inkomst ogynnsamt. 

Faktumet att lämna sitt arbete på grund av den kroniska smärtan har en negativ inverkan på 

personernas upplevda roll i samhället då individen blir ”ofrivillig” icke-arbetsförlig. Det 

påverkar individens självständighet negativt. Den kroniska smärtan påverkar även andra 

livsfaktorer, bland annat den individuella uppfattningen av personernas egna roll, 

självförtroendet samt sociala kontakter. Kronisk smärta kan även medföra en ökad stress och 

ökar risken för familjekonflikter och andra typer av relationsrelaterade konflikter (a.a.). 

 

Sjuksköterskans bemötande och personcentrerad vård  
Smärta är en subjektiv och individuell upplevelse. Sjuksköterskans bemötande och 

förhållningssätt till patienten spelar en viktig roll för att kunna bidra till en god smärtbehandling 

(Bergh, 2014). Att ifrågasätta patienters smärtupplevelser eller förminska deras känslor är ett 

oprofessionellt förhållningssätt och visar på kunskapsbrist hos sjuksköterskan.  Det försvårar 

även den fortsatta kommunikationen och behandlingen med patienten. Det är essentiellt att ha 

ett gott bemötande och att ”tro på patienter” med kronisk smärta, då det ligger till grund för en 

fortsatt god kommunikation och behandling av den kroniska smärtan (Bergh, 2014).  Genom 

att lyssna på patienter skapar sjuksköterskan förtroende då hen genom sitt förhållningssätt visar 
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att hen vill förstå och hjälpa individen med kronisk smärta. Sjuksköterskans respektfulla 

bemötande kan stärka patientens känsla av autonomi när patienten känner sig betrodd. Alla 

komponenter bidrar gemensamt till att skapa en god vårdmiljö och minska lidandet för patienten 

vilket i sin tur leder till en bättre vårdkvalité som uppfyller Hälso-och sjukvårdslagens (2017) 

krav.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver personcentrerad vård som ett arbetssätt och 

mentalitet som eftersträvar att se patienten som en person och en unik individ. I sin helhetsbild 

är patienten en unik individ med förmågor och behov, det är anledningen till att begreppet inte 

heter patientcentrerad vård utan personcentrerad vård. I begreppet ingår att som sjuksköterska 

eftersträva att tillgodose patientens andliga, existentiella, sociala, psykiska samt fysiska behov. 

Grunden till personcentrerad vård är att respektera och bekräfta patientens upplevelse och 

tolkning av ohälsa och sjukdom, detta tillvägagångsättet bör tillämpas för att sjuksköterskan 

ska kunna främja hälsan med utgångspunkt i vad hälsan innebär för individen. Tillsammans 

med sjuksköterskans bemötande och attityd skapar den personcentrerade vården en helhet för 

patienten (a.a.). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) presenterar en översättning av International Council of 

Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor. Syftet med ICN:s etiska kod är att vägleda och 

sammanföra sjuksköterskor till ett unisont förhållningssätt oavsett nationella lagar. En av de 

viktigaste ståndpunkterna i den etiska koden är de mänskliga rättigheterna. Omvårdnad är något 

universellt och är en del av sjuksköterskans ansvarsområden tillsammans med att främja hälsa, 

förebygga sjukdomar samt lindra lidandet. Sjuksköterskan ska ge omvårdnad oberoende 

individers ålder, etnicitet, tro, funktionsnedsättning, kön, sexuella läggning eller sociala 

ställning. Sjuksköterskan erbjuder vård till alla samhällsgrupper, både individer, familjer, 

allmänheten och ska även kunna samarbeta med andra yrkesgrupper. ICN:s etiska kod består 

av fyra områden som berör olika ämnen. Den etiska koden skapar riktlinjer som sjuksköterskan 

bör förhålla sig till och skapar en god vårdmiljö för alla parter samt en god vårdkvalité för 

patienten (a.a.).  
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Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, även kallad för GPCC (2017)  är 

på uppdrag av regeringen ansvariga för att bedriva vårdforskning. Målet är att det kliniska 

forskningscentrumets ska hålla en hög kvalité av den bedrivna forskningen på personcentrerade 

vården. GPCC:s uppgift är bland annat att generera fram kunskaper om personcentrerad vård 

samt om hur sjukdomstillstånd påverkar, upplevs och hanteras av individer. GPCC beskriver 

att hälso-och sjukvården i nuläget arbetar och behandlar olika sjukdomar effektivt. Det förklaras 

dock att patienten inte betraktas i sin helhet gällande patientens perspektiv, erfarenheter, 

kunskaper och delaktighet. Samhällets resurser för sjukvården kan utnyttjas mer effektivt då 

den personcentrerade vården bidragit till att vårdvistelsen på sjukhus har reducerats, patienter 

upplever ökad trygghet i vårdmiljön samt att medicinska komplikationer har reducerats. 

Personcentrerad vård skildras som ett samarbete mellan patienter, anhöriga samt professionella 

inom vård, omsorg och rehabilitering. Att skapa förtroende mellan patient och 

sjukvårdspersonal är väsentligt då patienten är en medmänniska. Sjukvårdspersonalens kunskap 

innebär mer makt och ansvar, därför är det essentiellt med hänsynsfullhet till patientens rätt till 

autonomi och integritet (a.a.). 

Problemformulering 
Kronisk smärta medför en sämre livskvalité och minskat välbefinnande. Smärtstillande 

läkemedel som bland annat opioider, används ofta vid kronisk smärta. Opioder är 

beroendeframkallande preparat med ett flertal besvärande biverkningar som kan vara 

begränsande för individen (SBU, 2006). Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder är 

behandlingsalternativ som är hållbara i längden åtgärderna minskar lidandet samt ökar 

individens livskvalitet (SBU, 2017). Det behövs en ökad medvetenhet om de icke-

farmakologiska åtgärderna som gynnar både sjuksköterskan i sitt arbete samt individer med 

kronisk smärta.  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid kronisk 

smärta hos vuxna patienter.  
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Metod                                                                                                                                                      
 

Design 

Studien har genomförts som en beskrivande litteraturstudie med systematiska sökningar. En 

litteraturstudie med systematiska sökningar innefattar att sammanställa tidigare vetenskapliga 

studier inom det aktuella forskningsområdet. Tillvägagångssättet tillämpades då det var en 

lämplig metod som svarade på studiens syfte (Kristensson, 2014).   

 

Datainsamling  

Litteraturstudien påbörjades med en syfteformulering. Därefter påbörjades sökningen i olika 

databaser, de relevanta databaserna för studiens syfte var Cinahl, MEDLINE och AMED. De 

meningsbärande orden i syftet valdes ut, för att få fram de korrekta engelska sökorden användes 

svenskt MeSH. Syftets meningsbärande ord var Chronic pain, non-pharmacological och 

nursing interventions.   

 

Sökorden chronic pain samt nursing interventions fanns som ämnesord i Cinahl Headings, 

däremot fanns sökordet non-pharmacological inte som ämnesord och söktes därför  i fritext.  I 

databasen MEDLINE var enbart chronic pain ett ämnesord, nursing interventions och non-

pharmacological söktes i fritext. I databasen AMED söktes alla sökord med fritextsökning. 

Forskningsutbudet granskade genom att alla sökord till en början söktes individuellt i samtliga 

databaser, redovisas i sökmatris, se bilaga 1. 

I sökningen kombinerades sökorden med booleska termerna AND och OR. Non-

pharmacological och nursing interventions, kombinerades med OR, därefter kompletterades 

sökningen med sökordet chronic pain tillsammans med termen AND. Tillvägagångssättet var 

densamma i resterande databaser, redovisas i sökmatris, se bilaga 1. 

 

Sökningen i databasen Cinahl begränsades med peerreviewed, English language och ett 

tidsspann mellan åren 2008-2018. Databassökningens begräsningar i MEDLINE och AMED 

var english language  och ett tidsspann mellan åren 2008-2018. 
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Urval  

 
Inklusionskriterierna för studien var vuxna, icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder samt 

långvarig smärta. Exklusionskriterierna för studien var artiklar som berörde barn, 

farmakologiska åtgärder samt andra smärttyper som akut smärta, postoperativ smärta och 

cancerrelaterad smärta. 

 
Urval 1  
För att få fram det första urvalet läste författarna samtliga artikeltitlar som den slutliga 

databassökningen resulterade i: 334 artiklar i Cinahl,  625 artiklar i MEDLINE och 22 artiklar 

i AMED. I första urvalet exkluderades många artiklar då de var review artiklar samt att de inte 

motsvarade studiens inklusionskriter. Dubbletter som förekom i sökningen i databaserna 

MEDLINE och AMED sorterades bort och inkluderades inte i de andra urvalen, se bilaga 1. 

 

Urval 2 

Andra urvalet innefattade samtliga lästa abstract. I andra urvalet lästes: 21 abstract i Cinahl, 40 

abstract i MEDLINE samt två abstract i AMED. Samtliga abstract lästes enskilt av författarna 

som sedan gemensamt diskuterade vilka artiklar som skulle läsas i fulltext, se bilaga 1. 

 

Urval 3  

Tredje urvalet bestod av de artiklar som lästes i fulltext. Åtta artiklar från  Cihnal samt tre 

artiklar från MEDLINE motsvarade studiens syfte och inklusionskriterier och lästes därmed i 

sin helhet. Därefter bearbetades och granskades samtliga 11 artiklar.  Inga artiklar från AMED 

valdes för vidare bearbetning och granskning, se bilaga 1. 

 
Granskning  
Samtliga artiklar som inkluderades i studien  granskades med hjälp av  SBU:s granskningsmall, 

mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier och mall för kvalitetsgranskning av 

observationsstudier (SBU, 2014). Författarna fokuserade på  artiklarnas syfte, metod, styrkor 

och svagheter. Samtliga 11 artiklar bedömdes ha en god kvalité efter genomförd granskning. 

Resultatet redovisades i en artikelmatris, se bilaga 2. 
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Bearbetning och analys  

Samtliga artiklar bearbetades och analyserades med en integrerad innehållsanalys som 

analysmetod. Vid jämförelsen av de olika artiklarnas resultat var tillvägagångssättet 

fördelaktigt för litteraturstudien då modellen bidrog till en tydlig översikt. Författarna påbörjade 

analysen genom att läsa de utvalda artiklarna ett flertal gånger, därefter identifierades 

artiklarnas likheter. Artiklarnas likheter var tydliga och underlättade temaskapandet som 

sammanställdes i litteraturstudiens resultat (Kristensson, 2014).   

 

Forskningsetiska överväganden 
I SBU:s rapport om etiska aspekter (2002), diskuteras de etiska principerna. De etiska 

aspekterna som beaktades vid resultatanalysen var autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

rättviseprincipen samt principen ”att inte skada”. Författarna var objektiva under 

arbetsförfarandet. Aspekterna som föreskrivits av Helsingforsdeklarationen (1964) utgör en 

viktig grund för all forskning. De etiska principerna innefattar människans värdighet och 

autonomi. Det innebär att människans integritet bör respekteras och gå före samhället och 

forskningens intresse vid alla typer av studier. De benämnda principerna innefattades och 

diskuterades i de olika studierna som bearbetades i den aktuella litteraturstudien.  Bland de 

valda artiklarna framkom det att alla förutom två enkätstudier var etisk godkända, artiklarna 

godkändes av olika kommittéer inom deras studieområden.  Enkätstudierna valdes att behållas 

bland artiklarna då resultatet är bidragande för den aktuella litteraturstudien. Det framkom i 

artiklarna att deltagandet i enkätstudierna var frivilligt, därmed understryks faktorn att 

deltagarna gav sitt medgivande genom att de svarade på enkäterna.  

Resultatredovisning 
 
I litteraturstudien bearbetades 11 kvantitativa studier varav åtta studier  var RCT- studier 

(Behrouz et al., 2017; Castro-Sánchez et al., 2012; Mennerkorpi et al., 2009; Onieva-Zafra et 

al., 2013; Pongan et al., 2017; Tse et al., 2010; Tse et al., 2014; Tse et al., 2018), en studie var 

en observations studie (Suman et al. 2009) och två studier var enkätstudier (Heutink et al., 2011; 

Lin et al., 2017).  Det slutliga resultatet från samtliga artiklar resulterade i olika kategorier. 

Kategorierna var fysisk aktivitet, distraherande metoder samt avslappnande metoder (Se tabell 

1). 
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Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier av resultatet i inkluderade artiklar. 

 
Fysisk aktivitet  
Bland de artiklarna som inkluderades i litteraturstudien påvisade ett flertal studier att fysisk 

aktivitet av olika slag var en icke-farmakologisk åtgärd mot kronisk smärta. De olika typerna 

av fysisk aktivitet som inkluderades i kategorin var vattengymnastik, fysioterapi, motion samt 

träningsprogram med olika innehåll (Castro-Sánchez et al., 2012; Heutink et al., 2011; Lin et 

al., 2017; Mennerkorpi et al., 2009; Suman et al., 2009; Tse et al., 2010; Tse et al., 2014, Tse 

et al., 2018). Träningsprogrammen i samtliga studier varade mellan 3-20 veckor. I en studie av 

Suman et al. (2009) påvisades att en intensiv multimodal tre-veckors träningsprogram minskade 

fibromyalgi-patienters  smärtintensitet, minskningen upprätthölls i 12 månader efter 

interventionen. Det multimodala intensiva träningsprogrammet innefattade fysisk aktivitet i 

form av individanpassad aerobisk träning kombinerat med kognitiv beteende terapi (KBT) samt 

Artikel Underkategorier  Fysisk 
aktivitet 

Distraherande 
metoder 

Avslappnande metoder  

Behrouz et al. (2017) Humorterapi   X  

Castro-Sánchez et al. 
(2012)   

Vattengymnastik/ 
hydroterapi  

X   

Heutink et al. (2011) Fysioterapi, motion, 
massage 

X  X 

Lin et al. (2017) Fysioterapi, 
meditation, yoga 

  X 

Mennerkorpi et al. 
(2009) 

Vattengymnastik + 
undervisningsprogram  

X   

Onieva-Zafra et al. 
(2013) 

Musikterapi   X  

Pongan et al. (2017) Musik/ sång terapi, 
målar sessioner 

 X  

Suman et al. (2009) Träningsprogram  X   

Tse et al. (2010) Träningsprogram X   

Tse et al. (2014) Träningsprogram,  X   
Tse et al. (2018) Lekaktivitetsprogram 

(träningsaktiviteter)  
X   
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utbildning om kronisk smärta.  MS-patienter med kronisk smärta genomgick ett 20-veckors 

träningsprogram (vattengymnastik) vars effekter sedan undersöktes i en studie genomförd av 

Castro-Sánchez et al. (2012). Studiens resultat påvisade att smärtintensiteten minskade 

signifikant efter interventionen, dock varade den minskade smärtintensiteten endast i tio veckor 

efter interventionen. 

 

I en studie undersökte Mennerkorpi et al. (2009) effekten av ett 20-veckors 

vattenträningsprogram kombinerat med ett utbildningsprogram för fibromyalgi patienter. 

Resultatet påvisade att endast en liten hälsoförbättring uppstod hos studiedeltagarna.  Patienter 

med mildare symtom fick bäst effekt av vattenträningsprogrammet tillsammans med 

utbildningsprogrammet, jämfört med kontrollgruppen. I en studie av Tse et al. (2018) som 

undersökte lekaktivitetsprogram fick en interventionsgrupp genomgå lekaktiviteter 

(underhållande träningsaktiviteter) en timme per vecka under åtta veckor. 

Lekaktivitetsprogrammet gav en smärtreducerande effekt på smärta jämfört med 

kontrollgruppen där smärtintensiteten var densamma.  

 

Distraherande metoder  
Distraherande metoder undersöktes i olika studier inkluderade i den aktuella litteraturstudien. 

Kategorin bestod av olika avledande åtgärder som humorterapi, musikterapi, sångsessioner 

samt målarsessioner (Behrouz et al., 2017; Onieva-Zafra et al., 2013; Pongan et al., 2017).  

Behrouz et al. (2017) undersökte humorterapins effekt på äldre individer. I studien genomgick 

en interventionsgrupp humorterapi en timme per vecka. Humorterapin bestod av att visa 

komiska videoklipp, spela spel, se på teater och även att berätta komiska skämt. Studien 

påvisade  att humorterapi var en god icke-farmakologisk metod för att reducera kronisk smärta. 

Onieva-Zafra et al. (2013) undersökte musikens effekt på patienter med kronisk smärta med 

fibromyalgi som bakomliggande orsak. Interventionsgruppen fick lyssna på musik en gång per 

dag under fyra veckor. Resultatet påvisade att interventionsgruppen upplevde minskad smärta 

efter att ha lyssnat på musik jämfört med kontrollgruppen där smärtintensiteten var densamma 

som vid studiens start. En annan avledande åtgärd var sång- och målarsessioner. Åtgärden 

undersöktes i en studie av Pongan et al. (2017) där två grupper under 12-veckor indelades i en 

sångsessionsgrupp eller en målarsessionsgrupp. Resultatet påvisade att både sång-och 

målarsessioner ledde till en signifikant smärtreducering efter interventionen. 
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Avslappnande metoder 
Heutink, Post, Wollaars och Asbeck (2011) undersökte i en enkätstudie  de icke-farmakologiska 

metodernas effekt vid långvarig smärta hos spinalskadade patienter.  De valbara alternativen 

för studiedeltagarna under kategorin ”icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder” innefattade 

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), massage/ avkoppling, psykologisk behandling, 

akupunktur och fysisk aktivitet. Massage/ avkoppling är en avslappnande metod som är bland 

de mest använda icke-farmakologiska behandlingarna av studiedeltagarna. Patientgruppen 

ansåg att massage/ avkoppling var effektiv i stor utsträckning. TENS upplevdes vara en  mindre 

effektiv smärtlindrande metod. Resultatet påvisade även att de icke-farmakologiska åtgärder 

upplevdes vara mer smärtlindrande jämfört med farmakologiska behandlingar. 

 

Lin, Bohnert, Jannausch, Goesling och Ilgen (2017) undersökte vilka icke-farmakologiska 

åtgärder som individer med kronisk smärta samt beroendeproblematik använde sig mest av. 

Resultatet påvisade att avslappnande metoder som meditation och yoga användes och 

upplevdes vara effektiva. 

 

I  de två enkätstudierna (Heutink et al., 2011; Lin et al., 2017) framkom det att fysioterapi var 

en av de mest förekommande icke-farmakologiska åtgärderna som användes för att reducera 

den kroniska smärtan 

 

Resultatsammanfattning 
 

Olika former av fysisk aktivitet var bland de mest förekommande icke—farmakologiska 

åtgärden för kronisk smärta (Castro-Sánchez et al., 2012; Heutink et al., 2011; Lin et al., 2017; 

Mennerkorpi et al., 2009; Suman et al., 2009; Tse et al., 2010; Tse et al., 2014). Distraherande  

åtgärder som humorterapi, musikterapi, sångsessioner samt målarsessioner var även effektiva 

icke – farmakologisk metoder för kronisk smärta (Behrouz et al., 2017; Heutink et al.,2011; Lin 

et al.,2017; Mennerkorpi et al., 2009; Onieva-Zafra et al., 2013; Pongan et al., 2017; Tse et al., 

2018).  Avslappningsmetoder som meditation, yoga och massage tillämpades av olika 

patientgrupper med kronisk smärta och var en god icke-farmakologisk metod (Heutink et al., 

2011; Lin et al., 2017).  
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Diskussion 

 
Metoddiskussion  
 
Studien har genomförts som en beskrivande litteraturstudie med systematiska sökningar,   

Enligt Kristensson (2014) är förfarandet ett effektivt tillvägagångssätt för att sammanställa 

evidensbaserad kunskap. Då litteraturstudien hade ett beskrivande syfte ansågs ett systematisk 

tillvägagångssätt mest lämpligt för att sammanställa tidigare forskning inom det aktuella 

området: icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder hos vuxna patienter med kronisk smärta.   

 

De meningsbärande orden i studiens syfte, Chronic pain, non-pharmacological och nursing 

interventions, användes som sökord i databaserna Cinahl, MEDLINE och AMED. Sökorden 

kombinerades med  de booleska termerna AND och OR. Samma sökord och kombinationer 

söktes i samtliga databaser för att arbeta systematiskt. Sökningen genomfördes i ett flertal 

databaser för att få en bred sökning och ett relevant resultat, vilket SBU (2017) även 

rekommenderar för en grundlig och relevant databassökning. Sökandet i flera databaser anses 

vara en styrka i studien.  

PcycINFO är en databas som bland annat innefattar psykologiska-  och 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Databassökning hade kunnat utföras i  den ovannämnda 

databasen då kronisk smärta påverkar den psykiska hälsan. Sökningens resultat hade eventuellt 

kunnat bidragit till andra artiklar som motsvarar studiens syfte.   

 

Under urvalsförfarandet skedde ett stort bortfall då många artiklar uteslöts från studien, dels för 

att en stor andel bestod av systematic reviews artiklar, en annan andel bestod av artiklar som 

inte motsvarade studiens inklusionskriterier (redovisas i sökmatris, se bilaga 1). Detta anses 

vara en svaghet i studien. En möjlig orsak till bortfallet kan vara att sökorden inte fanns som 

ämnesord i alla databaser. I databasen MEDLINE fanns endast chronic pain som ämnesord, 

nursing interventions och non-pharmacological söktes i fritext. I AMED söktes alla sökord i 

fritextsökning. Om korrekta synonymer till sökorden hade använts hade möjligtvis andra 

ämnesord funnits och bidragit till ett mer specifikt och avgränsat sökresultat.  
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Kristensson (2014) beskriver att ett korrekt sammanhang och urval är avgörande för en giltig 

överförbarhet till andra kontexter än det som beskrivs i studien, därmed innebär det att studiens 

läsare själva får göra en rimlighetsbedömning av överförbarheten. Detta innebär att det inte är 

upp till författarna att avgöra överförbarheten.  Av de studier som inkluderades i den aktuella 

litteraturstudien undersökte fem studier äldre patienter på vård- och omsorgsboenden och tre 

studier undersökte fibromyalgi patienter. Resterande studier undersökte Multipel skleros (MS)  

patienter, spinalskadade patienter och patienter med beroende problematik och framkom endast 

i varsin respektive studie. De varierande undersökta grupperna medför svårigheter att 

generalisera den aktuella studiens resultat till att tillämpas på alla patientgrupper med långvarig 

smärta. Vidare forskning krävs för att möjliggöra generalisering till andra patientgrupper med 

långvarig smärta.  

 

Granskningen av de vetenskapliga artiklarnas kvalité genomfördes med hjälp av SBU:s 

granskningsmallar, mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier och mall för 

kvalitetsgranskning av observationsstudier (SBU, 2014). Randomiserade kontrollerade studier 

var det mest förekommande studieförfarandet bland de vetenskapliga artiklarna som 

inkluderades i studien. RCT- Studier undersöker orsakssamband och effekter av olika 

interventioner (Kristensson, 2014).  RCT-studier är enligt Socialstyrelsen (u.å.) den mest 

tillförlitliga forskningsmetodiken av experimentella studier, då forskningsförfarandet baseras 

på en jämförelse av en randomiserad interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Analysen av de 

vetenskapliga artiklarnas kvalitetsgranskning resulterade i att RCT-studier var välutförda och 

höll en god kvalité. Välutförda RCT-studier minskar risken för bias vilket ökar studiernas 

validitet och reliabilitet (Kristensson, 2014). Socialstyrelsen (2018) beskriver att icke-

experimentella observationsstudier har en större risk för selektionsbias än i experimentella 

studier, dock visade granskningen av observationsstudien som inkluderades i den aktuella 

litteraturstudien att artikeln  höll en god kvalité.  

 

Enkätstudierna var inte etisk godkända av en etisk kommitté, dock valdes de att behållas bland 

artiklarna då resultatet var bidragande för den aktuella litteraturstudien. Det framkom i 

artiklarna att deltagandet i enkätstudien var frivilligt, därmed understryks faktorn att deltagarna 

gav sitt medgivande genom att de svarade på enkäten. 
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Resultatdiskussion  
Studiens syfte var att beskriva icke-farmakologiska åtgärder vid kronisk smärta hos vuxna 

patienter. Resultatet presenterar flera icke-farmakologiska åtgärder som visat sig vara effektiva 

vid kronisk smärta . De icke-farmakologiska åtgärderna som hade en smärtlindrande effekt var 

fysisk aktivitet, distraherande metoder samt avslappnande metoder. 

 

Icke-farmakologiska åtgärder   
 

Fysisk aktivitet 
I den aktuella litteraturstudiens resultat påvisades att olika former av fysisk aktivitet var en 

effektiv icke-farmakologisk åtgärd (se tabell 1) vid kronisk smärta vilket sammanstämmer med 

resultatet från en litteraturstudie av Ambrose och Golightly (2015). Ambrose och Golightly 

(2015) undersökte fysisk aktivitet som en icke-farmakologisk åtgärd vid kronisk smärta. I 

litteraturstudien framkom det att fysisk aktivitet var en effektiv icke-farmakologisk metod som 

kan reducera kronisk smärta. Ambrose och Golightly (2015) menar att fysisk inaktivitet och en 

stillasittande livsstil är skadligt för hälsan, den fysiska funktionen och den hälsorelaterade 

livskvaliteten. Fysisk aktivitet förbättrar den allmänna hälsan hos individer. När individer med 

kronisk smärta tillämpar fysisk aktivitet utefter sin egen kapacitet minskar smärtintensiteten 

och andra relaterade symtom som rörelsebegränsningar, depression, ångest och 

sömnsvårigheter.   

 

Ambrose och Golightly (2015) förklarar att den fysiska aktivitetens effekter har visat sig vara 

jämförbara med  smärtstillande läkemedel som NSAID-preparat för bl.a. fibromyalgipatienter. 

Fysisk aktivitet har fördelaktiga effekter för individer med mildare former av smärttillstånd och 

har påvisade förbättrande effekter gällande mobilitet samt reducering av smärtintensitet för 

individer med kronisk smärta. Ambrose och Golightly (2015) fortsätter med att beskriva att 

fysisk aktivitet bör rekommenderas till alla patienter med kroniska smärttillstånd då undvikande 

av fysisk aktivitet och stillasittande beteende inte kommer att reducera smärtan, utan snarare 

bidra till förlorad muskelmassa, styrka och rörelsebegränsningar hos individer. Biverkningar 

som kan uppstå vid fysisk aktivitet till exempel träningsvärk, är oftast lindriga och kortvariga 

tillstånd. Biverkningar kan undvikas om individer får undervisning och anpassar träningen 

utefter sin förmåga.  
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Fysisk aktivitet kan bidra till en förbättrad livskvalité samt förbättra förmågan att utföra 

aktiviteter i dagliga livet (ADL). Fysisk aktivitet kan även ha en positiv inverkan på den 

psykiska hälsan, fysiska funktionen i sin helhet och bidra till ökad självständighet (Ambrose & 

Golightly, 2015) 

 

Den aktuella litteraturstudiens resultat påvisade att olika typer av fysiska aktiviteter som 

vattengymnastik, motion och olika former av träningsprogram har olika inverkan på individer. 

Träningsprogrammen i de vetenskapliga artiklarna var utformade på olika sätt, träningspassen 

varierade i längd och intensitet. Suman et al. (2009) undersökte hur ett multimodalt 

träningsprogram påverkar fibromyalgi patienters kroniska smärta. Det multimodala intensiva 

träningsprogrammet varade under tre veckor. Programmet innefattade fysisk aktivitet i form av 

individanpassad aerobisk träning kombinerat med kognitiv beteende terapi (KBT) samt 

utbildning om kronisk smärta. Träningsprogrammet minskade studiedeltagarnas 

smärtintensitet, minskningen upprätthölls i 12 månader efter programmets slut.  Suman et al. 

(2009) kom fram till att deltagarnas inställning till den fysiska träningen som en coping-strategi 

för accepterandet av den kroniska smärtan kan förklara de långsiktiga effekterna av den korta 

träningsbehandlingen. Mennerkorpi et al. (2009) undersökte också hur ett träningsprogram 

påverkar fibromyalgi patienters kroniska smärta. Träningsprogrammet innefattade 

vattengymnastik samt ett utbildningsprogram om kronisk smärta som varade i 20-veckor. 

Resultatet påvisade att endast en liten hälsoförbättring uppstod hos studiedeltagarna. Utifrån 

resultaten kan slutsatsen dras att intensiva träningsprogram kombinerat med kognitiv beteende 

terapi (KBT) kan ha en mer långvarig och positiv effekt på reduceringen av den kroniska 

smärtan.   

  

Fysisk aktivitet och livskvalité 
Fysisk aktivitet har även en positiv inverkan på olika komponenter som ingår i begreppet 

livskvalité. Boonstra, Reneman, Stewart, Post och Preuper (2012), har undersökt känslan av 

livskvalité och lyckan i livet för individer med kronisk muskuloskeletal smärta. De jämförde 

ett stickprov ur den generella populationens känsla av livskvalité med känslan av livskvalité 

hos personer med muskoloskeletal smärta. Resultatet påvisade att individer med muskoskeletal 

smärta hade en lägre känsla av livskvalité och lycka jämfört med den generella populationen. 

Det framkom vid undersökandet av komponenterna som ingick i begreppet livskvalité, vilket 
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bland annat var relationsstatus, psykisk hälsa, livskraft, social funktion, emotionella roll och 

smärta.  

 

Dessa faktorer påverkade individernas liv i sin helhet och ledde därmed till en lägre livskvalité. 

Den kroniska smärtan påverkar individers liv på flera nyanserade plan och tar därmed en stor 

plats i individers liv (Boonstra et al., 2012). I ett flertal av studierna som ingick i den aktuella 

litteraturstudien undersöktes den icke-farmakologiska smärtlindringens positiva effekter på 

aspekter som ingår i termen livskvalité . Den icke-farmakologiska smärtlindringens positiva 

effekter innefattar bland annat ökad lycka, minskad depression, minskad trötthet, ökad 

mobilitet, ökad känsla av autonomi samt förbättrad psykisk hälsa (Castro-Sánchez et al., 2012; 

Tse et al., 2010; Tse et al., 2018). De positiva effekterna kan då i sin tur öka individers känsla 

av livskvalité och bidra till en generell ökad lycka. 

 

Resultatet från de inkluderade studierna (Castro-Sánchez et al., 2012; Tse et al., 2010; Tse et 

al., 2018) påvisade att icke-farmakologiska åtgärder såsom fysisk aktivitet, avledande åtgärder 

samt avslappnande metoder som massage, yoga och meditation har smärtlindrande effekt och 

bidrar även till en ökad livskvalité. En ökad livskvalité bidrar till individers känsla av hälsa och 

välmående.  

 
Musik som avslappnande metod  
Att lyssna på musik och att sjunga har en smärtlindrande effekt vid kronisk smärta och är en 

god icke-farmakologisk avledande metod vilket framkom i den aktuella studiens resultat. Att 

lyssna på musik som avledande åtgärd var den dominerande åtgärden i sin kategori (se Tabell 

1). McCaffrey (2008) beskriver att musik har ett positivt inflytande för den hälsofrämjande 

miljön för bland annat äldre individer genom att musik ökar känslan av välbefinnande samt 

distraherar individer från den kroniska smärtan. En hälsofrämjande miljö innebär att tillgodose 

individer med uppmärksamhet på en känslomässig nivå samt bidrar till en kognitiv stabilitet.  

Musik är en säker och evidensbaserad metod som vårdpersonal kan använda för att förbättra 

miljön för patienter samt främja hälsa och välbefinnande. Musikgenre anpassas till individers 

humör och personliga preferenser och skapar därmed personcentrerade förutsättningar och 

möjligheter för individer. Att lyssna på musik är avslappnande och McCaffrey (2008) menade 

att detta bidrar till förbättrad andningsteknik för att hantera smärtan bättre vilket i sin tur bidrar 

till ett ökat välbefinnande.  
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Kroniska smärta, genus och etiska aspekter  
I den etiska koden för sjuksköterskor beskrivs de centrala uppgifterna för en sjuksköterska som 

bland annat är att lindra lidandet och att främja hälsan ( Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Ståndpunkten är även lagstadgad (Hälso-och sjukvårdslagen, 2017) och understryker att 

sjuksköterskans arbete ska utgå ifrån respekt och autonomi för patienten. Det innebär även att 

tillämpa en personcentrerad vård, samt att implementera individuellt anpassad information och 

behandling för att uppnå bästa möjliga vårdkvalité för patienten.   

Andersson och Werner (2004) uttrycker att långvarig smärta är mer förekommande hos kvinnor 

än hos män, sambandet påvisas även vid undersökandet av studiedeltagarna i de inkluderade 

vetensakliga artiklarna till den aktuella litteraturstudien, där majoriteten av studiedeltagarna i 

flera av studierna var kvinnor (Behrouz et al., 2017; Mennerkorpi et al., 2009; Onieva-Zafra et 

al., 2013; Pongan et al., 2017; Suman et al., 2009; Tse et al., 2010; Tse et al., 2014; Tse et al 

2018). En möjlig orsak till att mer kvinnor än män upplever långvarig smärta är att kvinnor i 

allmänhet söker sig till vård oftare än män och pratar med läkare om sina hälsoproblem 

(Werner, 2004). Det är essentiellt att vårdpersonal tilldelas kunskap om att kronisk smärta är 

ett vanligare fenomen hos kvinnor än hos män för att problematiken kan uppmärksammas 

tidigare och bidra till ett större patientstöd. Faktumet att studier om kronisk smärta genomförs 

tyder på att denna smärtproblematik tas på allvar och beaktas.  

Slutsatser 
Det framtagna resultatet som beskriver olika icke-farmakologiska metoder (fysisk aktivitet, 

distraherande metoder och avslappnande metoder) anses kunna tillämpas för vuxna individer 

med långvarig smärta. Omvårdnadsåtgärderna kan öka individernas känsla av livskvalité. 

Vårdpersonal tillämpar personcentrerad omvårdnad  vid tillämpandet av individanpassade icke-

farmakologiska metoder.   

Klinisk nytta 
De icke-farmakologiska åtgärderna kan tillämpas av vårdpersonal i allmänhet både inom hälso-

och sjukvården, inom äldreomsorg samt tillämpas av individer som egenvårdstrategi. Inom 

hälso- och sjukvården möter sjuksköterskan individer med kronisk smärta, därmed är det 

essentiellt att ha kunskap om hur sjuksköterskan kan hjälpa dessa patienter på bästa sätt. De 

icke- farmakologiska åtgärderna kan rekommenderas av sjuksköterskan då det kan bidra till 

smärtlindrande alternativ för patienter med kronisk smärta. Musikterapi, humorterapi 
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målarsessioner samt olika former av fysisk aktivitet kan tillämpas av vårdpersonal på 

äldreboenden då dessa typer av aktiviteter inte kräver särskild utökad utbildning för att utövas 

och kan även tillämpas av individer självständigt som  egenvårdsstrategi.  

Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning om långvarig smärta skulle bidra till ökad kunskap inom forskningsområdet.  

Forskningen skulle bidra till ett bredare utbud av icke-farmakologiska alternativ för 

vårdpersonal samt för individer med långvarig smärta. Studiens resultat berör få patientgrupper 

då  den största andelen av de vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien undersökte 

fibromyalgi patienter, äldre patienter samt spinalskadade patienter. Vidare forskning inom 

området krävs för att möjliggöra generalisering till andra patientgrupper med långvarig smärta.   

Ett annat område som är i behov av fortsatt forskning är vad författarna har kategoriserat som  

”avslappande metoder” och innefattar yoga, massage och meditation. Mer forskning krävs för 

att kunna skapa riktlinjer om hur metoderna ska kunna tillämpas av sjukvården på bästa sätt 

och uppfylla hälso- och sjukvårdens krav med målet att erbjuda god vårdkvalité.   
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Asgharipour, N. & Vashani, 

B. R. H. (2017) 

Investigating the effect of 

humor therapy on chronic pain 

in the elderly living in nursing 

homes in Mashhad, Iran. 

Evidence based care journal. 

7(2), 27-36. 

 

Iran 

This study aimed 

to determine the 

effect of humor 

therapy on pain 

intensity in the 

elderly living in 

nursing homes in 

Mashhad, Iran. 

 

Studiedesign: Kvantitativ studie med RCT som tillvägagångsätt   

Inklusionskriterier: deltagare mellan 60-85år, förmågan att 
läsa och skriva,  minst tre månaders inneboende/vistelse på 
äldreboende, kronisk smärta i minst tre månader, 	inga större 
syn/ hörselskador, frånvaro av depression eller andra kognitiva 
störningar. 
Exklusionskriterier: frånvaro från mer än två terapi sessioner, 
lämna äldreboendet, plötslig insjuknande eller andra fysiska 
förhinder. 
Urvalsförfarande: deltagarna var slumpmässigt utvalda från 
olika äldreboenden i Mashhad, Iran.   
Urval: 63 deltagare delades upp i två grupper, en kontrollgrupp 
och en interventionsgrupp. Kontrollgruppen bestod av 32 
deltagare, interventionsgruppen bestod av 31 deltagare. 
Bortfall: fem deltagare från kontrollgruppen samt tre deltagare 
från interventionsgruppen var exkluderade från studie då de 
inte uppfyllde alla inklusionkriterier.  
Datainsamlingsmetod: Enkäter, mätinstrumentet MoCA samt 
intervjuer 
Analysmetod: statistisk analys  
 

Styrkor:  

Tydligt  beskrivet syfte.  

Forskarna var självkritiska 

mot metoden i diskussionen 

och fann andra 

tillvägagångssätt som  

minimerade svagheterna i 

studien 

  

Svagheter:  

Smärtintensiteten i 

interventionsgruppen var 

högre än smärtintensiteten i 

kontrollgruppen. 

 

Deltagarnas psykiska tillstånd 

kan påverka deras svar på 

frågeformulären. 

 

 

Den statistiska analysen 

visade att smärtintensiteten i 

både interventionsgruppen 

samt kontrollgruppen var 

homogen innan 

interventionen. Efter tredje 

och sjätte terapi sessionen 

var smärtintensiteten 

signifikant lägre i 

interventionsgruppen. 

Humorterapi visade sig vara 

en effektiv icke-

farmakologisk 

omvårdnadsåtgärd för 

smärtlindring 
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alternative medicine, (2012), 8 

pages. 
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The aim of this 

study was to 

determine the 

effectiveness of 

hydrotherapy to 

modify pain, 

quality of life, 

and other 

symptoms in MS 

patients.  

 

Studiedesign: Kvantitativ studie med RCT som tillvägagångsätt   

Inklusionskriterier: 	Multiple Sclerosis diagnostiserade patienter 

mellan åldrarna 18-75år. Smärtintensitet högre än fyra på VAS-

skalan under mer än två månader.  Mindre än 7,5 poäng på The 

Expanded Disability Status Scale (EDSS). 

Exklusionskriterier: komplementär och alternativ medicinsk 

behandling under de senaste tre månaderna. Återfall som kräver 

steroid behandling eller inläggning på sjukhus under de senaste två 

månaderna.  

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades slumpmässigt från 	the 

Multiple Sclerosis Association of Almeria (AEMA) i Spanien.  

Urval: Bland 198 uppfyllde 98 patienter inte inklusionskriterierna, 27 

patienter nekade deltagandet i studien. 

Slutlig studiegrupp: 36 deltagare i interventionsgruppen samt 37 

deltagare i kontrollgruppen. Efter vecka 20 i studien bestod 

kontrollgruppen av 35 deltagare.  

Datainsamlingsmetod: Enkäter, VAS-mätning, deltagarnas 

medicinska journal/ anamnes. 

Analysmetod: statistisk analys 

 

Styrkor:  

Användningen av relevanta 

datainsamlingsmetoder. 

Relevanta inklusions och 

exklusionskriterier 
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Studien saknade en Ai-Chi-

träningsgrupp utan 

avslappnande bakgrundsmusik 

vid vattenträningstillfällena, 

detta för att undersöka vilken 

påverkan musiken hade på 

studieresultatet. 

 

Vattengymnastikgruppen 

visade en signifikant och 

klinisk relevant minskning 

av smärtintensitet jämfört 

med den första mätningen av 

smärtintensiteten.   VAS-

skala mätningens resultat 

minskade med 50% jämfört 

med utgångspunkten som  

upprätthölls i 10 veckor efter 

interventionen. Betydande 

förbättringar observerades 

också gällande andra 

aspekter såsom minskade 

spasmer, minskad trötthet, 

ökad mobilitet samt ökad 

känsla av autonomi hos MS-

patienter. 
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Heutink, M., Post, M. W. M., 

Wollaars, M. M. & Asbeck 

van A. W. F. (2011). Chronic 

spinal cord injury pain: 

pharmacological and non-

pharmacological treatments 

and treatment effectiveness. 

Disability and rehabilitation. 

33(5), 433-440.  

 

Nederländerna 

To describe 

pharmacological 

and non-

pharmacological 

pain treatments 

used for chronic 

spinal cord 

injury pain 

(CSCIP) and 

current 

treatment 

effectiveness in 

a large Dutch 

population with 

a spinal cord 

injury (SCI). 

 

Studiedesign: En kvantitativ enkätstudie  

Inklusionskriterier: Individer över 18år med en spinal skada som 

behandlades  i 	rehabiliteringscentret 

”De hoogstraat” under perioden 1990-2005 

Exklusionskriterier: exklusionskriterierna nämndes inte i studien  

Urvalsförfarande: En enkät skickades ut till 575 personer som 

behandlades  i  rehabiliteringscentret 

”De hoogstraat” 

Urval:  Av 575 personer svarade 279 på enkäten.  

Datainsamlingsmetod: enkätstudie  

Analysmetod: statistisk analys  

 

 

Styrkor: väl utformad 

enkät som inkluderar alla 

aspekter av en spinalskada. 

En digital version av 

enkäten fanns tillgänglig 

för de individer med 

minskad rörelseförmåga i 

armarna/ händerna 

Svagheter:  

Av studiedeltagarna 

svarade endast 49% av 

deltagarna på enkäten.  

Ytterligare forskning 

behövs för att etablera 

effektiva SCI (spinal cord 

injury= ryggradsskada) 

smärtbehandlingar. 

 

Av de olika 

behandlingstyperna upplevde 

studiedeltagarna i 

enkätstudien att de mest 

effektiva icke-

farmakologiska 

behandlingarna  för 

smärtlindring var fysioterapi 

och motion,  

massage(terapi)/ och 

avslappningsträning. 

 



 

 32 

 
 
Författare,år,titel, 
tidskrift, sidnr och land 

 
 
Syfte 

 
 
Metod 

 
 
Värdering 

 
 
Resultat 

Lin, A. L., Bohnert, B. S. A., 

Jannausch, M., Goesling, J. & 

Ilgen, A. M. (2017) Brief 

Report: Use of non-

pharmacological strategies for 

pain relief in addiction 

treatment patients with 

chronic pain. The American 

Journal on Addication. 26, 

564-567.  

 

USA 

The aim of the 

current study 

was to 

characterize use 

of non- 

pharmacological 

treatments for 

pain and 

examine 

correlates of 

non-

pharmacological 

treatment use in 

a large sample 

of patients with 

chronic pain in 

residential 

addictions 

treatment.  

 

Studiedesign: kvantitativ enkätstudie    

Inklusionskriterier: individer över 18år som behandlas för ett beroende, 

kronisk smärta mer än tre månader  

Exklusionskriterier: psykisk ohälsa, oförmåga att ge ett skriftligt 

samtycke 

Urvalsförfarande: information gällande studiens syfte hämtades från ett 

behandlingscenter i sydöstra Michigan.  

Urval: 501 patienter från behandlingscentret deltog i studien  

Datainsamlingsmetod: enkäter, NRS-skalan 

Analysmetod: statistisk analys  

  

Styrkor:  

Urvalet är representativt 

mot syftet 

 

Svagheter:  
Bedömningen av de icke-

farmakologiska 

behandlingsmetoderna var 

inte fullständiga. 

 

Studien genomfördes på ett 

behandlingscenter och kan 

därmed inte generaliseras  

 

Resultatet påvisade att 49% 

(N= 243) av patienterna som 

besvarade enkäten använde 

icke-farmakologiska metoder 

för smärtlindring. De icke-

farmakologiska metoder som 

patienterna  använde sig av 

inkluderade fysioterapi, 

meditation eller yoga och 

akupunktur. Fysioterapi 

(N=110) var den mest 

använda icke-farmakologiska 

metoden för smärtlindring.    
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Mennerkorpi, K., Nordeman, 

L., Ericsson, A. & Arndorw, 

M. (2009). Pool exercise for 

patients with fibromyalgia or 

chronic widespread pain: a 

randomized controlled trial 

and subgroup analyses. 

Foundation of Rehabilitation 

Information, 41, 751-760.  

 

Sverige 

The aim of the 

present study was 

to investigate the 

effects of 

supervised 

physical exercise 

on health status 

and body 

functions in 

patients with 

Fibromyalgia or 

Chronic 

widespread pain, 

and to analyse 

whether the level 

of pain, distress, 

stress and activity 

limitations might 

influence the 

outcomes.  

 

Studiedesign: Kvantitativ studie med RCT som tillvägagångsätt   

Inklusionskriterier: kvinnor med fibromyalgi  eller kronisk smärta 

(chronic widspread pain, CWP) mellan åldrarna 18-60år. 

Exklusionskriterier: Andra allvarliga somatiska eller psykiatriska 

störningar, såsom stroke eller schizofreni, oförmåga att förstå svenska, 

allergi mot klor, pågående övningsterapi som övervakas av en 

fysioterapeut eller planeringen av att påbörja sådan behandling under 

studietiden 

Urvalsförfarande: Patienterna rekryterades från vårdcentraler i västra 

Sverige genom att söka på patientjournaler för diagnoser av FM och CWP 

(mellan 1995 och 2004). 

Urval:  166 personer deltog i studien vid studiestart. 

Träning+utbildningsgruppen  bestod av 81 individer. Endast-

utbildningsgruppen bestod av 85 individer. 

Slutligstudiegrupp: efter 11-12 månader analyserades data från 63 

deltagare i  Träning-utbildningsgruppen  samt 62 deltagare i  endast-

utbildningsgruppen 

Datainsamlingsmetod: Enkäter, bedömningsinstrumentet 6min walk test, 

FIQ-skalan,  mätning av depression, ångest, livskvalité, fysisk aktivitet, 

stress. 

Analysmetod: statistisk analys 

Styrkor:  

Tydligt beskrivet urval och 

bortfall 

Tydligt beskrivning av 

mätinstrumenten  

 

Svagheter:  

Patienterna pooltränade 

endast en gång i veckan. 

 

 

 

Vattengymnastik  + 

utbildningsprogrammet 

visade sig vara till nytta för 

deltagarna, dock påvisades 

att endast en liten 

hälsoförbättring uppstod hos 

studiedeltagarna.  Patienter 

med mildare symtom fick 

bäst effekt av 

vattengymnastik + 

utbildningsprogrammet 

jämfört med endast 

utbildningsprogrammet.  
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Onieva-Zafra, D. M., Castro- 

Sánchez, M. A., Matarán- 

Penarrocha, A. G., & Moreno-

Lorenzo, C. (2013). Effect of 

music as nursing intervention 

for people diagnosed with 

Fibromyalgia. Pain 

Management Nursing, 14(2), 

39-46.  

Spanien 

 

To investigate 

the effects of 

music on pain 

and depression 

for people 

diagnosed with 

fibromyalgia 

using Rogers’ 

theory of the 

unitary human 

being as the 

theoretical 

framework. 

 

Studiedesign: Kvantitativ studie  med RCT som tillvägagångssätt  

Inklusionskriterier: Deltagarna ska vara diagnostiserade med 
fibromyalgi samt haft diagnosen i mer än tre år. 16-65år. 
Patienterna bör delta i terapi sessioner  
Exklusionskriterier. Psykiatrisk diagnos. Oförmåga att förstår samt 
följa instruktioner. Oförmåga att läsa och skriva spanska. Dövhet  
Urvalsförfarande: 70 fibromyalgi patienter, både kvinnor och men 
mellan åldrarna 45 och 65 år rekryterades från tre fibromyalgi 
föreningar med säte i Andalusien (södra Spanien). 
Urval: 70 deltagare (initialt) med diagnosen fibromyalgi. 
Patienterna delades in i två grupper, en kontrollgrupp och en 
interventionsgrupp. Grupperna bestod av 30 deltagare i respektive 
grupp. Fem deltagare misslyckades med att slutföra studien, tre från 
kontrollgruppen samt två från interventionsgruppen. 
Datainsamlingsmetod:  RCT-studie. 
Datainsamlingen omfattade information som ålder, kön, civilstånd, 
utbildning och år med FM-diagnos. Mätinstrumenten som användes 
i studien innefattade VAS-skalan, ”the McGill pain questionnaire” 
och ”the beck depression inventory”. 
Analysmetod: statistisk analys  
 

Styrkor:  

Användningen av RCT-

metoden.  

Inklusion- och 

exklusionskriterierna  samt 

bortfallen är tydligt 

beskrivna. Urvalet är 

representativt mot syftet. 

Väl genomtänkt 

intervention. 

 

Svagheter: 

Forskningsområdet är i 

behov av utökad forskning 

för att kunna utvärdera den 

långsiktiga effekten av 

musik som icke-

farmakologisk metod.  

 
 

Studien påvisade att 

musikterapi som 

omvårdnadsåtgärd är en 

effektiv metod för 

smärtlindring. 

Smärtintensiteten minskade 

signifikant i 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen.  
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Pongan, E., Tillman, B., Leveque, 

Y., Trombert, B., Getenet, J. C., 

Auguste, N., Dauphinot, V., El 

Haouari, H., Navez, M., Dorey, J. 

M., Krolak-Salmon, P., Laurent, 

B., & Rouch, I. (2017). Can 

musical or painting interventions 

improve chronic pain, mood, 

quality of life, and cognition in 

patients with mild alzheimer’s 

disease? Evidence from a 

randomized controlled trial. 

Journal of Alzheimer’s disease, 

60(2017), 663-677. 

 

Frankrike 

To determine the efficacy 

of choral singing versus 

painting sessions on 

chronic pain, mood, 

quality of life and 

cognition in Alzheimer’s 

Disease patients 

Studiedesign: Kvantitativ studie  med RCT som tillvägagångssätt  

Inklusionskriterier: 60 år eller äldre med mild Alzheimers 
sjukdom eller annan mild kognitiv nedsättning.  
Exklusionskriterier: Andra kognitiva nedsättningar som kan 
påverka variablerna i studien och patienter under 
förmyndarskap.  
Urvalsförfarande: Deltagarna som ingick i RCT studien 
befann sig i tre universitetssjukhus kliniker i Lyon och Saint 
Etienne, Frankrike.  
Urval: Deltagarna i studien valdes ut slumpmässigt, 59 
alzheimer patienter var randomiserade till ett delta i ett 12-
veckors sång-eller målargrupps program. Antalet i 
sånggruppen var 31st och antalet i målargruppen var  28st. 
Datainsamlingsmetod: Deltagarnas kroniska smärta, ångest, 
depressions samt livskvalité bedömdes före, efter och en 
månad efter sessionerna. Kognitiva förmågorna bedömdes 
före och efter interventionen. Mätningarna bedömdes efter 
en ”mixed linear model”.  
Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: 

Användningen av 

RCT-metoden anses 

vara en styrka i 

studien.  

 

Svagheter:  

Forskarna i denna 

studie hade inte 

tillgång till 

patienternas 

läkemedelsjournal.  

Deltagarna hade låg 

smärtintensitet enligt 

forskarnas mätningar 

vid påbörjan av 

studien.  

 

 

Både musik/sång 

interventioner samt 

målarsessioner utgjorde en 

smärtlindring för deltagarna. 
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Suman, A. L., Biagi, B., Biasi, G., 

Carli, G., Gradi, M., Prati, E. & 

Bonifazi, M. (2009) 

One-year efficacy of a 3-week 

intensive multidisciplinary non-

pharmacological treatment 

program for fibromyalgia 

patients. Clinical and 

Experimental Rheumatology 

27(1), 7-14. 

 

Italien  

 

The aim of the present 

study was to investigate 

the long-term efficacy of 

a 3-week intensive 

residential 

multidisciplinary non-

pharmacological 

treatment program 

(including individually 

prescribed and monitored 

aerobic exercise and 

cognitive behavioural 

therapy) on fibromyalgia 

symptoms and aerobic 

fitness.  

 

Studiedesign: kvantitativ randomiserad observationsstudie  
Inklusionskriterier: deltagarna ska uppfylla kriterierna för 
klassificeringen klassificering av FM i American College of 
Rheumatology (ACR) 1990. 
Exklusionskriterier: psykisk ohälsa som förhindrar 
deltagandet i träningsprogrammet, somatisk sjukdom som 
förhindrar fysisk aktivitet, ovilligheten att sluta använda  
analgetika för smärtlindring  
Urvalsförfarande: Studiedeltagarna valdes från “Laboratory 
of Psychophysics of the Department of Physiology, Siena 
University”  
Urval: 25 kvinnor diagnostiserade med fibromyalgi deltog i 
studien.  
Datainsamlingsmetod: enkäter, psykosociala tester, VAS-
skalan, djuptryckssmärta, mätning av depression och 
hanteringsförmåga   
Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor:  

användning av 

relevanta 

mätinstrument samt 

tydlig presentation av 

mätvärdena  

 

 

svagheter:  

Studien saknade en 

kontrollgrupp  

otydliga/ otillräckliga 

inklusionskriterier  

Smärtintensitet, smärtområde 

var signifikant reducering på 

upp till 12 månader. 

 Hos fibromyalgi patienter, 

vars symptom före 

behandling var konstanta, 

visades att ett tre-veckors 

program gav 12 månaders  

effekt gällande reduceringen 

av smärta och förbättrade 

även aerob träning. 

Deltagarnas inställning till 

den fysiska träningen som en 

coping-strategi för 

accepterandet av den 

kroniska smärtan kan 

förklara de långsiktiga 

effekterna av den korta 

träningsbehandlingen. 
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Tse, M. M., Wan, TC. V. & Ho, 

SK. S. (2010) 

Physical exercise: does it help in 

relieving pain and increasing 

mobility among older adults with 

chronic pain? Journal of Clinical 

Nursing. 20, 635-644. 

 

Hong Kong 

To provide a physical 

exercise programme for 

older adults living in 

nursing homes. 

 

Studiedesign: Kvantitativ studie  med RCT som 

tillvägagångssätt 

Inklusionskriterier: individer 60år eller över. 

Förmågan att tala kantonesiska. 

Exklusionskriterier: sängbundna patienter, patienter 

med psykiska tillstånd, oförmåga att följa 

instruktioner  

Urvalsförfarande: individer bosatta i ett äldreboende 

informerades om studien via informationsblad, 

bekvämlighetsurval användes som metod för 

urvalsförförandet. 

 

Urval: 75 individer, 57 kvinnor och 18 män mellan 

åldrarna 60-90år, deltog i studien. 

 

Datainsamlingsmetod: intervjuer, 

bedömningsinstrumentet ”Cantonese verbal rating 

scale”, smärtanamnes, ADL bedömning, bedömning 

av rörelseförmågan. 

Analysmetod: deskriptiv  statistisk analys, kvantitativ 

metod  

 

 

Styrkor:  

Relevanta mätinstument 

 

Tydligt beskrivning av 

träningsprogrammet 

 

Svagheter:  
 
Träningen utanför 
träningsprogrammet 
dokumenterades inte. 

Då deltagarna rekryterades 
via bekvämlighetsurval kan 
resultatet inte generaliseras 
därmed behövs ytterligare 
forskning.  

 

Deltagarna i 

träningsinterventionsgruppen vars 

smärtlokalisering framförallt låg i 

knä-,rygg- och axelområdet 

upplevde signifikant reducerad 

smärtintensitet. Denna studie 

visade att träningsprogram för äldre 

hade god effekt för smärtlindring 

samt förbättrade rörlighet och 

mobiliteten för deltagarna. 
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Tse, Y. M. M., Tang, K. S., Wan, C. T. V., 

Vong, S. K. S. (2014) 

The Effectiveness of Physical Exercise 

Training in Pain, Mobility and 

Psychological Well-being of Older 

Persons Living in Nursing Homes.  
Pain Manegement Nursing, 15(4), 778-

788.  

 

Hong Kong 

 

The objective of this study is 

to investigate the effectiveness 

of a physical exercise program 

(PEP) in reducing pain, 

enhancing mobility, and 

improving psychological 

function for older residents of 

nursing homes.  

 

Studiedesign: RCT-studie 

Inklusionskriterier: deltagare 60år eller äldre, 

förmågan att tala kinesiska, orienterade  

Exklusionskriterier individer med psykisk 

ohälsa exkluderades 

Urvalsförfarande: tio äldre- och 

omsorgsboenden i Hong Kong rekryterades till 

studien mha bekvämlighetsurval, 

kontrollgruppen samt interventionsgruppen 

bestod av vardera fem äldreboenden  

Urval:  äldre individer med kronsik 

muskoskeletal smärta rekryterades till studien, 

396 individer deltog i studien 

Datainsamlingsmetod: ROM och ADL 

bedömdes, NRS-skalan, Elderly mobility scale 

(EMS), enkäter  

Analysmetod: statistisk analys  

Styrkor:  

Tillräckligt stort urval 

Relevanta mätinstrument  

 

Svagheter: 

Studiedeltagarna	
uppmanades	att	träna	på	
sin	fritid,	träningen	som	
utfördes	på	
studiedeltagarnas	fritid	
inkluderades	inte	i	
resultatet	och	kan	leda	till	
bias	 

 

Efter genomförandet av 

träningsprogrammet minskade 

smärtintensiteten i 

interventionsgruppen signifikant 

jämfört med kontrollgruppen. 

Deltagarnas rörelseförmåga i 

interventionsgruppen förbättrades 

signifikant. 
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Tse, Y. M. M., Lau, L. J., 

Kwan, R., Cheung, D., Tang, 

S. K. A., Ng, M. S. S., Lee, H. 

P. & Yeung, Y. S. S. (2018) 

Effects of play activities 

program for nursing home 

residents with dementia on 

pain and psychological well-

being: Cluster randomized 

controlled trial. Geriatrics & 

Gerontology International. 

18(10), 1485-1490 

 

Hong Kong 

 

This present study 

aimed to explore the 

effectiveness of a play 

activities program 

among nursing home 

residents with 

dementia.  

 

Studiedesign: RCT-studie 

Inklusionskriterier: deltagare 65år eller äldre, 

bosatta i ett vård-och omsorgsboende, förmågan att 

tala kantonesiska, kronisk smärta 

Exklusionskriterier kognitiv nedsättning  

Urvalsförfarande: vård-och omsorgsboenden 

rekryterades mha bekvämlighetsurval och sedan 

randomiserades till en interventionsgrupp eller 

kontrollgrupp  

Urval:  studien bestod av totalt 53 studiedeltagare 

från fyra äldreboenden  

Datainsamlingsmetod: Up & go test, 

smärtbedömning i avancerad demens skalan 

(PAINAD), glädje, depression och ADL bedömdes 

Analysmetod: statistisk analys 

Styrkor:  

Användning av RCT-metoden  

 

Svagheter: 

Litet urval, då deltagarna 

rekryterades via bekvämlighetsurval 

kan resultatet inte generaliseras 

därmed behövs ytterligare forskning.  

 

Det var signifikanta 

behandlingseffekter gällande 

smärta, depression, nivåerna av 

lycka, vid jämförandet av 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. Men det fanns 

inga behandlingseffekter på dagliga 

aktiviteter, socialt engagemang, 

beteendesymtom och rörlighet 

mellan de två grupperna. 

Lekaktivitetsprogrammet var 

användbart för att minska smärta 

och förbättra den psykologiska 

hälsan hos boende med demens på 

vårdhem. 

 

 
 


