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Sammanfattning 
Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste förekommande sjukdomarna och som har orsakat 

flest dödsfall i världen. Patienter som har cancer upplever smärta i samband med sjukdomen 

och som ett symtom av cancerbehandling. Komplementär behandling kan sjuksköterskor 

använda som ett komplement till den medicinska behandlingen för att lindra cancerrelaterad 

smärta. Efterfrågan hos patienter ökar vilket ställer högre krav på sjuksköterskans kompetens 

gällande komplementär behandling. Syfte: Att beskriva effekten av komplementär behandling 

vid cancerrelaterad smärta. Metod: En systematisk litteraturstudie har genomförts. Sökningar 

gjordes i databaserna Cinahl, PsycINFO, Medline samt AMED. Både manuella och 

systematiska sökningar gjordes. Sökningarna resulterade i nio artiklar med kvantitativ metod. 

Artiklarna värderades utifrån checklistor för kvantitativ metod. Resultat: Resultatet visade att 

åtta av nio komplementära behandlingsmetoder som framkom genom systematisk och 

manuell sökning har en kortsiktig smärtlindring. Komplementära behandlingsmetoder som 

framkom var massage, musik, zonterapi, öronakupunktur, gruppterapi och hypnos samt 

kognitiv beteendeterapi. Musik, zonterapi och öronakupunktur visade sig ha effekt på lång 

sikt. Slutsats: Komplementära behandlingsmetoder, som presenteras i litteraturstudien, ger 

sannolikt en smärtlindrande effekt på kort sikt hos patienter med cancerrelaterad smärta.  

 

Nyckelord: Cancer, Komplementär behandling, Omvårdnad och Smärta. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Cancer 

World Health Organization (WHO, 2014) uppgav att cancer orsakat flest dödsfall i världen. 

År 2012 avled 8,2 miljoner människor till följd av cancer. Under de två kommande 

decennierna förväntas cancerfallen i världen närmare fördubblas från 14 miljoner år 2012, till 

22 miljoner fal år 2032. Cancer kan drabba alla människor välden över. Cellförändringen som 

uppstår och orsakar cancer kan ske var som helst i kroppen.  

Scotting och Howard (2013) beskrev i sin artikel hur cancer uppstår från en 

ensam skadad cell. Skadan innebär att det sker en förändring i cellens deoxyribonucleic acid 

(DNA). När den skadade cellen delar sig för den vidare cellens förändrade DNA, vilket kallas 

för mutation. WHO (2014) beskrev flera faktorer som ligger till grund för att cellförändring 

sker. Specifika fysiska, kemiska och biologiska ämnen i kombination med genetisk förändring 

kan vara bidragande orsaker till att cancerceller bildas. Behandlingen av cancer kräver en eller 

flera specifika insatser. Exempel på insatser är strålbehandling, cellgiftsbehandling och 

operation. Målet med behandling är att bota cancer, förlänga liv samt ge möjlighet till ökad 

livskvalitet (WHO, 2014). 

 

1.2 Cancerrelaterad smärta 

Över en tredjedel av alla patienter med cancer upplever smärta på en måttlig eller svår nivå 

(Reevers, 2008). Cancerrelaterad smärta kan ge uppfattningen om att det är en viss typ av 

smärta patienter med cancer får. Patienter med cancerrelaterad smärta har emellertid ofta 

många olika typer av smärta (Lorentsen & Grov, 2011).  

Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain (IASP, 

1994) som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med faktisk eller 

möjlig vävnadsskada, eller beskrivs i termer av sådan skada. Reevers (2008) menar att det 

bara är patientens egen upplevelse av smärtan som kan beskriva hur ont hen har. Hon menar 

även att det är viktigt att sjuksköterskor har kompetens att göra en smärtbedömning, för att 

kunna ge den behandling som krävs.  

Smärta delas in i fyra olika huvudgrupper: nociceptiv, neurogen, idiopatisk och 

psykogen smärta. Huvudgrupperna baseras på orsaken till smärtan och dess karaktär. 

Nociceptiv smärtan delas in i somatisk nociceptiv smärta och visceral smärta (Bergh, 2014). 

Enligt Reevers (2008) uppkommer somatisk nociceptiv smärta från hud, ben eller muskler 

och kan beskrivas som skarp, bultande och värkande smärta. Visceral smärta uppkommer från 

kroppens organ eller inälvor och kan beskrivas som kramper, värk och skrapande smärta. 

Neurogen smärta uppstår vid skador på det centrala eller perifera nervsystemet och beskrivs 

som skarpt, brännande och stickande smärta. Idiopatisk smärta är enligt Bergh (2014) en 

smärta som uppkommer utan känd orsak. Fysiska skador och psykiska stressfaktorer är två 

orsaker till uppkomsten av idiopatisk smärta, visar senare forskning. Uppkomsten av 

psykogen smärta beror ofta på olika psykiska sjukdomar och kan maskera närvaro av en 

depression. 

Av all cancerrelaterad smärta är cirka 70 procent relaterad till tumören och cirka 

20 procent beror på efterverkningar av antitumörbehandlingen. Smärtan kan även bero på 

andra besvär t.ex. trycksår, förstoppning eller psykiska faktorer som går att relatera till 

cancersjukdomen. Eftersom det finns flera typer av cancerrelaterad smärta kan det vara svårt 

att behandla smärtan. Därför kan det krävas flera olika behandlingar eller 

kombinationsbehandlingar (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). Sjuksköterskan har möjlighet att 

hjälpa patienten med sin smärta genom att använda komplementära behandlingsmetoder 

utöver den medicinska behandlingen (Bergh, 2014). 
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1.3 Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta 

Larsson (2007) menar att målet med behandling av cancerrelaterad smärta ska vara fullständig 

smärtfrihet. Vid måttlig cancerrelaterad smärta kan analgetika så som paracetamol och non-

steroid anti-inflammatory drugs (NSAID) vara ett alternativ. Patienter som lider av 

skelettmetastaser, nociceptiv smärta eller neuropatisk smärta kan bli hjälpta av den typen av 

läkemedel. Opoioider eller höga doser kortison är exempel på preparat som används vid mer 

uttalad och svår smärta. 

Bruun Lorentsen & Grov (2011) beskriver biverkningar som ett vanligt problem 

gällande läkemedelsbehandling. För att uppnå en balans mellan god effekt av ett läkemedel 

och få biverkningar är det viktigt att komma fram till rätt läkemedelsdos. 

 

1.4 Definition av komplementär behandling 

Institute of Medicine (2004) definierar komplementär och alternativ medicin som ett flertal 

olika typer av mediciner, omvårdnadsmetoder, behandlingar samt produkter som inte är en del 

av medicinsk behandling. Bergh (2014) beskriver komplementär- och alternativ medicin 

(KAM) som är ett samlingsnamn för olika behandlingar. Komplementär medicin är ett 

komplement till medan alternativ behandling används i stället för traditionell medicinsk 

behandling. Kropp och själ ses som en helhet med en holistisk grundtanke inom 

komplementär behandling. I Sverige används denna typ av behandling som komplement till 

traditionell medicinsk behandling. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 

ska sjuksköterskans omvårdnadsarbete utgå från vetenskaplig och beprövad erfarenhet. I 

föreliggande litteraturstudie kommer benämningen komplementär behandling användas för att 

förtydliga att det inte är i stället för medicinsk behandling utan ett komplement. 

 

1.5 Komplementär behandling   

Snyder och Lindquist (2006) menar att komplementär behandling har funnits med i 

sjuksköterskans yrkesroll sedan hälso- och sjukvårdens begynnelse. Redan på Florence 

Nightingales tid användes komplementära behandlingsmetoder som musik i syfte att få 

patienter att må bättre. Somani, Ali, Ali, och Lalani (2014) beskriver i sin artikel hur 

utvecklingen av komplementär behandling har skett genom kombinationer av influenser från 

allmän omvårdnad, olika kulturer och religioner samt filosofier. Under de senaste decennierna 

har behandlingsformen ökat världen över. I utvecklingsländer har det skett störst ökning av att 

vuxna män och kvinnor vänder sig till komplementär behandling för att förebygga eller 

behandla smärta och sjukdom (Rosenbaum, 2007). Somani et al. (2014) beskriver patienter 

inom den onkologiska vården som en grupp inom hälso- sjukvården där många väljer den 

behandlings formen. De vänder sig till komplementär behandling för att lindra symtom samt 

bieffekter relaterade till cancer och cancerbehandling. I USA kombinerar 91 procent av alla 

patienter med cancer, en eller fler komplementära behandlingsmetoder med medicinsk 

behandling, i syfte att lindra symtom och bieffekter. Europeiska patienter inom den 

onkologiska vården använder inte komplementär behandling i samma utsträckning som i 

USA. Endast 40 procent av européerna använder detta. 

Kritiker menar att effekten är inbillning och placeboeffekt. Forskning visar att 

placebo har en god smärtlindrande effekt, därför anses det som etiskt fel att strypa tillgången 

på komplementär behandling (Bergh, 2014). Bruun Lorentsen & Grov (2011) hänvisar till ett 

antal komplementära behandlingsmetoder som kan reducera smärtupplevelser. De menar att 

behandlingen kan vara ångestdämpande och minska stress. 

Enligt Snyder och Lindquist (2006) sker det en ökad efterfrågan av 

komplementär behandling bland patienter. I och med en ökad efterfrågan hos patienter ökar 

även kraven på sjuksköterskors kunskap. Snyder och Lindquist (2006) menar att 
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sjuksköterskan bör kunna svara på frågor, hänvisa till utbildade utförare samt själva kunna 

erbjuda komplementär behandling.  

 

1.6 Komplementära behandlingsmetoder  

Sjukgymnastik, akupunktur och massage beskrivs som de vanligaste komplementära 

behandlingsmetoderna i Sverige (Bergh, 2014). Sjukgymnastik är en aktiv, specifik träning 

som är professionellt ledd. Sjukgymnastik i kombination med medicinsk behandling ger 

bättre smärtlindring än behandlingar då patienten inte aktiveras fysiskt (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Stanos, Tyburski och Norman Harden (2011) beskriver 

passiva och aktiva metoder som används inom sjukgymnastiken för ökad flexibilitet, balans, 

styrka, neuromuskulär kontroll och för att främja mobiliseringen. Sjukgymnaster har en viktig 

roll gällande undervisning av patienter. Patienter som lider av smärta måste få anpassad 

sjukgymnastik efter den egna rörelseförmågan.  

Akupunktur är en del av den traditionella kinesiska medicinen och har funnits i 

cirka 2000 år (LaRiccia, 2000). Den västerländska akupunkturen godkändes först år 1984 av 

Socialstyrelsen som en smärtlindrande metod efter vetenskaplig och beprövad erfarenhet 

(Bergh, 2014). Akupunktur innebär mekanisk, termisk eller elektrisk stimulering med hjälp av 

nålar som tränger in i hud eller slemhinna (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2010). Det finns enligt LaRiccia (2000) 361 vanliga akupunkturpunkter på kroppen. 

Utförandet innebär att bestämma vilka av punkterna som ska stimuleras, hur djupt, i vilken 

riktning nålen ska föras in, typ av nålmanipulation, hur länge nålarna ska sitta kvar samt hur 

ofta och hur många behandlingar som behövs. 

Massage har används i mer än 5000 år i Kina och är den vanligaste formen av 

komplementär behandling. Idag används massage ofta i kombination med annan 

komplementär behandling som musik, aromaterapi eller akupressur. Några effekter som 

massage visat sig ha är bland annat en avslappnad effekt samt smärtlindring. Ordet massage 

kommer från det arabiska ordet mass´h som betyder att trycka varsamt. Massage innebär att 

applicera ett tryck på en kroppsdel med hjälp av händer, fingrar samt olika rörelser (Snyder, 

2006).  

 

1.7 Lagar inom komplementär behandling 

I Sverige styrs sjukvården av HSL (SFS 1982:763). Enligt HSL (SFS 1982:763), 2b § ska 

patienten få individuellt lämpad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder som 

finns för undersökning, vård och behandling.  

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659, kap. 6, 1 §) ska sjuksköterskor utföra 

sitt arbete baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vård som ges ska uppfylla dessa 

krav samt utformas och genomföras tillsammans med patienten. 

 

1.8 Teoretisk utgångspunkt 

De två amerikanska sjuksköterskorna Patricia Benners och Judith Wrubels omvårdnadsteori 

presenterades i deras bok, ”The Primacy of Caring”, och kom ut år 1989. Teorin bygger på 

Heideggers fenomenologiska synsätt och teorins huvudtes är omsorg - ”att bry sig om”. 

Andra begrepp som nämns är coping och symtom. Coping innebär hur människor tänker och 

agerar för att hantera en situation som upplevs som svår att bemästra. Copingförmågan 

värderas utifrån den enskilda patientens förståelse, bedömning och möjlighet. Begreppet 

omsorg är det begrepp de anser som viktigt och de menar att det är primärt i allt mänskligt liv 

(Kirkevold, 2000). 

”Att bry sig om” handlar inte bara om relationer mellan människor utan 

relationers betydelse för individen själv och vad hen uppfattar som värdefullt. Teorins 
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omvårdnadsmål är att sjuksköterskan ska hjälpa och stärka patienten så hen kan utvecklas till 

den hen vill vara. I samråd med patienten ska sjuksköterskan hjälpa hen att skapa mening i sin 

situation (Kirkevold, 2000). 

 Benner och Wrubel (1989) beskriver att omsorg skapar möjligheter, vilket 

innebär att vårdpersonal måste ta hänsyn till vad som är betydelsefullt, vad patienten mår 

dåligt av men även hjälpa dem att hitta strategier för att hantera olika situationer. God 

omvårdnad gör det möjligt för patienter att hitta strategier att hantera olika situationer, även i 

extremt svåra fall som vid kronisk sjukdom. De menar att kropp och själ hör ihop vilket 

innebär att patienter kan delta, känna meningsfullhet och frihet. 

 Benner och Wrubel (1989) tar upp cancer i sin omvårdnadsteori. En anledning 

till att de tar upp cancer är på grund av att det är en svår sjukdom som ställer höga krav både 

på patienten men även på vårdpersonal. Kraven som ställs innefattar såväl behandling samt 

vägen till att bli frisk. För att förstå människor måste sjuksköterskor hitta lösningar på 

problem och sträva efter att uppnå de mål som sätts upp.  

 

1.9 Problemformulering 

Enligt WHO (2014) är cancer en av de vanligaste sjukdomarna människor avlider av. Över en 

tredjedel av alla patienter med cancer upplever smärta på en måttlig eller svår nivå (Reevers, 

2008). En av många uppgifter sjuksköterskan har är att lindra symtom som exempelvis 

smärta, genom medicinsk behandling men även komplementär behandling. Vid 

cancerrelaterad smärta bör sjuksköterskor ha god kompetens gällande medicinsk behandling 

och komplementära behandlingsmetoder, för att kunna ge patienter så bra smärtlindring och 

vård som möjligt (Bergh, 2014). Kunskap krävs för att använda komplementär behandling 

som ett komplement när medicinsk behandling inte räcker till. 

2. SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva effekten av komplementär behandling vid cancerrelaterad 

smärta. 

3. METOD 

3.1 Design 

Som metod valdes systematisk litteraturstudie. Syftet var att fördjupa kunskapen inom det 

valda området med hjälp av kunskapsinhämtning från befintlig forskning. 

 

3.2 Sökstrategi 

Författarna utgick från Forsberg och Wengströms (2013) olika steg i urvalsprocessen. Första 

steget var att fatta beslut om intresseområde och relevanta sökord. Sedan identifierades 

kriterier, språk och tidsperiod som användes under sökningarna av artiklar. Avgränsningar 

som användes i samtliga sökningar var artiklar publicerade år 2003 eller senare, publicerade 

på engelska samt peer-reviewed journals. Sökningar gjordes i databaser som behandlade det 

valda intresseområdet. Litteraturstudien är baserad på vetenskapliga artiklar som inhämtats 

genom elektronisk litteratursökning i databaserna Cinahl, Medline, PsycINFO och AMED. 

Databaserna Cinahl och Medline användes då de bygger på omvårdnadsforskning vilket är 

sjuksköterskans främsta kompetensområde. Databasen PsycINFO användes då den bygger på 

psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra närliggande områden (Forsberg & 

Wengström, 2013). AMED är en databas som bygger på komplementär medicin och användes 

som informationskälla då syftet bygger på komplementär behandling (http://www.oru.se/ub/). 
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För att få fram ämnesord användes Medical Subject Headings (MeSH). 

Nyckelord som använts var: neoplasms efter att ha sökt på cancer, pain efter att ha sökt på 

smärta och complementary therapies efter att ha sökt på komplementär medicin. Utifrån 

nyckelorden som framkom söktes nya sökord fram i varje databas. Sökordet complemtentary 

therapies fanns inte i vissa databaser i stället användes sökorden alternative therapies eller 

alternative medicin. Samtliga sökord som använts vid sökningarna är följande: cancer, 

neoplasms, oncology, pain, cancer pain, pain management, alternative therapies, alternative 

medicine, complementary therapies, metastatic cancer, cancer pain prevention and control 

och patient satisfacion, se sökmatris (bilaga 1). Sökorden kombinerades på olika sätt i flera 

databaser för att erhålla en så bred sökning som möjligt och för att inte gå miste om någon 

användbar artikel. MeSH termsökning, fritextsökning samt kombinerad MeSH termsökning 

och fritextsökning användes vid sökningar efter relevanta artiklar i databaserna (se sökord, 

sökmatris).  Samma artiklar förekom i mer än en sökning men artikeln redovisas bara vid ett 

tillfälle. Sökningarna redovisas i sökmatris (bilaga 1).  

                     Manuell sökning gjordes genom att studera referenslistan på intressanta artiklar. 

Artiklarna valdes ut till litteraturstudien då de svarade på syftet och uppfyllde 

inklusionskriterierna.  

 

3.3 Urval 

Inklusionskriterier för artiklarna var följande; vuxna personer (> 18 år) som upplevde smärta 

relaterat till cancer eller cancerbehandling. Artiklarna skulle besvara litteraturstudiens syfte. I 

sökmatrisen (bilaga 1) presenteras de tre urvalen som ledde fram till artiklarna som användes i 

litteraturstudien. 

 

3.3.1 Urval vid systematisk sökning 

Totalt lästes 670 titlar (se urval 1, sökmatris), av de 670 titlarna lästes 105 sammanfattningar 

(se urval 2, sökmatris). Review artiklar, artiklar som saknade sammanfattning och endast 

behandlade farmakologisk smärtlindring exkluderades. Samtliga artiklar som saknade 

uppbyggnad enligt Introduktion, Metod, Resultat, Analys och Diskussion (IMRAD) 

exkluderades för att säkerställa kvaliteten. Sammanlagt valdes 13 artiklar ut. Två artiklar 

exkluderades på grund av att de behandlade antalet personer som vände sig till komplementär 

behandling vid cancerrelaterad smärta, därmed svarade artiklarna inte på den föreliggande 

litteraturstudiens syfte. Ytterligare två artiklar exkluderades på grund av att de inte hade något 

tydligt syfte. Återstående sex artiklar användes till litteraturstudien (se urval 3, sökmatris). 

Samtliga artiklar utgick från en kvantitativ metod, se artikelmatris (bilaga 2).  

 

3.3.2 Urval vid manuell sökning 

Tre artiklar erhölls genom manuell sökning. Den första artikeln ”Analgesic effect of auricular 

acupuncture for cancer pain: a randomized, blinded, controlled trial” hittades genom 

referenslistan i artikeln ”Acupuncture for treatment of uncontrolled pain in cancer patients: a 

pragmatic pilot study”. Den andra artikeln ”Effects of music therapy on pain among female 

breast cancer patients after redical mastectomy: results from a randomized controlled trial” 

hittades genom referenslistan i artikeln ”Integrative oncology: managing cancer pain with 

complementary and alternativ therapies”. Den tredje artikeln ”Massage therapy versus simple 

touch to improve pain and mood in patients with advanced cancer” upptäcktes genom 

referenslistan i artikeln ”Massage therapy for patients with matastatic cancer: a pilot 

randomized controlled trial”.  

 Sammanlagt består litteraturstudien av nio artiklar vilka ligger till underlag för 

studiens resultat (se artikelmatis, bilaga 2). 
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3.4 Värdering av studiernas vetenskapliga kvalitet 

Utifrån Forsberg och Wengströms (2013) checklista för artiklar med kvantitativa metoder 

värderades samtliga artiklar. Värderingen gjordes genom att granska artikelns syfte, 

undersökningsgrupp, intervention, mätmetoder samt analys. Därefter gjordes en värdering 

som utgick från resultatet av granskningen. Värderingens checklista innebar en kontroll om 

resultatet kunde generaliseras till en annan population och om resultatet hade en klinisk 

betydelse. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade. Samtliga artiklar värderades utifrån 

vad som var viktigt för experimentella studier så som randomiseringsmetod, bias, tillräckligt 

stora grupper enligt poweranalys och bortfall (Forsberg & Wengström, 2013). Studierna som 

inkluderades värderades utifrån kriterierna, några av artiklarna har svagheter vilket tas upp i 

artikelmatriserna (bilaga 2) och i diskussionen.   

 

3.5 Dataanalys  

Noggrann genomgång av samtliga nio artiklar gjordes av båda författarna till föreliggande 

litteraturstudie. Artiklarna fördelades mellan författarna för analys och en artikelmatris 

påbörjades för varje artikel. Författarna till litteraturstudien bytte sedan artiklar för att uppnå 

gemensam förståelse gällande innehållet av alla artiklar. Tillsammans diskuterades styrkor 

och svagheter för varje artikel. Skillnader och likheter i artiklarnas metoddel och resultatdel 

sammanställdes av båda författarna. Utifrån vilka komplementära behandlingsmetoder som 

utvärderades i artiklarna skapades rubriker som används i litteraturstudiens 

resultatredovisning 

 

3.6 Forskningsetiska övervägande 

Artiklarna som litteraturstudien grundades på var etiskt granskade vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2013) innebär att studierna i artiklarna gått igenom noggranna etiska 

övervägande eller fått tillstånd av en etisk kommitté. Samtliga artiklar som berör studiens 

syfte inkluderades i föreliggande litteraturstudie då det är oetiskt att inte presentera alla 

artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 

4. RESULTAT 
Resultatet i föreliggande litteraturstudie bygger på nio vetenskapliga artiklar med kvantitativ 

metod. Åtta av artiklarna visade att komplementär behandling hade en kortvarig effekt. I tre 

av sju artiklar påvisades effekt på lång sikt (se tabell 1). 

 
4.1 Massage 
I studien av Jane et al. (2011) jämfördes effekten av massageterapi med social 

uppmärksamhet av en terapeut för att undersöka hur det påverkade smärtintensiteten hos 

patienter i Taiwan med skelettmetastascancer. Studiens analys baserades på 72 patienter som 

delades in i två grupper. Interventionsgruppen (n=36) fick helkroppsmassage i 37-50 minuter. 

Kontrollgruppen (n=36) fick social uppmärksamhet av en omtänksam terapeut i 45 minuter. 

Inga skillnader mellan grupperna vid interventionens början kunde påvisas. 

Smärtintensitetens genomsnitt var 6,1 på Visual Analogue Scale (VAS). Resultaten Jane et al. 

(2011) presenterade i studien var bland annat att interventionsgruppen visade stora skillnader i 

minskad smärtintensitet under hela studiens gång. Kontrollgruppen visade inga direkta 

skillnader i minskad smärta. Effekten mellan grupperna påvisade att interventionsgruppen 

hade betydligt mindre smärtintensitet än kontrollgruppen. Resultatet pekade även på att det 

var en klinisk signifikant smärtminskning i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen.  
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Kutner et al. (2008) delade slumpmässigt in 380 patienter i en 

interventionsgrupp som fick massage och en kontrollgrupp som fick enkel beröring. Antalet 

deltagande patienter minskade och den slutgiltiga studiegruppen blev interventionsgruppen 

(n=151) samt kontrollgruppen (n=147). Grupperna skiljde sig inte i hur patienterna upplevde 

smärtans intensitet eller karaktär. I resultatet Kutner et al. (2008) presenterade visade det sig 

att både interventionsgruppen och kontrollgruppen hade fått en omedelbar och ihållande 

smärtlindring direkt efter patienterna fått massage eller enklare beröring. Jämfört med den 

direkta smärtreduceringen visade det sig att massage och enkel beröring på lång sikt gav en 

viss smärtlindring, men inte tillräckligt för att kunna användas kliniskt. Kunter et al. (2008) 

kunde genom sin studie påvisa en viss smärtreducering till stora delar av kroppen. Studiens 

resultat visade att massage gav en något bättre smärtlindring. Skillnaden mellan grupperna var 

så liten att det inte gick att påvisa en ihållande förbättring.   

 

4.2 Musik 

Li et al. (2011) undersökte om musik hade en smärtlindrande effekt hos kvinnliga patienter 

med bröstcancer som genomgått en radikal mastektomi. I studien deltog 120 patienter, 

studiedeltagrana delades slumpmässigt in i en interventionsgrupp (n=60) och en kontrollgrupp 

(n=60). Interventionsgruppen lyssnade på musik två gånger dagligen under 30 minuter, en 

gång på morgonen och en gång på kvällen. Kontrollgruppen erhölls allmän omvårdnad som 

erbjöds på sjukhuset. Samtliga studiedeltagare skattade sin smärta fyra gånger med hjälp av 

VAS och Present Pain och Intensity scale (PPI). De tre senare smärtskattningarna jämfördes 

med den första för att utvärdera om patienterna upplevde en minskad smärta. Resultaten efter 

fyra mätningar med skalorna VAS och PPI visade att musik gav en smärtlindrande effekt på 

kort sikt såväl som på lång sikt.  

Huang, Good och Zauszniewski (2010) undersökte i sin studie vilka effekter 

lugnande musik hade på cancerrelaterad smärta. Interventionsgruppen (n=62) instruerades att 

lyssna på musik i 30 minuter. Kontrollgruppen (n=64) vilade i 30 minuter. Hypotesen Huang 

et al. (2010) hade var att de som lyssnade på musik skulle uppleva mindre cancerrelaterad 

smärta vid slutet av interventionen jämfört med de som vilade. Resultatet som presenterades i 

artikeln visade att hypotesen stämde, musik hade en smärtlindrande effekt hos patienter med 

cancerrelaterad smärta. 

 

4.3 Zonterapi 

Stephenson, Swanson, Dalton, Keefe, och Engelke (2007) undersökte om det var någon 

skillnad i upplevd smärta hos patienter med cancer som fick zonterapi på fötterna av sin 

partner jämfört med patienter som fick den allmänna omvårdnaden som erbjöds på sjukhuset. 

Patienter som tog emot allmän omvårdnad fick även extra uppmärksamhet av personalen 

under 30 minuter. I studien deltog 86 patienter, de delades in i en interventionsgrupp (n=42) 

eller en kontrollgrupp (n=44). Smärtan skattades vid två tillfällen med hjälp av Brief Pain 

Inventory (BPI). Det förekom ingen skillnad i upplevd smärta mellan grupperna innan 

studiens intervention. Resultaten Stephenson et al. (2007) fick fram efter mätningar med BPI 

vid två tillfällen var att patienterna i interventionsgruppen totalt sett upplevde en minskad 

smärta efter första och andra mätningen. Alla patienter i interventionsgruppen upplevde en 

smärtlindrande effekt. Patienter som uppgav en hög smärta, fem eller mer på den tiogradiga 

skalan, var de som fick bäst smärtlindring. Långsiktigt och kortsiktigt upplevde fler patienter i 

interventionsgruppen högre grad smärtreducering jämfört med patienter i kontrollgruppen. 

Stephenson et al. (2007) kom fram till att den upplevda smärtan i interventionsgruppen 

minskade med 34 procent jämfört med kontrollgruppens minskning med 2 procent.  
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4.4 Öronakupunktur 

Alimi et al. (2003) undersökte i sin studie om öronakupunktur minskade smärtintensiteten hos 

patienter med cancer när smärtlindrande läkemedel inte räckte. Interventionsgruppen (n=29) 

fick öronakupunktur på punkter där reaktion har upptäckts. Den första kontrollgruppen (n=28) 

fick öronakupunktur på placeboställen och den andra kontrollgruppen (n=30) fick akupunktur 

med ett frö på placeboställen. Alla tre grupperna hade ett genomsnitt på 58 mm i 

smärtintensitet, mätt med VAS (0-100 mm). Resultatet Alimi et al. (2003) kom fram till med 

sin studie var att efter en månad hade smärtintensiteten minskat mer i interventionsgruppen än 

vad det gjort i de båda kontrollgrupperna. Efter två månader visade resultatet att 

smärtintensiteten minskat betydligt mer i interventionsgruppen än i de båda 

kontrollgrupperna. Det framkom signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och 

kontrollgrupperna.  

 

4.5 Gruppterapi och hypnos 

Butler et al. (2009) undersökte om gruppterapi och hypnos hade någon lindrande effekt på 

smärta hos kvinnliga patienter med bröstcancer. Slumpmässigt delades 124 patienter in i en 

interventionsgrupp (n=63) och en kontrollgrupp (n=61). Interventionsgruppen fick 

gruppterapi en gång i veckan som avslutades med hypnos. Kontrollgruppen fick på egen hand 

läsa om cancer. Resultatet visade att patienter som hade en högfrekvent smärta fick en 

minskad smärtupplevelse. Upplevd smärta i stunden minskade signifikant på kort sikt. 

Resultaten visade att hypnos inte hade någon inverkan på patienternas smärtupplevelse eller 

förmåga att hantera smärta. 

 

4.6 Kognitiv beteendeterapi 

Kwekkeboom, Abbott-Anderson och Wanta (2010) utgick från en grupp där de utfört pre- och 

post-test, patienterna fick en varsin Moving Pictures Expert Group-1 Audio Layer 3 (MP3) 

med tolv förinspelade kognitiva beteendestrategier. Patienter (n=27) som deltog i studien var 

övervägande kvinnor, de var ensamstående och utbildade. Större delen av studiens deltagare 

behandlades med cellgifter i kombination med annan behandling. Under de två veckorna, som 

patienterna hade möjlighet att använda de förinspelade kognitiva beteendestrategierna, 

användes de sammanlagt 293 gånger. Användningen varierade hos patienterna, mellan 2-22 

gånger under två veckors tid, vanligen användes de på kvällen efter klockan elva. 

Kwekkeboom et al. (2010) beskrev att patienternas upplevda smärta inte minskade på lång 

sikt. Resultatet visade däremot att de kognitiva beteendestrategierna hjälpte till att reducera 

smärtan signifikant direkt efter att patienterna använt dem. Patienterna upplevde själva att de 

hade nytta av de kognitiva beteendestrategierna och de användes i syfte att lindra smärta. 

Studien av Dalton, Keefe, Carlson och Youngblood (2004) syftade till att 

undersöka om kognitiv beteendeterapi anpassad för smärtbehandling var mer effektivt än 

allmän kognitiv beteendeterapi eller allmän omvårdnad mot cancerrelaterad smärta. 

Interventionsgruppen (n=12) fick kognitiv beteendeterapi anpassad för smärtbehandling. 

Första kontrollgruppen fick allmän kognitiv beteendeterapi (n=7) och den andra 

kontrollgruppen fick allmän omvårdnad (n=9). På grund av stort bortfall var det svårt att 

påvisa någon statistisk skillnad. Resultatet Dalton et al. (2004) presenterade i studien var att 

patienterna som fick kognitiv beteendeterapi anpassad för smärtbehandling rapporterade en 

avsevärd förbättring i smärtminskning, från och med studiens början till en månad efter 

avslutad studie. Patienter som hade fått allmän kognitiv beteendeterapi och allmän omvårdnad 

upplevde inte samma smärtlindring som interventionsgruppen. Sex månader efter avslutad 

studie minskade graden av förbättrad smärtlindring för interventionsgruppen. Från studiens 

början till sex månader efter att studien avslutades visade kontrollgruppen med allmän 
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kognitiv beteendeterapi betydligt mindre smärta än interventionsgruppen och kontrollgruppen 

som fick allmän omvårdnad. Resultaten pekade på att interventionsgruppen hade betydligt 

mindre smärta jämfört med kontrollgruppen som fick allmän omvårdnad.  

 

 Tabell 1. Översikt av alla artiklar och dess komplementära behandlingsmetod. Antalet 

studiedeltagare (n), fördelningen mellan män och kvinnor, vilket land studien är ifrån samt 

om studien kunde påvisa någon effekt på kort respektive lång sikt. 

 

 

 

– = I artikeln redovisades antal kvinnor och män som deltog i studien innan bortfallen. 

 X = Studien har inte utvärderat resultat på lång sikt. 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudiens artiklar hämtades från databaserna Cinahl, Medline, PsycINFO och AMED. 

Henricson (2012) beskriver att sökningar gjorda i flera databaser med omvårdnadsfokus ökar 

studiens validitet, då risken minskar att relevanta artiklar missats. Ämnesordet 

complementary therapies var ett nyckelord som behövdes för att få med alla komplementära 

behandlingsmetoder, men det kan ha begränsat antalet funna artiklar. Genom sökningar 

manuellt hittades relevanta artiklar som saknade komplementär behandling som nyckelord 

och kunde därmed inte hittas genom systematiska sökningar. Därför söktes artiklar både 

systematiskt och manuellt för att inte missa relevanta artiklar inom det valda området. 

Publiceringsåren sökningen gjordes inom var mellan åren 2003-2014. Utökades åren för 

Artikel Komplementär 

behandlingsmetod 

n Män/ 

Kvinnor 

Land Påvisad 

effekt på 

kort sikt 

Påvisad 

effekt på 

lång sikt 

Jane et al. 

(2011) 

Massage 72 30/42 Taiwan Ja X 

Kutner et al. 

(2008) 

Massage 298 – USA Nej Nej 

Huang et al. 

(2010) 

Musik 126 98/28 Taiwan Ja X 

Li et al.  

(2011) 

Musik 60 0/60 Kina Ja Ja 

Stephenson 

et al. (2007) 

Zonterapi 86 42/44 USA Ja Ja 

Alimi et al. 

(2003) 

Öronakupunktur 87 17/70 Frankrike Ja Ja 

Butler et al. 

(2009) 

Gruppterapi och hypnos 124 0/124 USA Ja Nej 

Dalton et al. 

(2004) 

Kognitivbeteendeterapi 28 – USA Ja Nej 

Kwekkeboo

m et al. 

(2010) 

Kognitivbeteendeterapi 27 – USA Ja Nej 
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mycket ökade risken att äldre forskning som inte är aktuell längre kom med. Utifrån antalet 

artiklar, antal sökningar samt tiden som lades ned på artikelsökningar kan det konstateras att 

det hade varit en fördel med mer strategiska och förbättrade sökningar. 

Litteraturstudien grundas endast på studier med kvantitativ forskningsmetod 

som forskarna genomfört förutsättningslöst. Forsberg och Wengstöm (2013) beskriver 

kvantitativ forskning som objektiv och kvalitativ forskning subjektiv. Den kvantitativa 

forskningsmetoden skapar inte mening och förståelse inför människors upplevelser av 

omvärlden som den kvalitativa forskningsmetoden gör. Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva effekten av komplementär behandling. Åtta av nio artiklar har en randomiserad 

kontrollerad design. Enligt Henricson (2012) ökar litteraturstudiens validitet om syftet är att 

utvärdera effekter av metoder och artiklarna har randomiserad kontrollerad design. Alla 

artiklarna kvalitetsgranskades av båda författarna. De delades upp mellan författarna för 

granskning sedan skiftades artiklarna för ytterligare granskning. Därefter gjordes gemensam 

jämförelse av granskningarna. När båda författarna granskar alla artiklarna och sedan jämför 

granskningarna, stärks studiens tillförlitlighet. Artiklarna till studien använde olika 

mätinstrument. Samtliga artiklar hade med något instrument som mätte på en skala från 0-10 

vilket var en fördel när resultatet sammanställdes. Bortfall i en studie ska alltid redovisas, ett 

sätt att redovisa bortfall är via flödesdiagram (Billhult & Gunnarsson, 2012). Artiklarna som 

ligger till grund för studien hade alla bortfall i olika omfattningar samt vid olika tidpunkter. 

Artiklarna av Dalton et al. (2004) och Kutner et al. (2008) hade ett stort bortfall vilket 

minskar resultatens tillförlitlighet. Bortfall är ofrånkomligt i en studie utförd på patienter med 

cancer då cancer är en sjukdom som drabbar en människa hårt och i många fall orsakar stort 

lidande och kan leda till att patienter avlider. Vidare finns en svaghet i studien av Jane et al. 

(2011) då inte power uppnåddes. Forsberg och Wengström (2013) beskriver power som en 

viktig del då det avgör hur stor studiegrupp som krävs för att uppnå 80 procents chans att 

påvisa en effekt. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att komplementär behandling sannolikt har en smärtlindrande effekt på kort 

sikt hos patienter med cancerrelaterad smärta, då åtta av nio studier påvisar det. På lång sikt är 

det endast tre studier som har en bevisad effekt medan fyra studier inte kan påvisa någon 

långsiktig smärtlindrande effekt. Två studier undersökte inte den långsiktiga effekten. 

Majoriteten av studiedeltagaran var kvinnor i samtliga studier utom en.  

Studier som hade en påvisad kortsiktig effekt på cancerrelaterad smärta var Jane 

et al. (2011); Huang et al. (2010); Li et al. (2011); Stephenson et al (2007); Alimi et al. 

(2003); Butler et al. (2009); Dalton et al. (2004) och Kwekkeboom et al. (2010). 

Interventionsgruppen upplevde i dessa studier en signifikant minskad smärtupplevelse efter 

interventionen. En litteraturstudie gjord av Hökkä, Kakinen och Pölkki (2014) visar även den 

att det finns komplementära behandlingar som har en smärtlindrande effekt på kort sikt. De 

menar att mer forskning inom området behövs. Smärtan patienter upplever i samband med 

cancer kan påverkas av hur patienten blir omhändertagen av sjuksköterskor. Även anhörigas 

omhändertagande påverkar patientens upplevelse av smärta. Kommunikation påverkar också 

patentens upplevelse av smärta. Genom god kommunikation kan patienters smärtupplevelse 

minska på kort sikt (Hökkä et al., 2014). Möjligheten till ömsesidig kommunikation ökar i 

och med komplementär behandling jämfört med medicinsk behandling. I och med detta anses 

komplementär behandling vara ett bra komplement till medicinsk behandling vid 

cancersmärta (SBU, 2006). Individuell behandling kan behövas för att tillgodose varje 

individs behov för att uppnå en smärtlindrande effekt.  Sannolikt ger komplementär 

behandling en viss smärtlindring då flera studier visar en kortsiktig smärtlindrande effekt. För 

att kunna säkert konstatera detta resultat krävs ytterligare studier.  
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Studien gjord av Kutner et al. (2008) är den studie som inte hade någon påvisad 

effekt på vare sig kort sikt eller lång sikt. Både interventionsgruppen och kontrollgruppen fick 

en direkt smärtlindring efter massage respektive enkel beröring, vilket är skälet till den 

uteblivna effekten. Enligt Hökkä et al. (2014) har massage en smärtlindrande effekt på kort 

sikt. Effekten kan påverkas av vårdpersonal och deras förmåga till att ge patienter bra 

omhändertagande anpassad efter individen. Enkel beröring kan patienter uppleva som ett bra 

omhändertagande då patienter kan få sina behov tillgodosedda genom fysisk beröring. 

Eftersom både massage och enkel beröring innebär någon form av fysisk beröring kan dessa 

förmodligen ge en smärtlindrande effekt på liknande sätt. Kontrollgruppen borde möjligtvis 

enbart fått traditionell omvårdnad eller likande för att undvika behandling som liknar 

massage.  

På lång sikt är det endast tre studier som kunde påvisa en smärtlindrande effekt, 

dessa är Li et al. (2011); Stephenson et al. (2007) och Alimo et al. (2003). I studierna av Jane 

et al. (2011) och Huang et al. (2010) undersöktes inte den långsiktiga smärtlindrande effekten. 

De studier som inte hade en påvisad effekt på lång sikt är Kutner et al. (2008); Butler et al. 

(2009); Dalton et al. (2004) och Kwekkeboom et al. (2010). De varierande resultaten på lång 

sikt kan bero på att cancerrelaterad smärta oftast förvärras med tiden (Olsson & Westberg, 

2013). När cancerrelaterad smärta förvärras kan den bli svårare att behandla, vilket kan vara 

en förklaring till att det är få studier i resultatet som visar på en långsiktig smärtlindring. 

Komplementär behandling och resultaten från studierna kan påverkas av vem det är som utför 

behandlingen och vilken kontakt patienten får med behandlaren. Patienten kan också ha ett 

behov av att få uppmärksamhet, närhet, en lugn miljö samt att möta någon som lyssnade, 

vilket komplementär behandling eventuellt kan erbjuda i större utsträckning jämfört med 

medicinsk behandling. Flera olika skäl kan vara möjliga förklaringar till varför effekten på 

lång sikt varierar. Det är förmodligen individuellt och påverkas av såväl utom liggande 

faktorer som hur patienten förhåller sig till den upplevda smärtan. 

Kvinnor är överrepresenterade bland deltagarna i alla studier utom i studien av 

Huang et al. (2010) där det är fler män än kvinnor. Studien gjord av Fouladbakhsh och 

Stommel (2010) visade att smärta var det mest frekvent upplevda symtom hos kvinnor. 

Studien visade att kvinnor i högre utsträckning upplever smärta jämfört med män. Enligt SBU 

(2010) förhåller sig kvinnor och män olika till smärta. Kvinnor har i större utsträckning 

katastroftänkande, sämre självkänsla samt mindre egenkontroll vid smärta jämfört med män. 

Kvinnor kan i och med detta ha större behov av att lindra den upplevda smärtan och där med 

söker de sig till komplementär behandling i större utsträckning än män. Resultatet till 

föreliggande litteraturstudie går inte att generalisera på män, eftersom studierna är gjorda på 

övervägande kvinnliga patienter. Priebe och Landström (2012) beskriver att ett 

generaliserbart resultat måste gå att applicera på alla människor, i alla tider samt i alla 

situationer. 

 

5.3 Slutsatser 

Komplementära behandlingsmetoder som litteraturstudien presenterar ger sannolikt en 

smärtlindrande effekt på kort sikt hos patienter med cancer. Det saknas fortfarande forskning 

för att verifiera den enskilda komplementära behandlingsmetodernas långsiktiga effekt.  

5.4 Kliniska implikationer 

Sjuksköterskor arbetar dagligen med att lindra smärta genom medicinsk behandling. 

Komplementär behandling används inte på samma sätt inom den svenska hälso- och 

sjukvården. Det råder delade meningar om huruvida komplementär behandling ska accepteras 

eller inte. Några komplementära behandlingsformer används redan kliniskt inom hälso- och 

sjukvården, exempelvis akupunktur och sjukgymnastik. 
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Kunskap som sjuksköterskor kan ha med sig i arbetslivet samt ha nytta av i 

framtiden, utifrån studiens resultat, är bland annat att det ofta krävs många olika 

behandlingsmetoder för att lindra samt förebygga cancerrelaterad smärta. Cancerrelaterad 

smärta kan ha flera orsaker, bland annat uppstår smärtan på grund av symtom från tumörer 

eller som biverkning efter en behandling. Det finns oftast inte bara en behandling eller metod 

som kan bota eller lindra cancerrelaterad smärta. För att lindra cancerrelaterad smärta krävs 

individuell behandling som måste anpassas efter patientens behov och önskemål. Det ställer 

höga krav på sjuksköterskor och att de har en bred kunskap gällande såväl medicinsk 

behandling som komplementär behandling samt dess effekter och tillgänglighet.  

Det krävs vidare forskning om komplementär behandling, för att kunna 

konstatera huruvida komplementär behandling har någon effekt vid cancerrelaterad smärta 

eller inte. Forskning behövs för att undersöka om förväntan, förhoppning samt relationen 

mellan sjukvårdspersonalpersonal och patienter är aspekter som kan påverka behandlingen. 

Utökad forskning behövs också gällande män och deras syn på komplementär behandling. 

Det saknas även forskning utförd i Sverige om samband mellan komplementär behandling 

och cancerrelaterad smärta. 
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Sökord Resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 
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2014-08-26 
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1. 1. MH ”Cancer Pain” 

2. 2. MH ”Alternative Therapies” 

3. 1 AND 2 

 Engelska 

 Peer reviewed 

 2003-2014 

4196 

28599 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

1 

PsycINFO 

2014-08-27 

Kl. 13.00 

1. 1. DE ”Neoplasms” OR DE 

”Oncology” 

2. 2. DE ”Pain” 

3. 3. Complementary Therapies 
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 Peer reviewed 

 2007-2013 
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18625 
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Medline 

2014-08-27 
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2. 2. MH ”Neoplasms” 

3. 3. MH ”Complementary 

Therapies” 

4. 1 AND 2 AND 3 

 Engelska 

 2004-2014 

108030 

299867 
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37 
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Artikel 

 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Alimi, D., Rubino, 

C., Pichard-Léandri, 

E., Fermand-Brulé, 

S., Dubreuil-

Lemaire, M., & Hill, 

C. (2003).  

 

Analgesic effect of 

auricular 

acupuncture for 

cancer pain: a 

randomized, 

blinded, controlled 

trial.  

 

Journal Of Clinical 

Oncology, 21(22), 

4120-4126. 

 

Frankrike. 

 

Syftet med studien var 

att undersöka om 

öronakupunktur 

minskar 

smärtintensiteten hos 

patienter med cancer 

när inte smärtlindrande 

läkemedel räcker. 

Metod: Kvantitativ. 

Design: Experimentell design, randomiserad 

kontrollerad studie.  

Inklusionskriterier: Vuxna, smärtintensitet 30 mm 

eller mer på VAS (0-100 mm), haft långvarigsmärta 

minst en månad innan rekrytering och kunnat ge 

skriftligt samtycke till studien.  

Exklusionskriterier: Tidigare testat öronakupunktur 

eller medverkan i annan studie. 

Urvalsförförande: På en enhet för smärtbehandling 

tillfrågades lämpliga patienter som sedan 

randomiserades slumpmässigt till grupperna.  

Urval: Bortfall: Elva patienter. 

Slutgiltig studiegrupp: 87 patienter. 

Interventionsgrupp: 29 patienter fick öronakupunktur 

på punkter där reaktion har upptäckts. 69 procent var 

kvinnor med en medelålder på 57 år.  

Kontrollgrupp 1: 28 patienter fick öronakupunktur på 

placeboställen. 90 procent kvinnor med en medelålder 

på 56 år.  

Kontrollgrupp 2: 30 patienter fick akupunktur med ett 

frö på placeboställen. 70 procent kvinnor med en 

medelålder på 57 år. 

Datainsamlingsmetod: Visual Analog Scale (VAS). 

Analysmetod: Statistiska beräkningar 

Studiens styrkor: 

Randomiserad kontrollerad 

studie. Litet bortfall. Två 

kontrollgrupper. 

Behandlingsgrupperna var 

kodade. 

Studiens svagheter: 
Akupunktören var inte blindad 

under studien. Stort antal 

kvinnliga patienter. 

Studiens resultat visade 

statistiskt signifikant 

skillnad i smärtminskning 

hos interventionsgruppen. 

Smärtintensitet minskade 

med 36 procent på två 

månader från 

utgångsvärdet i gruppen 

som fick akupunktur. Det 

fanns en liten förändring 

på 2 procent för 

patienterna i 

kontrollgrupperna. 

Skillnaden mellan 

grupperna var statistiskt 

signifikanta. 
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Butler, L. D., Koopman, 

C., Neri, E., Giese-

Davis, J., Palesh, O., 

Thorne-Yocam, K. A., & 

... Spiegel, D. (2009). 

  

Effects of supportive- 

expressive group therapy 

on pain in women with 

metastatic breast cancer.  

 

Health Psychology, 

28(5), 579-587. 

doi:10.1037/a0016124 

 

USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var 

att undersöka om 

gruppterapi samt 

hypnos minskar 

smärtan hos kvinnliga 

patienter med 

bröstcancer. 

Metod: Kvantitativ. 

Design: Experimentell design, randomiserad 

kontrollerad studie. 

Inklusionskriterier: Bröstcancer, kunde läsa, skriva 

samt prata engelska, bo i Grater San Francisco Bay 

Ares samt uppnå minst 70 på Karnofskys skala vilket 

innebar att de kunde ta hand om sig själva men var för 

sjuka för att jobba. 

Exklusionskriterier: Haft en annan typ av cancer 

inom de senaste tio åren, metastaser i lymfkörtlarna 

eller någon annan sjukdom som kunde påverka den 

kortsiktiga livslängden hos patienten. 

Urvalsförförande: 155 patienter blev slumpmässigt 

utvalda under fem års tid. De delades sedan 

slumpmässigt in i någon utav grupperna.  

Urval: Bortfall: 31patienter.  

Slutgiltig studiegrupp: 124 kvinnliga patienter. 

Interventionsgrupp: 63 patienter, delades in i mindre 

grupper med 3-15 patienter i varje grupp. Gruppen 

träffades en gång i veckan i 90 minuter under ett års 

tid. Varje terapitillfälle avslutades med hypnos. 

Kontrollgrupp: 61 patienter, fick på egen hand läsa på 

om cancer med hjälp av böcker, filmer med mera som 

handlade om bröstcancer.  

Datainsamlingsmetod: The Pain Rating Scale. 

Analysmetod: Statistiska beräkningar. 

Studiens styrkor: 

Över 90 procents power. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. Litet bortfall. 

 

Studiens svagheter: 

Patienterna var inte blindade. 

Begränsad generalisering. 

Sakande en extra kontrollgrupp 

som inte fick hypnos. 

Patienterna rapporterade själva 

smärtskattning. 

Resultatet visade att 

patienter som hade en 

högfrekvent smärta fick en 

minskad smärtupplevelse. 

Upplevd smärta i stunden 

minskade signifikant på 

kort sikt. Resultaten visade 

att hypnos inte hade någon 

inverkan på patienternas 

smärtupplevelse eller 

förmåga att hantera smärta. 
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Dalton, J., Keefe, F., 

Carlson, J., & 

Youngblood, R. 

(2004).  

 

Tailoring cognitive-

behavioral treatment 

for cancer pain.  

 

Pain Management 

Nursing: Official 

Journal Of The 

American Society Of 

Pain Management 

Nurses, 5(1), 3-18. 

 

USA. 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka om 

kognitiv 

beteendeterapi 

anpassad för 

smärtbehandling var 

mer effektiv än 

allmän kognitiv 

beteendeterapi eller 

allmän omvårdnad 

mot cancersmärta. 

Metod: Kvantitativ. 

Design: Experimentell design, randomiserad kontrollerad studie.  

Inklusionskriterier: Läsa och prata engelska, 18 år eller äldre, under 

behandling för cancersmärta, uppnådde ett förhöjt värde på 

Biobehavioral Pain Profile (BBP) skalan, cancersmärta i minst sex 

veckor i kombination med försämring eller kirurgiskt ingrepp som 

ännu inte behandlats.  

Exklusionskriterier: Psykisk sjukdom, förvirrade eller genomgått 

kognitiv beteendeterapi tidigare.  

Urvalsförförande:131 patienter både män och kvinnor från tre 

cancerkliniker och ett sjukhus fördelades slumpmässigt till de tre 

olika grupperna.  

Urval: Bortfall: 93 patienter.  

Slutgiltig studiegrupp: 28 patienter. Interventionsgrupp: tolv 

patienter fick anpassad kognitiv beteendeterapi. 

Kontrollgrupp 1: tolv patienter fick allmän kognitiv beteendeterapi.  

Kontrollgrupp 2: fyra patienter fick allmän omvårdnad Innan 

bortfallen var 72 procent kvinnor, medelåldern i gruppen var 52 år. 

Datainsamlingsmetod: Bries Pain Inventory (BPI) och Symptom 

Distress Scale.  

Analysmetod: Statistiska beräkningar. 

Studiens styrkor: 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

BPI skalan var 

validitets prövad. Två 

kontrollgrupper. 

 

Studiens svagheter: 

Stort bortfall. 

Resultaten av studien 

visade att de som fick 

kognitiv beteendeterapi 

anpassad för 

smärtbehandling upplevde 

mindre smärta direkt efter 

terapin. Allmän kognitiv 

beteendeterapi gav bättre 

smärtlindring på lång sikt. 
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Huang, S., Good, M., 

& Zauszniewski, J. 

(2010).  

 

The effectiveness of 

music in relieving 

pain in cancer 

patients: a 

randomized 

controlled trial.  

 

International Journal 

Of Nursing Studies, 

47(11), 1354-1362. 

 

Taiwan. 

 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

vilka effekter 

lugnande musik har 

på cancersmärta.     

Metod: Kvantitativ. 

Design: Experimentell design, randomiserad kontrollerad 

studie. 

Inklutionskriterier: Män och kvinnor inneliggande på 

sjukhus, 18 år eller äldre, diagnostiserade med cancer, upplevde 

smärta tre eller mer på en skala 0-10 de senaste 24 timmarna, 

prata kinesiska eller taiwanes samt ge sitt medgivande att delta i 

studien.    

Exklutionskriterier: Genomgått en större operation den 

senaste månaden.  

Urvalsförförenade: Från två stora sjukhus i Kaohsiung City 

valdes alla inneliggande patienter med cancersmärta ut mellan 

maj år 2005 och januari år 2006.  

Urval: Bortfall: Tre patienter. 

Slutgiltig studiegrupp: 126 patienter. Interventionsgrupp: 62 

patienter fick lyssna på musik i 30 minuter.  

Kontrollgrupp: 64 patienter fick vila i 30 minuter. Åldrarna 

varierade från 18 till 85 år, medelåldern var 54 år. 70 procent 

var män. 

Datainsamlingsmetod: Visual Analog Scale (VAS) och Oral 

numerical scale (ONS). 

Analysmetod: Statistiska beräkningar. 

Studiens styrkor: 

Litet bortfall när 

studien startat. VAS 

var validitetsprövad.  

Studiens Power 

bekräftar att urvalets 

storlek räckte för ett 

tillförlitligt resultat. 

 

Studiens svagheter: 

Många patienter 

exkluderades då de inte 

uppfyllde 

inklutionskriterierna.  

Endast fyra olika typer 

av musik erbjöds.  

Det gick inte att 

generalisera resultaten 

på långsikt eller på 

högutbildade. 

Resultatet visade att det var en 

signifikant skillnad mellan 

grupperna. 

Interventionsgruppen upplevde 

signifikant mindre smärta efter 

att de lyssnat på musik jämfört 

med kontrollgruppen.   
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Jane, S., Chen, S., Wilkie, D. J., 

Lin, Y., Foreman, S., Beaton, R. 

D., & ... Liao, M. (2011).  

 

Effects of massage on pain, mood 

status, relaxation, and sleep in 

Taiwanese patients with metastatic 

bone pain: A randomized clinical 

trial.  

 

Pain, 152(10), 2432-2442. 

doi:10.1016/j.pain.2011.06.021 

 

Taiwan 

 

 

Syftet med studien var 

att jämföra effekten av 

massageterapi med 

social uppmärksamhet 

av en terapeut för att se 

hur det påverkar 

smärtintensiteten, 

humöret, 

muskelavslappningen 

och sömnkvalitén hos 

patienter i Taiwan med 

skelettmetastascancer.  

Metod: Kvantitativ. 

Design: Experimentell design, randomiserad 

kontrollerad studie. 

Inklusionskriterier: 18 år eller äldre, orienterad 

(till person, tid och rum), kunna prata och läsa 

kinesiska, diagnostiserad skelettcancer via en 

skelettscintigrafi och smärta fyra eller mer på en 0-

10 gradig skala. 

Exklusionskriterier: Fått regelbunden massage, 

genomgått större operationer eller förfaranden, 

upplevde allodyni (smärta framkallas av svag taktil 

stimulering), upplevde något fysiskt tillstånd som: 

trombocytopeni, aktiv ryggmärgskompression och 

djup ventrombos. 

Urvalsförförande: Studien genomfördes på fem 

onkologiska enheter i norra Taiwan. Patienterna 

randomiserades slumpmässigt via en dator. 

Urval: Bortfall: Fem patienter. 

Slutgiltig studiegrupp: 72 patienter.  

Interventionsgrupp: 36 patienter fick 

helkroppsmassage i 37-50 minuter. 58 procent var 

kvinnor och medelåldern var 50,1 år. 

Kontrollgrupp: 36 patienter fick social 

uppmärksamhet av en omtänksam terapeut i 45 

minuter. 58 procent var kvinnor och medelåldern 

var 49,7 år.  

Datainsamlingsmetod: Present pain intensity 

(PPI) som består av Visual Analog Scale (VAS). 

Analysmetod: Statistiska beräkningar. 

Studiens styrkor: Alla 

patienter som valt att delta 

analyseras för att inte 

förstöra validiteten i 

studiens analys. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. Litet bortfall. 

 

Studiens svagheter: Brist 

på legitimerade massörer i 

Taiwan så en författare fick 

massera. Uppnådde inte 

Power på grund av liten 

studiegrupp. Patienterna var 

inte blindade. 

Studiens resultat visade 

både signifikant och 

klinisk signifikant 

minskad smärta hos 

interventionsgruppen 

som fick massageterapi 

jämfört med 

kontrollgruppen. 
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Syftet med studien var 

att utvärdera om 

effekten av massage 

minskade smärta och 

ångest och förbättrar 

livskvaliteten hos 

personer med 

avancerad cancer. 

Metod: Kvantitativ. 

Design: Experimentell design, randomiserad kontrollerad studie. 

Inklusionskriterier: All avancerad cancer (stadium 3-4), 

engelsktalande vuxna, uppger minst fyra på en smärtskala 0-10 

veckan innan inskrivning, förmåga att samtycka. 

Exklusionskriterier: Fått massage månaden innan inskrivning, 

antikoagulationsbehandling, för lite trombocytantal, känd 

instabil ryggrad. 

Urvalsförförande: Deltagare från 15 olika amerikanska 

vårdhem blev randomiserade till två grupper. 

Urval: Bortfall: 82 patienter. 

Slutgiltig studiegrupp: 298 patienter. Interventionsgrupp: 151 

patienter fick massage. Innan bortfallet var 64 procent kvinnor. 

Medelåldern i gruppen var 65.2 år med ett åldersspann på 50,8-

79,6 år  

Kontrollgrupp: 147 patienter fick enkel beröring. Innan bortfallet 

var 58 procent kvinnor. Medelåldern i gruppen var 64,2 år med 

ett åldersspann på 49,8-78,6 år. 

Datainsamlingsmetod: Neuropathy Pain Scale, Memorial Pain 

Assessment Card (MPAC) och Brief Pain Inventory (BPI). 

Analys metod: Statistiska beräkningar. 

Styrkor: Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Forskarna hade pilot 

testat mätinstrumenten. 

Mätinstrumenten de 

valde var validitet, 

reliabilitet samt 

sensitivitet testade. 

Svagheter: Stort 

bortfall. Terapeuterna 

var inte blindade samt 

att patienterna själva 

rapporterade in 

resultaten. Resultatet går 

inte att generalisera på 

alla patienter med 

cancer. Saknade 

kontrollgrupp som fick 

allmän omvårdnad. 

Studiens resultat visade 

både omedelbar 

smärtlindring och 

ihållande smärtlindring 

för interventionsgruppen 

och kontrollgruppen. Det 

gick även att se att 

massage gav något bättre 

smärtlindring än 

enkelberöring direkt 

efter 

behandlingstillfället. 

Däremot fanns ingen 

kliniskt signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna eller ihållande 

förbättring av smärta. 
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Syftet med studien var 

att undersöka om 

kognitiva 

beteendestrategier går 

användas som 

smärtlindring, vid 

trötthet samt 

sömnsvårigheter hos 

patienter med avancerad 

cancer under 

behandling, samt 

utvärdera dess effekt.  

Metod: Kvantitativ. 

Design: Okontrollerad experimentell design. 

Inklusionskriterier: Under de senaste två dygnen 

uppgett smärta tre eller högre på en smärtskala från 0-10, 

upplevt minst två av tre symtom och under en vecka 

upplevt trötthet eller sömnproblem. 

Exklusionskriterier: Postoperativ smärta eller 

neuropatisk smärta. 

Urvalsförfarande: Personal identifierade patienter som 

uppfyllde inklusionskriterierna utifrån diagnos och 

behandling. Studien introducerades för patienterna av 

forskarna i form av muntlig information. Forskarna 

screenade även patienterna för att kontrollera så de 

passande för studien.  

Urval: Bortfall: Tre patienter.  

Slutgiltig studiegrupp: 27 patienter. Innan bortfallet var 

det 24 kvinnor och 6 män.  

Datainsamlingsmetod: Loggbok och Brief Pain 

Inventory (BPI). 

Analysmetod: Statistiska beräkningar. 

Studiens styrkor:  
Tolv kognitiva 

beteendestrategier att välja på. 

Patienterna kunde använda 

strategierna när de själva ville. 

Litet bortfall. 

 

Studiens svagheter 

Det går inte generalisera 

resultatet på en större population 

då det var betydligt fler kvinnor 

än män samt att alla hade 

utbildning. 

Kontrollgrupp saknades.  

Studien hade okontrollerade 

faktorer som kan ha påverkat 

resultatet exempel daglig 

medicinering. 

 

Resultatet visade att det 

var en signifikant 

skillnad i upplevd smärta 

hos interventionsgruppen 

direkt efter patienten 

använt kognitiva 

beteendestrategier 

jämfört med innan.  
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Syftet med 

studien var att 

undersöka 

musikterapins 

smärtlindrande 

effekt på patienter 

med bröstcancer 

som genomgått en 

radikal 

mastektomi.  

Metod: Kvantitativ. 

Design: Experimentell design, randomiserad 

kontrollerad studie. 

Inklusionskriterier: Kvinnor i åldrar mellan 25-65 år 

med bröstcancer som skulle genomgå en radikal 

mastektomi och få en Personol Controlled Analgesia 

pump (PCA-pump) efter operationen. 

Exklusionskriterier: Överkänsliga mot ljud, epilepsi 

utlöst av ljud, inte gillar musik. 

Urvalsförförande: 120 patienter på en kirurgavdelning 

för onkologi randomiserades till grupperna.  

Urval: Bortfall: 15 patienter. 

Slutgiltig studiegrupp: 120 patienter. Medelåldern var 

45 år.  

Interventionsgrupp: 60 patienter fick musikterapi.  

Kontrollgrupp: 60 patienter fick allmän omvårdnad. 

Datainsamlingsmetod: Visual Analog Scale (VAS) 

och Present Pain Intensity (PPI). 

Analysmetod: Statistiska beräkningar. 

 

Studiens styrkor: 
Randomiserad kontrollerad 

studie studie. Urvalsstorleken 

beräknades så det skulle kunna 

bli en statistisk signifikant 

skillnad. Urvalsstorleken 

utökades så att det var möjligt 

för 20 procent att avbryta 

studien. 

Litet bortfall. 

Blindad kontrollgruppp. 

Studiens svagheter: 

Patienterna rapporterade själva 

in mätningarna. Granskaren var 

inte blindad.  

Studiens resultat 

bekräftade signifikant 

smärtlindring med hjälp 

av mätinstrumenten 

VAS och PPI för 

kvinnor med 

bröstcancer efter en 

radikal mastektomi. 

Båda mätinstrumenten 

visade signifikanta 

skillnader mellan 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen 

vad det gäller 

smärtlindring i form av 

musikterapi. Resultatet 

visade en kortsiktig och 

långsiktig 

smärtlindring.  
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Syftet med studien 

var att jämföra 

patienter som fick 

zonterapi på fötterna 

av sin partner med 

patienter som fick 

allmän omvårdnad 

med utökad 

uppmärksamhet för 

att undersöka 

skillnader i patientens 

upplevda smärta och 

ångest. 

Metod: Kvantitativ.  

Design: Experimentell design, randomiserad 

kontrollerad studie.  

Inklusionskriterier: Metastascancer, värdera två 

eller mer på en smärtskala från 0-10 under 

sjukhusvistelsen. Både skulle vara 21 år eller äldre 

och bo tillsammans, engelsktalande, bo inom en radie 

på ca 12-26 km från sjukhuset, partnern skulle vara 

tillgänglig 30 min mellan 14.00-22.00, godkänna ett 

informellt medgivande. 

Exklusionskriterier: Opererats under de senaste sex 

veckorna, hade sår på fötterna, hade tumör eller fot 

metastaser, fått strålning på fötterna, hade mer än 50 

procent känselbortfall på grund av perifer neuropati.  

Urvalsförförande: Patienter på onkologiska 

avdelningar från fyra olika sjukhus tillfrågades. De 

delades sedan in i två grupper. 

Urval: Bortfall: Fyra patienter. 

Slutgiltig studiegrupp: 86 patienter. 

Interventionsgrupp: 42 patienter fick zonterapi av sin 

partner på fötterna i 30 minuter. Medelåldern 60,5 år 

varav 57 procent var kvinnor. 

Kontrollgrupp: 44 patienter fick allmän omvårdnad 

med utökad uppmärksamhet i 30 minuter. 

Medelåldern var 56,1 år varav 46 procent var kvinnor. 

Datainsamlingsmetod: Brief Pain Inventory (BPI) 

och Short-Form McGill Pain Questionnaire (SF-

MPQ). 

Analysmetod: Statistiska beräkningar 

Studiens styrkor: Validitet 

och reliabilitet av 

mätinstrumentet SF-MPQ 

hade fastställts på patienter 

med kronisk cancer smärta.  

Validitet av mätinstrumentet 

BPI har fastställts på patienter 

med cancer. Stort urval med 

litet bortfall. Ingen skillnad i 

basline mellan grupperna. 

 

Studiens svagheter: 
Datainsamlings bias då total 

objektivitet inte kunde 

uteslutas då den primära 

författaren var den som lärde 

ut zonterapin och 

administrerade ut smärtskalan 

till patienterna.  

Studiens resultat visade 

på signifikant minskad 

smärta hos 

interventionsgruppen i 

jämförelse med 

kontrollgruppen. 

Smärtan hade minskat 

på kort sikt och lång sikt 

i interventionsgruppen. 

Interventionsgruppen 

hade en smärtminskning 

med 34 procent jämfört 

med kontrollgruppens 2 

procent.  


