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ABSTRAKT 
Kronisk smärta är ett tillstånd som drabbar många människor i olika åldrar. Varje år 
behandlas tusentals patienter inom öppen- och slutenvården på grund av kroniska 
smärttillstånd. Syftet med litteraturstudien var att finna icke-medicinska omvårdnadsåtgärder 
som har positiva effekter på kronisk smärta. Litteraturstudien utgick från en manifest 
innehållsanalys om 21 vetenskapliga artiklar och två litteraturstudiers resultat. Genom studien 
framkom följande sju icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som har positiva effekter på 
kronisk smärta; musik, avslappning och meditation, samtal, akupunktur, transkutan 
nervstimulering (TENS), ultraviolett ljus och värme- respektive kylbehandling. För att 
patienter med kronisk smärta ska tillhandahålla god hälso- och sjukvård är det betydelsefullt 
att patienten är i fokus och detta kan ske genom samtal. Denna studie skulle kunna bidra till 
att sjuksköterskor investerar tid för patienter att informera om betydelsen av egenvård och 
vetskap om icke-medicinska behandlingar som kan lindra kronisk smärta på olika sätt. 
Patienter som erhållit en eller flera icke-medicinska omvårdnadsåtgärder eller tillsammans 
med farmakologisk behandling, har upplevt positiva effekter på smärtan och 
smärthanteringen. Denna litteraturstudies resultat indikerar att icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärder bör erbjudas till patienter med kronisk smärta inom såväl öppen- som 
slutenvård. 
 
 

 Nyckelord: hälsoförebyggande, icke-medicinska omvårdnadsåtgärder, kronisk smärta, 
kronisk smärtbehandling, smärta, smärthantering och smärtlindring.
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INTRODUKTION 
Kronisk smärta är ett tillstånd som drabbar många patienter i olika åldrar 
(Folkhälsoinstitutet, 2008) . Varje år behandlas tusentals patienter inom öppen- 
och slutenvården pga. deras smärttillstånd (Statens Folkhälsoinstitutet, 2008; 
Gustafsson, 2005). Av de vuxna patienter som söker sjukvård pga. smärta, har nio 
av tio varit i kontakt med sjukvården det senaste halvåret och i en fjärdedel av 
fallen mer än fem gånger (Werner & Strang, 2005). Det stora flertalet patienter 
med smärta förefaller få otillräcklig hjälp eftersom de återkommande söker vård 
för sina symtom. Det finns idag betydande kunskap om smärta, smärtbehandling 
och kunskap om hur patienter med kronisk smärta kan rehabiliteras. Till de 
patienter som sjuksköterskor möter i sitt dagliga arbete inom såväl öppen som 
slutenvård, finns det brist på icke-medicinska omvårdnadsåtgärder för att lindra 
kronisk smärta (Werner & Strang, 2005). Då studier belyser att icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärder kan minska patientens lidande och öka deras välbefinnande 
är det av stort intresse att dessa metoder kommer till verksamheters kännedom för 
att på sikt användas inom såväl öppen som slutenvård för patienter med kronisk 
smärta (Jacobsen, 2007). Då vi i vårt arbete inom såväl öppen- som slutenvård 
möter många av dessa patienter, finns det anledning att finna icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärder som har positiva effekter på kronisk smärta. Detta för att på 
sikt utveckla den vårdvetenskapliga nivån inom vår profession omvårdnad.  

BAKGRUND 

Definitioner 

Icke-medicinska omvårdnadsåtgärder: 

Omfattar de omvårdnadsåtgärder som ordineras och i vissa fall utförs av 
sjuksköterska där farmakologisk behandling ej inbegrips.  

Livskvalitet: 

Definitionen av livskvalitet utgår från Världshälsoorganisationens (WHO, 1993) 
definition som inkluderar individens uppfattning av sitt liv och upplevda hälsa i 
den miljö, kultur, värdesystem som han eller hon lever, samt de förväntningar, 
mål och normer som det innefattar.  

Kronisk smärta   

Enligt Werner och Strang (2005) är smärta en sinnesupplevelse som alla 
människor upplever någon gång under livet. Smärta är en generell varningssignal 
om något som hotar och är inte alltid framkallad av någon patologisk process. 
Oftast är smärtorna kortvariga men för vissa människor kommer smärttillståndet 
att bli kronisk (Werner & Strang, 2005). Mer än en tredjedel av befolkningen har 
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långvariga eller återkommande smärttillstånd (Chodosh et al., 2004).  Detta kan 
vålla stort personligt lidande och på grund av socioekonomiska konsekvenser, ett 
stort samhällsproblem (Werner & Strang, 2005; Chodosh et al., 2004). Werner 
och Strang (2005) menar att andra sinnesintryck är precis som smärtupplevelser 
unika från person till person. Patientens beskrivning av smärtans karaktär, 
intensitet och betydelse är därför odiskutabel. Det är viktigt att patienten visas 
förståelse och empati. Smärta är komplex och ett mångfasetterat sinnesintryck. En 
emotionell konsekvens av kronisk smärta kan omfatta både oro, ångest och 
depression, förlust av kroppsfunktion eller egenvärde och förlust av personlig 
integritet som är associerad med smärta. Smärtupplevelsen påverkas förutom av 
fysiologiska och psykologiska faktorer också av sociala, existentiella och 
kulturella faktorer (Werner & Strang, 2005). Kronisk smärta kan innebära ett 
stressmoment för kropp och sinne, vilket påverkar kroppens inre balans och 
normala funktion (Werner & Strang 2005). Den kroniska smärtans verkningar kan 
åstadkomma många livsstilsförändringar (Berg, 2002). Holley, McMillan, Hagen, 
Palacios & Rosenberg (2005) menar att otrygghet och dysterhet blir symtom som 
uppkommer i vardagen och hoppet om att få ett bättre liv försvagas mer och mer 
ju längre tiden går. Vid kronisk smärta är det ofrånkomligt att de 
livsstilsförändringar som smärtan tvingar fram innebär förlust av livskvalitet 
(Holley et al., 2005). Depression av olika grad är vanligt bland patienter med 
kronisk smärta (Eckerman, 2004). Likaså är det heller inte helt ovanligt att dessa 
patienter reagerar med ilska och aggressivitet inför sin smärta (Werner & Strang, 
2005).  

Patienter med kronisk smärta visar inte hela tiden att de har ont eftersom de ofta 
har lärt sig att leva med den. I och med detta ökar risken att sjuksköterskor 
undervärderar patientens smärta och psykiska hälsa. Det är därför av stor 
betydelse att patientens smärtupplevelser lindras eftersom kronisk smärta kan leda 
till omfattande livsstilsförändringar (Hilling & Johansson, 2008).  

Kronisk smärta är idag ett stort folkhälsoproblem och ett multidimensionellt  
tillstånd som innebär lidande för den som drabbas, såväl fysiskt, psykiskt och 
socialt (Andersson & Ferhm, 2005). Larsson & Persson (2009) menar att 
människor som lider av smärta över lång tid kostar samhället mycket pengar och 
svarar för nästan 60 % av alla långtidssjukskrivningar i Sverige. Många av dessa 
patienter möter sjuksköterskan i det dagliga arbetet inom såväl öppen- som 
slutenvård. Att leva med kronisk smärta påverkar hela livssituationen för den som 
drabbas. Detta är ett välkänt faktum och studier beskriver detta fenomen (Larsson 
& Persson, 2009). Larsson & Persson (2009) belyser att det inte hänt mycket utan 
snarare är status quo gällande icke-medicinska omvårdnadsåtgärder för att hjälpa 
dessa patienter. Det är därför av stor betydelse att dessa olika evidensbaserade 
icke-medicinska omvårdnadsåtgärder lyfts fram som en möjlighet att påverka 
patienters hälsa (Larsson & Persson, 2009). Personer som tar kontroll över sin 
smärta upplever ökad självkänsla. Att fatta positiva beslut kan med andra ord vara 
en självstärkande process i sig (Orth-Gomér & Perski, 2008).  
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Smärtbearbetning 

Patienter med kronisk smärta kan behöva praktisk vardagskunskap om hur 
smärtan kan hanteras (Berg, 2002). Patienten bör lära sig hur hon kan bearbeta 
smärtan och att det ges tid och möjlighet att förvandla kunskapen till 
handlingsmönster i vardagslivet. Bearbetningen av smärtan syftar till en bättre 
livsupplevelse (Berg, 2002). Antonovsky (1991) menar för att hälsofrämjande 
insatser ska upplevas meningsfulla av patienter med smärta måste dessa vara 
relevanta för det vardagliga livet och den sociala situationen.  

Hälso och Sjukvårdslagen (1982:763) belyser betydelsen att sjukvården erbjuder 
patienter god och säker vård vilket sedan kan utmynna i en god egenvård. 
Dessutom behöver sjuksköterskor som möter patienter med kronisk smärta 
förståelse för deras smärtupplevelse och behov av smärtlindring (Svederberg, 
Svensson & Kindeberg, 2001). Sjuksköterskan bör vara medveten om sin egen 
attityd vad gäller patientens beskrivning av sin smärta då det ibland kan kännas 
frustrerande (Holley et al., 2005). Jacobsson (2007) benämner olika 
copingstrategier som patienten kan utveckla för att hantera smärtan. Coping kan 
delas upp i aktiva och passiva strategier. Aktiva strategier kan omfatta fysisk 
aktivitet för att minska smärta och passiva strategier som exempelvis 
läkemedelsbehandling. Att lära sig hantera olika smärthanteringsstrategier är en 
avgörande del i den egna behandlingen vid kronisk smärta (Jacobsson, 2007). 

Sjuksköterskans betydelse i omvårdnadsarbetet  

Sjuksköterskans kompetens bör innefatta den sociala kompetensen, empatiska 
förmågan, samtalsförmågan och ledarkunskaper (Svederberg et al., 2001). 
Dessutom behövs pedagogisk kunskap och färdighet för att praktiskt kunna 
bedriva hälsovägledning (Svederberg et al., 2001). Det finns flera professioner 
inom vården som kan behandla, stödja och hjälpa patienter med kronisk smärta. 
För patienter med kronisk smärta är sjuksköterskan spindeln i nätet som 
samordnar bl.a. aktiviteter och ger råd via telefon (Frostegård, 2006). Linton 
(2005) beskriver att sjuksköterskan kan hålla i samtal som en av flera 
omvårdnadsåtgärder där patienten kommer på besök vid flera tillfällen. Det är av 
stor betydelse att en omvårdnadsplan utformas för hur besöken ska utnyttjas, för 
att på bästa möjliga sätt få patienten att uppleva hälsa (Linton, 2005).  

Studier belyser att det är betydelsefullt för patienter med kronisk smärta att 
sjuksköterskor tror på patienternas smärtupplevelse och smärtbeskrivning (Holley 
et al., 2005). Patienter med kronisk smärta är i beroendeställning och att inte 
respektera patientens lidande förstärker underläget och negativ 
återverkningsmekanism kan öka smärtupplevelsen (Berg, 2002). För att få fram en 
gemensam förståelse och för att få ett så bra möte som möjligt med patienten, är 
empati en viktig faktor för det fortsatta omvårdnadsarbetet (Linton, 2005). 
Medicinsk behandling vid långvarig smärta är ofta otillfredsställande. För 
sjukvårdspersonal är det en utmaning att hitta en specifik behandling för dessa 
patienter som inte passar in i traditionella behandlingsmodeller inom den 
medicinska vetenskapen (Larsson & Persson, 2009).  
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Alla omvårdnadsåtgärder innefattar bedömning, planering, genomföring och 
utvärdering av resultatet (Willman, Forsberg & Carlsson, 2005). Omvårdnaden 
som utövas ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet som tillgodoser 
patientens basala och specifika omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska även kunna 
uppmärksamma patientens lidande och så långt som möjligt lindra detta genom att 
vidta adekvata åtgärder. Sjuksköterskan ska kunna informera och undervisa 
patienter och närstående både individuellt och i grupp, och dessutom förvissa sig 
om att patienten förstått informationen (Willman et al., 2005). Holley et.al. (2005) 
har genom resultatet av en studie beskrivit att sjuksköterskor många gånger blir en 
form av förespråkare för patientens smärta och smärtbehandling. Det är därför av 
stor betydelse att olika icke-medicinska omvårdnadsåtgärder används för att på 
sikt minska patientens lidande och öka deras välbefinnande och i detta har 
sjuksköterskor en alltmer betydelsefull roll för patienten och dennes hälsa 
(Werner & Strang, 2005; Eckerman, 2004; Irvine, 2005). 

Sjukdomsförebyggande arbete 

Världshälsoorganisationen (WHO, 1946) har definierat hälsa som ett tillstånd av 
fullständigt kroppsligt, psykiskt och socialt välbefinnande. Hälsa definieras som 
ett välbefinnande som kan upplevas även om ett kroniskt smärttillstånd innehas av 
en patient. Upplevelsen av att inneha hälsa är individuell och det är inte säkert att 
vi kan urskilja vad som är kroppens del och vad som är från sinnet. Allt som 
personen är och allt det personen deltar i ingår i upplevelsen av hälsa (Berg, 
2002). Eckerman (2004) belyser betydelsen att visa patienter med kronisk smärta 
empati och om betydelsen att värna om personens egenvärde, människovärde och 
autonomi. Att vara lyhörd inför patienten och anhöriga med respekt för deras 
livsåskådning och önskemål vad gäller hälso- och sjukvård (Collste, 1996). 
Sjuksköterskans arbete bygger på att ha en dialog med patienten och anhöriga för 
att främja hälsa och minska smärta hos patienten (Eckerman, 2004). För att kunna 
ge patienten god vård kan det innebära att sjuksköterskan behöver vända sig till 
andra professioner för att konsultera, få mer eller ny kunskap, för att på sikt kunna 
lindra patientens smärta (Frostegård, 2006; Eckerman, 2004).  

Ökad livskvalitet samt bättre livsfunktion bör vara målet för varje enskild patient 
(Berg, 2002). Sjukdomsförebyggande arbete går ut på att omöjliggöra, förhindra, 
hålla det skadliga och dåliga ifrån patienten (Punkhandboken, 2008). Genom 
sjuksköterskans kompetens om smärtans bakgrund samt förståelse för patientens 
upplevelse får patientens känslor, uppfattningar och synpunkter en djupare 
innebörd (Eckerman, 2004). Omvårdnadssamtalet är det viktigaste verktyget i 
omvårdnadsarbetet och det är betydelsefullt att patient och sjuksköterska strävar 
mot samma mål (Ewles & Simnett, 2005).  

Teoretisk referensram 

Antonovsky 
Antonovsky (1991) skriver om känsla av sammanhang, KASAM. Om människans 
möjlighet till att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky 
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myntade begreppen KASAM, salutogenes och patogenes. KASAM står för 
"känsla av sammanhang". Salutogenes fokuserar på hälsans ursprung och 
hälsofrämjande faktorer medan patogenes inriktar sig på sjukdomars uppkomst, 
orsak och riskfaktorer. Dessa olika begrepp och aspekter är viktiga att inbegripa i 
det sjukdomsförebyggande arbetet. Hälsa får större betydelse i ett salutogent 
perspektiv än bara frånvaro av sjukdom (Antonovsky, 1991). De frisk- och 
skyddsfaktorer som har en positiv inverkan på hälsan har också en given betydelse 
och funktion i omvårdnadsarbetet, dvs. att lindra kronisk smärta (Punkhandboken, 
2008).  

Orlando 
Ida Jean Orlandos interaktionsprocess är en annan teoretisk referensram som 
belyser sjuksköterskans möte mellan sjuksköterska och patient (Kirkevold, 2000). 
Orlando menar att sjuksköterskan har en betydelsefull roll i mötet med patienten 
och delaktigheten i omvårdnadsarbetet ska stå i centrum för både patient och 
sjuksköterska. Orlando beskriver att mötet med patienten är här och nu och det är 
viktigt att sjuksköterskan förstår patientens situation innan hon agerar. Med 
anledning av de olika icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som kan erbjudas 
patienter, kan sjuksköterskan möta patienten i nuet och i det tillstånd som 
patienten befinner sig i (Kirkevold, 2000).  

Henderson 

Virginia Hendersons definition av omvårdnadsprinciper anger att sjuksköterskans 
huvudsakliga uppgift är att hjälpa patienten med de åtgärder som behövs för att 
främja hälsa och lindra obehag (Kirkevold, 2000). Henderson definierar 
omvårdnad på följande sätt: 

”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller 
frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en 
fridfull död); åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, 
vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper 
individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende” (Henderson, 1991, s. 
10). Hendersons tolkning av sjuksköterskeprofessionens arbetsuppgifter syftar till 
att erbjuda patienter med kronisk smärta omvårdnadsåtgärder för att hjälpa 
patienten med sitt lidande men också för att återfå sitt oberoende (Henderson, 
1991). Dessa tre omvårdnadsteoretiker förespråkar att patienten ska stå i centrum 
och att sjuksköterskan bör möta patienten här och nu i det sjukdomsförebyggandet 
arbetet. Med bakgrund av dessa teorier har syftet att belysa icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärder formats för att lindra kronisk smärta hos patienter. 

SYFTE 
Syftet var att belysa icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som har positiva 
effekter på kronisk smärta. 
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METOD 

Datainsamling och urval 

Litteraturstudien genomfördes med fokus på att belysa icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärder till patienter med kronisk smärta. Enligt Forsberg & 
Wengström (2003) är målet med en litteraturstudie att söka, granska och 
sammanställa det valda problemområdets vetenskapliga litteratur. Willman, Stoltz 
& Bahtsevani (2006) beskriver att det är av stor betydelse för litteraturstudiens 
kvalitet att sökningar i databaser görs i ett brett spektrum. För att utfallet i 
sökningarna skulle ge mesta möjliga antal relevanta artiklar kombinerades olika 
sökord enligt den struktur som Willman et al. (2006) beskriver. MeSH-termer 
söktes via biblioteket vid Karolinska Institutet för att skapa förutsättning att 
sökkommandona blev korrekt översatta och för att de skulle ge utdelning i 
datainsamlingen. Vetenskapliga artiklar söktes genom databaser som Cinahl, 
PubMed och PsycInfo, vilket resulterade i artiklar med kvalitativ och kvantitativ 
ansats (Bilaga 1). Såväl randomiserade kontrollerade studier som review-artiklar 
framkom i databassökningarna. Alla vetenskapliga artiklar som bedömdes 
relevanta mot litteraturstudiens syfte har därefter genomlästs. 
Sökorden som användes i databaserna var fokuserade på icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärder och kronisk smärta. Inklusionskriterier för litteraturstudiens 
analysarbete formades innan dess att databassökningarna gjordes. Utöver 
databassökningarna har också manuella sökningar gjorts, vilket innebär att 
författarna till litteraturstudien har sökt artiklar genom alla läsa alla artiklarnas 
referenslistor (Bilaga 2).  

Inklusionskriterier 

Den vetenskapliga litteraturen har tillåtits innehålla alla former av kronisk smärta, 
dvs. även cancerrelaterad smärta, även om sökorden aldrig har omfattat cancer. I 
databassökningarna har sökkriterierna haft inriktning mot både män och kvinnor 
med kronisk smärta. I databassökningarna begränsades den vetenskapliga 
litteraturen till år 2000 – 2010. Detta för att den mest aktuella forskningen skulle 
analyseras. All vetenskapliga artiklar skulle också vara publicerade på svenska 
eller engelska. Någon geografisk begränsning gjordes aldrig. Artiklarna som 
söktes har även haft följande sökkriterier: abstract available, english language, 
peer reviewed, research article. 

Exlusionskriterier 

Den vetenskapliga litteraturen begränsades genom att litteratur som var äldre än år 
2000 exkluderades. Alla artiklar som omfattade kronisk smärta hos barn och 
ungdomar uteslöts. Detta då barn och ungdomar inte har varit aktuella i 
litteraturstudiens syfte då författarna menar att annan specifik omvårdnad med 
inriktning mot barn och ungdomar bör infinnas vid olika kroniska sjukdomar. 
Studier som berört vård i livets slut har uteslutits då dessa studier ofta belyser 
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etiska och existentiella frågor vilket inte har varit aktuellt mot litteraturstudiens 
syfte.  

Analys 

Databassökningarna resulterade i att totalt 50 vetenskapliga artiklar valdes ut för 
genomläsning. Av dessa 50 artiklar valdes 29 bort efter genomläsning då de inte 
haft betydande innehåll för litteraturstudiens syfte. De resterande 21 artiklar 
valdes ut efter genomläsning och har följt Granheims och Lundmans (2004) 
manifesta innehållsanalysmetod. Granheim och Lundman (2004) beskriver den 
manifesta innehållsanalysen där författarna till litteraturstudien ser till det 
manifesta innehållet, vilket är det som uttrycks direkt och är framstående i texten. 
Vidare beskriver Granheim och Lundman (2004) att arbetssättet vid den manifesta 
analysen går ut på att systematiskt och strukturerat klassificera den text som anses 
vara av värde för litteraturstudiens syfte. Genom att klassificera den data som 
anses användbar kan olika kategorier identifieras (Granheim och Lundman, 2004). 
Förfarande vid den manifesta innehållsanalysen har grundats i Granheims och 
Lundmans (2004) beskrivning;   

- Textmassan i den vetenskapliga litteratur som framkommit efter sökningar 
i databaser har genomlästs flera gånger för att få en helhetsbild av 
analysmaterialet. 

- Meningsenheter som innehöll betydande information för litteraturstudiens 
syfte har plockats ur texten. 

- De meningsbärande enheterna har därefter kondenserats i syfte att korta 
ner textmassan men ändå bevara det huvudsakliga innehållet. 

- Ur de kondenserade meningsenheterna formulerades därefter kategorier 
för att tydliggöra det centrala budskapet i analysmaterialet. Sju kategorier 
beskriver det manifesta innehållet i analysarbetet av de vetenskapliga 
artiklar som genom urvalet varit betydande för litteraturstudiens syfte. 
Exempelvis var samtal en betydelsefull omvårdnadsåtgärd som framkom i 
flertalet av de studier som analyserades.  

För att inte felaktiga tolkningar skulle ske av textmassan i den vetenskapliga 
litteratur som använts valdes att fokusera på det manifesta innehållet i artiklarna. 
Svårigheter att undvika övertolkning har delvis framkommit under analysarbetet 
pga. den förförståelse som finns hos författarna. Förförståelsen kan precis som Eto 
och Kyngäs (2007) beskriver bli ett hinder då egna tolkningarna lätt kan göras vid 
all kvalitativ forskning. I det fortsatta arbetet har meningsenheter plockats ut som 
överensstämt med syftet. 

Förförståelse 

Med anledning av den förförståelse, om patienters upplevelse av att leva med 
kronisk smärta, som funnits inför denna litteraturstudie har litteraturstudiens syfte 
formats för att finna icke-medicinska åtgärder som kan lindra kronisk smärta. 
Läkemedelsbehandling är idag den främsta åtgärden för att lindra smärta (Werner 
& Strang, 2005). Med anledning av de många patienter som söker inom öppen- 
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och slutenvård, har förförståelsen inneburit att det tydligare framkommit att icke-
medicinska åtgärder saknats. Utan denna förförståelse hade litteraturstudiens syfte 
förmodligen inte formats på det sätt som den gjorts. Då patienter i 
omvårdnadsarbetet ofta beskriver oro och ångest som följd av kronisk smärta, har 
möjligen denna förförståelse påverkat resultatet genom att artiklar söktes i 
databaser som omfattat liknande sökord.  

RESULTAT 
Resultatet av den manifesta innehållsanalysen resulterade i sju kategorier med 
fokus på icke-medicinska omvårdnadsåtgärder; musik, samtal, avslappning och 
meditation, akupunktur, transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), ultraviolett 
ljus samt kyl- och värmebehandling. Dessa sju icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärder har visat sig ha positiva effekter på kronisk smärta.  

Musik  

Studier visar att musik som icke-medicinsk omvårdnadsåtgärd hos patienter med 
kronisk smärta har stor betydelse för smärthanteringen (Siedliecki & Good, 2006; 
Ross et al., 2001; McCaffrey & Freeman, 2003). Musik som egenvård har stor 
betydelse för patienter med smärta då patienten vid lyssnande till musik ofta sätter 
sig att vila och återfår minnen kopplat till musiken varpå denna visat ge positiva 
effekter på smärtan (Ross et al., 2001). Enda negativa effekt av musikavlyssning i 
patientens egen bostad har visat vara att omgivningen inte alltid uppskattat 
musiken (Ross et al., 2001). Patienter upplevde signifikant mindre smärta efter att 
ha lyssnat på musik i en timme under en sjudagarsperiod (Siedliecki & Good, 
2006). Patienter med kronisk smärta som fick lyssna på musik visade på klar 
förbättring av smärthantering än de patienter som inte lyssnade på musik och som 
enbart hade traditionell farmakologisk behandling (Siedliecki & Good, 2006). 
Patienter som fått lyssna på musik under 20 minuter i en 14 dagars period 
upplevde redan efter första tillfället reducerad smärta än kontrollgruppen som fick 
sitta tysta under samma tid (McCaffrey & Freeman, 2003). Bland de patienter som 
fick lyssna på musik upplevde 67 % att den kroniska smärtan blev mer hanterbar 
(Siedliecki & Good, 2006). Musik är en säker och kostnadseffektiv 
omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskor på ett enkelt sätt kan lära patienter att 
använda som en del av patienters egenvård (Siedliecki & Good, 2006). 
Sjuksköterskor bör använda musik som icke-medicinsk omvårdnadsåtgärd för att 
patienter ska ges möjlighet att få ökad självkännedom och på så sätt kunna 
kontrollera sin smärta (McCaffrey & Freeman, 2003). 

Sjuksköterskor bör vara införstådda med att patienter kan ha olika musiksmak     
bl a. beroende på ålder, kulturell och etisk bakgrund (Siedliecki & Good, 2006). 
En och samma patient kan också önska olika musikformer vid separata tillfällen 
för att uppleva bästa möjliga smärtlindring (Siedliecki & Good, 2006). Patienter 
med kronisk smärta upplevde efter musikbehandling lägre smärtintensitet visat 
genom visuell analog skala, VAS (McCaffrey & Freeman, 2003). 
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Samtal  
 
Samband mellan copingstrategier och patienters förmåga att hantera smärta har 
påvisats ha betydelse där patienter upplevt kronisk smärta i mer än sex månader 
(Ramirez-Maestre et al., 2008). Samtal som en av flera omvårdnadsåtgärder kan 
främja patienters egenvård att på egen hand lära sig kontrollera sin smärta (Davis 
& White, 2001). Patienter i öppenvård som under en nio veckors period fick 
uttrycka sin smärta både verbalt och genom skrift i brevform upplevde såväl 
förbättring vad gäller förmåga att kontrollera smärtans intensitet som minskad 
nedstämdhet (Graham et al., 2008). Under tio minuters samtal tillsammans med en 
sjuksköterska fick patienten uttrycka den ilska och vrede som upplevdes till följd 
av smärtan. Därefter fick patienten under 20 minuter beskriva dessa känslor 
konstruktivt i brevform som mottogs av patienten själv eller av sjuksköterskan 
(Graham et al., 2008). Samtal som icke-medicinsk omvårdnadsåtgärd har visat ha 
störst effekt på patienters förmåga att anpassa sig efter smärtans intensitet (Ersek 
et al., 2006). 

Avslappning och meditation 

Avslappning och meditation har visat ha positiv effekt på kronisk smärta (Ando et 
al., 2009; Tan et al., 2005). Av de frågeformulär som patienter med kronisk 
smärta besvarade påvisades att avslappning var en av flera omvårdnadsåtgärder 
som användes av patienter i egenvården (Tan et al., 2005). De patienter som fick 
lära sig andningsteknik, yogarörelser och meditation för att därefter utöva 
programmet med hjälp av en sjuksköterska och en instruerande CD skiva 
upplevde positiva effekter på smärtan. Patienternas oro och nedstämdhet 
minskade samtidigt som smärtans intensitet (Ando et al., 2009).  

Avslappning har visat ge smärtlindrande effekt (Wardell et al., 2006). Alla 
patienter som erhöll avslappningsövningar, massage och healing upplevde någon 
form av förändring i smärtupplevelsen. Personalen beskrev att de 
uppmärksammade mer upplevd energi runt patienten i samband med 
avslappningen. Avslappning och meditation kan vara en av flera icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärder som kan hjälpa patienter att hantera kronisk smärta (Wardell 
et al., 2006).  

Av de patienter med kronisk smärta som erhöll avslappning och meditation som 
icke-medicinsk omvårdnadsåtgärd i 12 olika studier, upplevde hälften av 
patienterna signifikant smärtlindring direkt efter första avslappningstillfället 
(Persson et al., 2008).  Patienterna upplevde också reducerad smärta vid 
uppföljning efter tre och sex månader. Genom daglig avslappning och meditation 
upplevde patienterna ökad kontroll över sin smärta fem månader efter 
omvårdnadsåtgärdens introduktion. Även kortvarig effekt på återhämtning, ökad 
egenvård och ökad möjlighet för fritidsaktiviteter upplevdes av patienterna 
(Persson et al., 2008).  
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Akupunktur 

Akupunkturens nålstick har visat frigöra endorfiner och andra neurotransmittorer i 
hjärnan som ger smärtlindring (Eschkevari & Heath, 2005). Det finns 361 
akupunkturpunkter spridda dorsalt och vertikalt över kroppen, ansikte, nacke och 
huvud. Det finns också många öronpunkter som motsvarar olika organ i kroppen 
och även denna variant av öronakupunktur används idag i smärtbehandlingssyfte. 
Studier visar att patienter kan behöva upp till åtta behandlingar med akupunktur 
innan de upplever reducering av smärtintensiteten (Eschkevari & Heath, 2005). 
En del patienter kan uppleva förbättring efter två till tre behandlingar om 45-60 
minuter. Verkningsmekanismen av akupunktur är fortfarande inte helt klar men 
smärttröskeln hos patienter som fått akupunktur ökar (Eschkevari & Heath, 2005., 
Eschkevari, 2003).  

Det har genomförts studier i syfte att undersöka effektiviteten av akupunktur på 
kronisk smärta (Eschkevari & Heath, 2005). Då akupunktur jämfördes med 
farmakologisk behandling (NSAID) har akupunktur visat ha större effekt på 
kronisk smärta än den farmakologiska behandlingen. Detta styrktes genom 
mätning av smärtintensiteten med visuell analog skala (VAS) (Eschkevari & 
Heath, 2005). Patienter med kronisk smärta som erhållit akupunktur under åtta 
veckor upplevde reducering av smärta vid uppföljning en, tre och sex månader 
efter omvårdnadsåtgärdens inledning (Carlsson och Sjölund, 2001). Akupunktur 
är en effektiv och säker omvårdnadsåtgärd för patienter med kronisk ryggsmärta 
(Meng et al., 2003). I en jämförelse mellan transcutan nervstimulering (TENS) 
och akupunktur upplevde patienter signifikant minskad kronisk smärta med 
akupunktur (Kerr et al., 2003). Patienter med kronisk neuropatisk smärta upplevde 
att akupunktur gav god smärtlindrande effekt (Rapson et al. (2003). Akupunktur 
kan tillhandahållas som effektiv icke-medicinsk omvårdnadsåtgärd för patienter 
som är under rehabilitering och som har kroniska smärttillstånd (Eschkevari & 
Heath, 2005). Akupunktur kan ses som smärtlindrande behandling men 
kombination med farmakologisk behandling ger ofta utmärkt effekt (Eschkevari, 
2003). Patienter som erhåller akupunktur känner ofta av mindre biverkningar av 
läkemedel än vad andra patienter gör (Meng, 2003). För att optimera 
omvårdnadsåtgärder till patienter med kroniska smärttillstånd bör akupunktur 
erbjudas som icke-medicinsk omvårdnadsåtgärd (Eschkevari, 2003; Eschkevari & 
Heath, 2005). Få patienter har negativa effekter av akupunkturbehandling i syfte 
att lindra kronisk smärta (Eschkevari, 2003; Eschkevari & Heath, 2005). 

Ultraviolett ljus 

Patienter med multipel skleros upplevde solning med ultraviolett ljus påverkade 
kronisk smärta (Taylor et al., 2009). Patienterna som vid sex tillfällen fick sola 
med ultraviolett ljus upplevde att deras humör påverkades av solningen vilket 
föranledde förändrad smärtupplevelse. En tredjedel av patienterna som fått sola 
med ultraviolett ljus upplevde reducerad smärta jämfört med en sjättedel i 
kontrollgruppen. Ultraviolett ljus påverkar troligen kutana neuropeptider vilket 
påverkar cytokiner som hämmar signalsubstanser och på det sättet ger reducerad 
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smärtupplevelse. Solning med ultraviolett ljus har visat bidra till reducerad smärta 
hos flertalet patienter (Taylor et al., 2009). 

Kyla och värmebehandling 

Den mest effektiva behandlingen mot kronisk smärta är farmakologisk behandling 
och kylbehandling (Jacobsson, 2004). Icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som 
visat ge patienter reducerad smärta är kylbehandling och därefter 
värmebehandling. Patienter med kronisk smärta upplevde att kylbehandling var 
mest effektiv. Värmebehandling upplevdes inte lika effektiv som kylbehandling 
(Jacobsson, 2004). Patienter använder ofta varm- eller kalldusch som 
egenvårdsbehandling mot kronisk smärta (Ross et al., 2001). Patienterna upplevde 
avslappning som följd av kyl- och värmebehandling, vilket minskade 
smärtintensiteten. Fördelar med kyl- och värmebehandling är att patienterna själva 
kan välja hur ofta och när behandlingen ska ske. De allra flesta patienterna som 
använder kyla eller värme som behandling mot kronisk smärta kompletterar ofta 
denna med andra åtgärder (Ross et al., 2001). Äldre patienter med kronisk smärta 
förefaller välja metoder som är enkla och minst kostsamma, exempelvis kyl- och 
värmebehandling (Jacobsson, 2004).  

Bastubad som värmebehandling beskrivs ha positiv effekt på kronisk smärta 
framför allt hos patienter med reumathoid arthrit (RA) och i vissa fall negativa 
effekter på bl.a. patienter med astmatisk och icke stabil kardiovaskulär sjukdom 
(Hannuksela & Ellahham, 2001). Bland de patienter med RA som erhöll bastubad 
som värmebehandling upplevde 70 % reducerad smärta. Även patienter med 
kronisk neurogen smärta upplevde smärtlindring. Det finns dock en del risker med 
bastubad som t.ex. alkoholförtäring i samband med denna, instabil lung- och 
hjärtsjukdom vilket också sjukvårdspersonal bör vara medvetna om vid 
rekommendation av bastubad som omvårdnadsåtgärd (Hannuksela & Ellahham, 
2001).  

TENS 

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) har visat god effekt på kronisk 
smärta (Jacobsson, 2004; Davis et al., 2001). TENS upplevdes av patienter med 
kronisk smärta vara en väldigt användbar omvårdnadsåtgärd (Jacobsson, 2004; 
Nnoaham & Kumbang, 2010). TENS som enda icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärd har i 124 kontrollerade studier visats vara otillräcklig som 
smärtlindring till patienter med kronisk smärta då dess effekter varit 
svårvärderade (Nnoaham & Kumbang, 2010). Patienter som erhållit TENS 
behandling i 38 olika kontrollerade studier upplevde tre gånger bättre 
smärtlindring än de patienter som enbart erhållit placebo (Johnson & Martinson, 
2007). Mer än 40 % av patienterna upplevde efter sex månaders behandling 
reducerad smärta vilket också medförde minskad användning av farmakologisk 
behandling (Johnson & Martinson, 2007).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Resultatet i litteraturstudien har framkommit genom en manifest innehållsanalys 
där 21 vetenskapliga artiklar analyserats. Av dessa artiklar hade 10 artiklar 
kvalitativ ansats och 11 kvantitativ ansats (Bilaga 2). Vi anser att artiklar med 
olika ansats går att använda i en och samma litteraturstudies resultat därför att 
resultatet i litteraturstudien får ökad reliabilitet då den kvantitativa ansatsen, dvs. 
resultat utlästa i tabeller med kvantitativ ansats, har jämförts och fått stöd av 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats, dvs. patienters upplevelser av 
omvårdnadsåtgärders effekter på kronisk smärta. Litteratur som innehåller både 
kvantitativ och kvalitativ ansats anser vi kan ingå i den manifesta 
innehållsanalysen. Willman et al. (2006) beskriver att olika studier, dvs. både 
kvalitativa och kvantitativa, kan komplettera varandra för att belysa det som avses 
undersökas. Willman et al. (2006) beskriver också att dagens omvårdnadsforskare 
bör vara mer kreativa än de hittills varit och att de bör använda både kvalitativa 
och kvantitativa metoder för att av god kvalitet för att få fram tillförlitlig 
information om omvårdnadsinsatsens resultat. I litteraturstudiens resultat ingår 
såväl randomiserade kontrollerade studier, meta-analyser, review-artiklar som 
andra litteraturstudiers resultat där olika studier redan granskats. Fördelar med att 
använda metaanalyser och review-artiklar är att andra författare granskat oftast ett 
större antal studier och sammanställt dessa i en artikel. En nackdel kan vara att 
författarna kan göra egna tolkningar i review-artikeln som vi som tredje part 
kanske missuppfattar eller feltolkar. Betydelsefull textmassa från en  
litteraturstudies resultat, som i sin tur granskat 10 vetenskapliga studier, har fått 
ingå i denna litteraturstudie. Fördelen med olika typer av studier är att de skapar 
mångfald i resultatet. Databassökningarna begränsades inte till specifika länder. 
Trots detta blev utfallet att åtta artiklar som använts i litteraturstudiens resultat 
varit gjorda i USA. Att flera studier och artiklar är gjorda i USA ser författarna 
inte som en nackdel. Detta då olika omvårdnadsåtgärder har beprövats av många 
patienter från samma land och därmed också har samma nivå av hälso- och 
sjukvård än om många olika länder hade omfattats i studierna. Alla artiklar som 
sökts i databaser sökts på svenska och engelska språket.  

Granheim och Lundman (2004) beskriver den manifesta innehållsanalysmetoden 
där författarna inte gör någon egen tolkning av analysen utan enbart utför en 
kategorisering utifrån substansen i texten. Under det manifesta analysarbetet har 
vi försökt att ha så neutral inställning till syftet som möjligt. Även om det finns en 
viss förförståelse har vi utgått från sökkommandon som ansetts vara breda nog att 
användas även om förförståelsen inte infunnits. Icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärder är ett begrepp som det inte talas mycket om inom 
sjuksköterskeprofessionen även om det till stor del ingår i sjuksköterskans arbete.  

Identifiering av sökkommandon som skulle generera många träffar i 
databassökningarna var inte självklara från arbetets början. De huvudsakliga 
sökkommandona blev; chronic pain, coping, pain management och pain relief. Att 
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endast söka på kronisk smärta eller smärtlindring gav tusentals träffar varför det i 
sökprocessen i beslutades genom gemensam diskussion att olika 
sökordskombinationer skulle användas. Vid sökandet efter artiklar som omfattade 
icke-medicinska omvårdnadsåtgärder användes även andra sökord som genom 
granskade artiklar genererade nya sökord och som överensstämde med 
litteraturstudiens syfte. Exempel på dessa sökkommandon är; nursing´s role och 
coping strategies. Detta föranledde att ytterligare tre artiklar ingick i den 
manifesta innehållsanalysen och slutligen i litteraturstudiens resultat. Efter att alla 
vetenskapliga artiklar analyserats hittades ytterligare några artiklar om ultraviolett 
ljus. Tyvärr fanns ingen tid till att ta fram dessa artiklar och granska dem. Under 
tiden som sökandet efter vetenskaplig litteratur pågick upptäcktes flera artiklar 
som var publicerade före år 2000 och dessa innehöll intressant och givande 
forskning vilket medförde att dessa fick blev en intressant diskussionsfråga. 
Vetenskapliga artiklar från 1970-talet visade goda resultat vad gällde akupunktur 
som ett komplement till dagens sjukvård varför dessa artiklar fick vittna om att 
det finns en längre tids användande av omvårdnadsåtgärder som fortfarande har 
god effekt.  

Cancerrelaterad smärta har varit ett sökord som inte aktivt använts i 
databassökningarna men som berörts i många studiers resultat som omfattar icke-
medicinska omvårdnadsåtgärders effekter på kronisk smärta. Resultatet i dessa 
studier svarade mot litteraturstudiens syfte varför vi valde att dessa artiklar fick 
genomgå det manifesta analysarbetet då svårigheter att finna andra lika betydande 
artiklar varit svårt. Vi valde vid genomläsning av relevanta artiklar att bortse från 
de artiklar som omfattat vård i livets slutskede. Dessa fick därför ingå i 
exklusionskriterierna. Litteraturstudiens resultat är tänkt att hjälpa patienter med 
kronisk smärta och inte lindra lidande i livets slutskede där extra hänsyn bör tas 
till såväl livsåskådning som existentiella frågor. Dessa exklusionskriterier 
formades efter det att artiklarna genomlästs.  

Artiklar som söktes i databaser fick inte vara publicerade före år 2000. Denna 
begränsning gjordes i samstämmig diskussion dels för att kunna hantera antalet 
artiklar som genererades i sökningarna som föranledde genomläsning och dels för 
att resultatet skulle grundas på så aktuell forskning som möjligt.  

Review-artiklar, som omfattat kvalitativa och kvantitativa studier, dvs. artiklar där 
författarna granskat tidigare gjorda studier har använts i resultatet. Detta kan ha 
påverkat resultatet både positivt och negativt. Författaren till en review-artikel har 
vad vi kan förstå särskild förförståelse och detta färgar troligtvis resultatet i just 
den rewiew-artikeln. Samtidigt upplever vi att det är positivt med review-artiklar 
för att dessa sammanfattar tidigare gjorda studier, vilket bidrar till god 
tillförlitlighet i den manifesta litteraturstudiens resultat. 

Två av de vetenskapliga artiklar som ingått i litteraturstudiens resultat har samma 
författare vilket kan ha påverkat delar av litteraturstudiens resultat. Dessa omfattar 
artiklar baserade på olika studier och med olika årtal. Om det finns olika författare 
i alla artiklarna minskar risken för att resultatet färgas av en författares sätt att se 
olika situationer anser författarna. Då en artikel har olika författare ökar 
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tillförlitligheten i litteraturstudiens resultat. För att inte låta litteraturstudiens 
resultat påverkas av artiklar med en och samma författare har andra studier också 
använts för att ge resultatet större reabilitet. Likaså framkom det i enbart en studie 
att ultraviolett ljus har positiv effekt på kronisk smärta. Det hade varit till 
litteraturstudiens fördel om ytterligare en litteraturstudie hittats som berört 
ultraviolett ljus. Med anledning av att endast en artikel hittades om ultraviolett 
ljus hade referenser från en annan litteraturstudie om samma ämne varit till 
litteraturstudiens fördel.  

Resultatdiskussion 

Musik som icke-medicinsk omvårdnadsåtgärd till patienter med kronisk smärta 
har visat ha stor betydelse (Reid et al., 2008). Det finns underlag som styrker att 
musik har positiv effekt på kronisk smärta och visat ge god smärtlindring (Cepeda 
et al., 2006). Att så många som sju av tio patienter upplevde bättre förutsättningar 
att hantera smärta efter musikavlyssning föranleder att musik borde inta större del 
i omvårdnadsarbetet (Reid et al., 2008). Musik som icke-medicinsk 
omvårdnadsåtgärd bör vara enkel att implementera och troligen kostnadseffektiv 
då denna litteraturstudie vittnar om goda resultat vad gäller smärtintensitet och 
psykisk hälsa. Det borde vara i såväl öppen- som slutenvårdens intresse att 
anamma icke-medicinska omvårdnadsåtgärder för att erbjuda mångfacetterad 
behandling till patienter med kronisk smärta. Det bör vara patienters hälsa som är 
vara i fokus och att de får den omvårdnad som aktuell forskning beskriver kan 
vara av värde för dessa patienter.  

Litteraturstudiens resultat visar att den mest effektiva icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärden är akupunktur. Samtal är en av de viktigaste grundstenarna 
för att kunna möta patienter med kronisk smärta professionellt (Collste, 1996; 
Andersson & Fehrm, 2005). Samtal är den icke-medicinska omvårdnadsåtgärd 
som är enklast i sjukvården att utföra vid sidan om den medicinska vården 
(Eckerman, 2004). McCracken et al. (2002) styrker det underlag som 
litteraturstudiens resultat visar om samtalets effekter på smärthantering och 
smärtlindring. Samtal som icke-medicinsk omvårdnadsåtgärd har positiva effekter 
på smärthanteringen och därmed också livsföringen. McCracken et al. (2002) 
belyser också samtalets positiva effekt på kronisk smärta och därmed också det 
dagliga livet. Enberg och Winberg (2009) belyser att samtal är en av de viktigaste 
omvårdnadshandlingarna för patienter med många olika smärtproblem. Att 
kommunicera med patienter för att tydliggöra och förstå deras smärtupplevelse 
kan bidra till att patientens smärta och ångest lindras (Ax & Keskilato, 2002). 
Med anledning av omvårdnadsåtgärdens höga potential att hjälpa patienter hantera 
kronisk smärta borde det vara ett utmärkt tillfälle för sjuksköterskor att använda 
samtalsmetodik. Samtal ingår naturligt i den dagliga kontakten med patienter och 
bör bli en icke-medicinsk omvårdnadsåtgärd som får mer utrymme i dagens hälso- 
och sjukvård. Vi tror det finns möjlighet för sjuksköterskor att vidareutveckla 
samtalsmetodiken som icke-medicinsk omvårdnadsåtgärd för att på sikt öka 
patienters förmåga att hantera kronisk smärta. 
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Likaså visar resultatet att avslappning har positiva egenskaper på kronisk smärta. 
Gustafsson (2005) belyser betydelsen att icke-medicinska åtgärder erbjuds 
patienter så att de ges möjlighet att få kontroll över smärtan och på det sättet kan 
påverkan sin dagliga livsföring. Avslappning har kanske i dagens hälso- och 
sjukvård mest använts i den palliativa omvårdnaden men borde utifrån denna 
litteraturstudies resultat uppmärksammas som ett alternativ till annan behandling. 
Avslappning kan användas även till patienter som har smärta pga. cancersjukdom 
som komplement till farmakologisk behandling (Andersson & Sjönvall, 2008). 
Om patienter informeras om hur de kan utöva avslappning som 
egenvårdsbehandling hemma, finns möjlighet att kronisk smärta reduceras. Om 
patienter upplever att det finns svårigheter att klara denna omvårdnadsåtgärd på 
egen hand kanske det skulle finnas avslappningsgrupper där patienter med hjälp 
av en sjuksköterska som instruktör får hjälp att få kunskap om denna behandling.  

Akupunktur användes redan på 1970-talet som behandlingsmetod med god effekt 
på kronisk smärta hos patienter. Shifman (1975) belyser att 65 % av patienterna 
med kronisk smärta hade god smärtlindring av akupunktur. Det är förvånansvärt 
att akupunktur inte fått större genomslagskraft inom hälso- och sjukvården med 
tanke på hur kostnadseffektiv den är och de positiva effekter som akupunktur har 
på patienters smärtupplevelse (Mao & Kapur, 2010). Patienten blir kanske inte 
helt smärtfri men olika icke-medicinska omvårdnadsåtgärder hjälper patienten att 
kunna hantera smärtan och dess intensitet. Laitinen (1976) beskriver att 
akupunktur har god effekt när det gäller smärtlindring av den kortvariga smärtan 
som exempelvis vid lumbago. Mao och Kapur (2010) styrker också, studier som 
använts i denna litteraturstudie, att akupunktur kan ha bättre effekt vid viss smärta 
än NSAID preparat. Vid utbildning till patienter med kronisk smärta bör 
sjuksköterskan ha förståelse för användandet av akupunktur och även ha 
förförståelse för aktuell forskning som är tillgänglig. Akupunktur bör användas 
som komplement till annan behandling för att patienter ska ges möjlighet att på 
olika sätt kunna hantera kronisk smärta. Vi anser att sjuksköterskor har en 
nyckelroll i omvårdnadsarbetet och bör vara förespråkare för ny aktuell forskning.  

Både avslappning och akupunktur har i studier visat ge smärtlindrande effekt 
(Mao & Kapur, 2010). Mao och Kapur (2010) beskriver att kinesisk medicin 
används över hela världen och är en säker metod som patienter ofta upplever 
avslappnande och smärtlindrande. Även om akupunktur ger kortvarig effekt på 
kronisk smärta beskriver Mao och Kapur (2010) att kostnaden för öppenvården 
kan minska. Med anledning av det finns så få kontraindikationer borde de allra 
flesta patienterna med kronisk smärta få erbjudande att prova denna icke-
medicinska omvårdnadsåtgärd. Resultatet i litteraturstudien belyser betydelsen av 
avslappning till patienter med kronisk smärta då deras egenvård förbättrades. 
Kanske kunde akupunkturbehandlingen kompletteras med musik för att under 
behandlingen skapa ett lugn då olika musik har beskrivit ha positiv inverkan på 
kronisk smärta. 

Forskning kring ultraviolett ljus till patienter med kronisk smärta är inte lika 
utbredd som flera andra icke-medicinska omvårdnadsåtgärder. Dock beskriver 
Kaur et al. (2005) att enstaka patienter upplevt smärtlindring fem till sex timmar 
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efter solning. Att erbjuda patienter ultraviolett ljusbehandling kan kanske bidra 
både till ljusbehandlingens positiva effekter på kronisk smärta samtidigt som 
patienten blir avslappnad. Kanske kan också denna omvårdnadsåtgärd erbjudas till 
patienter som har god effekt av värmebehandling då ljusbehandlingen omfattar 
värme och avslappning. Vår tolkning är att denna behandling sekundärt kanske 
bidrar till effekter som påvisats vid avslappning och värmebehandling. Frågor 
väcks om solning med ultraviolett ljus i kombination med värmebehandling 
kanske ger ännu bättre effekt. Underlag som visar på denna kombination har inte 
kommit fram i de studier som analyserats. Det framkom att kylbehandling gav 
bättre smärtlindring än värmebehandling. Ofta förknippas värme med lindring av 
olika inflammatoriska smärttillstånd. Kyla används oftare vid akut lindring av 
hastigt uppkomna hudskador. Kylbehandling graderades en skala och jämfördes 
med farmakologisk behandling som graderas likvärt. Vilken skyldighet har 
sjuksköterskor i detta sammanhang att upplysa patienter med kronisk smärta att 
andra behandlingsmöjligheter finns och att dessa finns inom omvårdnadsområdet 
och är lika effektiva som ett läkemedel? Sjuksköterskeprofessionen anser vi har 
möjlighet att utveckla omvårdnadsåtgärder som gynnar patienter med kronisk 
smärta. Inledningsvis kan sjuksköterskan börja i mötet med patienten att prata om 
betydelsen att prova sola med UV-strålning i solarium. Egenvårdens betydelse bör 
också stärkas där patienten aktivt får ta del i de icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärder som föreslås. Forskning som tyder på det ultravioletta ljusets 
negativa effekter har inte framkommit i de studier som granskats. Kanske är det så 
att ultraviolett ljusbehandling är kontraindicerat till exempelvis hudsjukdomar. 
Det kan därför vara av betydelse att ytterligare forskning analyseras innan denna 
omvårdnadsåtgärd föreslås till patienter med olika hudsjukdomar.  

TENS har också visat ge god smärtlindring och efter första behandlingstillfället 
finns goda möjligheter till positiva resultat vad gäller smärta hos patienter. 
Kroeling et al. (2009) styrker litteraturstudiens resultat att patienter upplever 
smärtlindring vid TENS behandling jämfört med kontrollgrupp som erhåller 
placebo. Kanske kan TENS användningsområde utökas och användas som icke-
medicinsk omvårdnadsåtgärd inom såväl öppen- som slutenvård. TENS används 
idag vid förlossningsarbete och i muskelavslappnande syfte av sjukgymnaster. 
Underlag går att finna genom artikelsökningar och därför borde inte enbart TENS 
som ingå i den icke-medicinska omvårdnaden som en del i behandlingen av 
kronisk smärta.  

För att patienter med kronisk smärta ska tillhandahållas god hälso- och sjukvård är 
det betydelsefullt att patienten är i fokus och detta kan ske genom att bemöta 
patienten i ett samtal. Att ha en idé om att hjälpa patienter till upplevd hälsa och 
minskad smärta, har Antonovsky´s känsla av sammanhang stor betydelse i 
omvårdnadsarbetet (Antonovsky, 1991). De omvårdnadsteoretiker och teoretiska 
referensramar som använts i litteraturstudien har haft betydelse för det manifesta 
analysarbetet också i de olika tvåstämmiga diskussioner som förts. Orlando 
belyser betydelsen att möta patienten i nuet, lyssna in situationen och bemöta 
patienten i den situationen som denne befinner sig i just nu (Orlando, 1990).  
Antonovsky´s (1991), Orlando´s (1990) och Henderson´s (1991) teoretiska 
referensramar har funnits i bakgrunden när litteraturstudiens syfte formades och 
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också genom det manifesta analysarbetet. Genom att knyta samman mötet som 
sker här och nu, genom Orlandos teori, och att kunna erbjuda olika icke-
medicinska omvårdnadsåtgärder, är fokus att hjälpa patienterna till ett oberoende 
och därmed för den enskilda patienten en ökad livskvalitet (Orlando, 1990). Inte 
minst i omvårdnadsarbetet är Hendersons omvårdnadsteori användbar. För att 
kunna sätta patienten i fokus och ge så god hälso- och sjukvård som möjligt är det 
av stor betydelse att olika omvårdnadsteorier ligger som grund i omvårdnaden. 
Hendersons omvårdnadsteori ligger som grund för de icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärder som föreslås kunna användas till patienter med kronisk 
smärta. Henderson förespråkar att patienten ska få den hjälp som hon behöver för 
att senare kunna bli oberoende och klara sig själv så mycket som möjligt 
(Henderson, 1991).  

I denna litteraturstudie framkommer att det finns evidens som styrker att icke-
medicinska omvårdnadsåtgärder har positiva effekter på kronisk smärta. Att 
erbjuda patienter med kronisk smärta möjlighet att uppleva positiva effekter på 
smärthantering och smärtupplevelse kan deras livskvalitet öka avsevärt (Berg, 
2002). Det bör vara sjuksköterskors skyldighet att använda den forskning som 
finns till patienter som kanske bäst behöver den. Svårigheten ligger kanske i att 
implementera icke-medicinska omvårdnadsåtgärder i hälso- och sjukvården. 

Denna litteraturstudie hoppas vi kunna bidra till att sjuksköterskor investerar tid 
för patienter att informera om betydelsen av egenvård och vetskap om icke-
medicinska behandlingar som kan lindra kronisk smärta. Exempelvis skulle 
vårdcentraler runt om i Sverige vara utmärkta verksamheter att bedriva icke-
medicinska omvårdnadsåtgärder. Det borde vara mer kostnadseffektivt att 
behandla patienter med kronisk smärta inom öppenvård och poliklinisk 
verksamhet än inom slutenvården där kompetens och behandling i stort sett syftar 
till att lindra, behandla och bota sjukdom med framförallt 
läkemedelsbehandlingar. De icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som 
presenteras i litteraturstudiens resultat syftar till att lindra kronisk smärta. När 
aktuell forskning visar att icke-medicinska omvårdnadsåtgärder har positiva 
effekter på kronisk smärta borde det vara angeläget att hälso- och sjukvården 
utvecklas ytterligare. Vetenskaplig litteratur av äldre årtal belyser att alternativa 
behandlingsmetoder har funnits som komplement till farmakologisk behandling 
sedan lång tid tillbaka. Om icke-medicinska omvårdnadsåtgärder används som 
komplement till annan icke-medicinsk eller medicinsk behandling kan det leda till 
minskade kostnader för sjukvården men också mindre vårdtyngd. Med tanke på 
att sjukvården kan spara stora summor på minskat antal vårdplatser anser vi att 
såväl öppen- som slutenvård borde göra ekonomisk vinning i att erbjuda patienter 
med kronisk smärta mångsidig och vetenskapligt beprövad omvårdnad inom 
öppenvården. Den mest betydelsefulla vinst av icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärders positiva effekter på kronisk smärta bör vara ökad hälsa för 
den enskilde patienten och minskat lidande. Ernest & White (1998) menar att 
sjusköterskor kan utföra icke-medicinska omvårdnadsåtgärderna utan läkares 
ordination eller ”övervakning” och detta borde öppna upp för mångsidig 
verksamhet inom vården, som bör effektiv både kostnadsmässigt och 
vårdtyngdsmässigt på sikt. 
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Utvärderingsformulär och andra utvärderingsmetoder som t.ex. VAS har använts i 
den vetenskapliga litteraturen vilket har gjort att tolkningarna av studiernas 
resultat har varit enklare att förstå. Dock kan kanske patienter ha svårt att 
betygsätta nivån på skalorna samtidigt som varje enskild patient har individuell 
smärttröskel vilket också kan påverka resultatet i studierna. Det blir på det viset 
individuell utvärdering för hur den enskilde individen upplever 
omvårdnadsåtgärden. Utvärderingar är av stor betydelse för att utveckla 
omvårdnadsarbetet med de icke-medicinska omvårdnadsåtgärderna. Enligt Cealli 
et.al. (2003) finns det i omvårdnaden brist på allmänt accepterade riktlinjer att 
genomföra och utvärdera metoder av omvårdnad. Samma författare beskriver hur 
svårt det är att utöva omvårdnad, vad gäller alternativa behandlingsmetoder, i den 
praktiska sjukvården. Samtidigt framkommer att det att fördelarna med 
hälsofrämjande sjukvård är betydande (Cealli 2003). De icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärderna i kombination med de traditionella medicinska 
behandlingarna skulle kunna ge bättre vård i framtiden (Mao & Kapur, 2010; 
Eckerman, 2004; Folkhälsoinstitutet, 2008).    

Om förförståelsen påverkat resultatet har detta varit oundvikligt då det, precis som 
Eto och Kyngäs (2007) beskriver, är svårt att undgå egna tolkningar av den 
vetenskapliga litteraturen vid all kvalitativ forskning. Litteraturstudiens syfte har 
varit att belysa olika icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som kan ordineras av 
sjuksköterskor till patienter med kronisk smärta i syfte de ska kunna hantera sin 
smärta. Detta för att erbjuda patienter som ofta förefaller få otillräcklig hjälp olika 
icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som enda behandling eller som ett 
komplement till farmakologisk behandling.  

Resultatet visar att det finns underlag för att icke-medicinska omvårdnadsåtgärder 
har positiva effekter på kronisk smärta. Men finns intresset bland sjuksköterskor 
att arbeta med icke-medicinska omvårdnadsåtgärder för patienter med kroniska 
smärttillstånd? Frågor väcks också om specialistutbildning i dessa åtgärder, ex 
motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi, utbildning inom TENS, ljus-, 
kyla/värmebehandling m.fl.  

SLUTSATS 
Förändringsarbete bör ständigt ske i den takt som ny forskning framkommer och 
kan implementeras i hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor har idag många olika 
specialistområden inom omvårdnadsarbetet. Det gör att förutsättningarna att 
kunna utföra icke-medicinska omvårdnadsåtgärder är goda. Denna 
litteraturstudies resultat väcker många följdfrågor om olika icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärder och dess möjlighet att utvecklas inom svensk hälso- och 
sjukvård.  Icke-medicinska omvårdnadsåtgärder torde vara möjliga att 
implementera inom såväl öppen- som slutenvård för att minska lidande hos 
patienter med kronisk smärta. Sjuksköterskor har möjlighet att utföra icke-
medicinska åtgärder, som enda behandling eller som komplement till annan 
medicinsk behandling visar olika studier. Att icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärder har positiva effekter på kronisk smärta finns det 
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vetenskapligt underlag för och nu börjar ett annat arbete i att uppmärksamma 
möjligheterna att påverka kronisk smärta hos patienter till verksamhetschefer och 
politiker. Den slutliga frågan är; finns efterfrågan för icke-medicinska 
omvårdnadsåtgärder och är ”tiden inne” då sjuksköterskor bör erbjuda andra 
behandlingsformer och hur kan dessa implementeras i hälso- och sjukvården?  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Presentation av databassökningar & artiklar till litteraturstudiens resultat 

Databas 

Datum 

Sökkommandon Antal 
träffar 

Inriktning Antal träffar Artikel 

Cinahl 

2010-01-20 

Mindfulness & 
Depression 

37 - 37 Ando, M., Morita, T., Akechi, T., S., Tanaka, 
M., Ifuku, Y., Nakayama, T. (2009). The 
efficacy of mindfulness-based meditation on 
anxiety, depression, and spirituality in japanese 
patients with cancer. 

PsykInfo 

2010-01-30 

Chronic pain & 
Acupuncture & 
Treatment 

649 

77 

- 77 Carlsson, C. P. & Sjölund, B. H. (2001). 
Acupuncture for chronic low back pain; a 
randomized placebo-controlled study with long-
term foll-up 

Cinahl 

2010-02-01 

Health promotion & 
Nursing & Chronic 
pain 

932 

63 

Chronic pain 33 Davis, G. C. & White, T. L. (2001). Nursing´s 
role in chronic pain management with older 
adults.  

Cinahl 

2010-02-01 

Chronic pain & 
Depression 

509 Anger 8 Graham, J. E., Lobel, M., Glass, P., Lokshina, I. 
(2008). Effects of written anger expression in 
chronic pain patients: making meaning from 
pain. 

PubMed 

2010-02-06 

Chronic pain & 
Health promotion 

145 Saunabathing 7 Hannuksela, M. L. & Ellahham, S. (2001). 
Benefits and risks of sauna bathing.  
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Cinahl 

2010-02-06 

Chronic pain & Pain 
management 

304 Daily living 20 Jakobsson, U. (2004). Pain management among 
older people in need of help with activities of 
daily living. 

Cinahl 

2010-02-11 

Chronic pain & 
TENS 

29 - 29 Nnoaham, K. E. & Kumbang, J. (2010). 
Transcutaneos electrical nerve stimulation 
(TENS) for chronic pain. 

PubMed 

2010-02-12 

Chronic pain & 
Music 

77 - 77 Siedliecki, S. L. & Good, M. (2006). Effect of 
music on power,  

Cinahl 

2010-02-12 

Coping & Chronic 
pain 

232 Coping  

Cognitive 

73 

59 

Ramirez-Meastre, C., Esteve, R., A. E. (2008). 
Cognitive appraisal and coping in chronic pain 
patients. 

Cinahl 

2010-02-13 

Chronic pain & 
Healing 

95 - 95 Wardell, D. W., Rintala, D. H., Duan, Z., Tan, 
G. (2006). A pilot study of healing touch and 
progressive relaxation for chronic neuropathic 
pain in persons with spinal cord injury. 

PsykInfo 

2010-02-13 

Chronic pain & 
Coping strategies 

1627 - 1627 Ersek, M., Turner, J. A., Kemp, C. A. (2006). 
Use of the chronic pain coping inventory to 
assess older adults’ pain coping strategies.  

Cinahl 

2010-02-17 

Chronic pain & 
Coping 

464 Coping 

Chronic pain 

Validation 

153 

126 

11 

Tan, G., Nguyen, Q., Anderson, K. O., Jensen, 
M., Thornby, J. (2005). Further validation of the 
chronic pain coping inventory.  
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Cinahl 

2010-02-17 

Chronic pain & 
Depression 

927 Ultraviolet light 1 Taylor, L. S., Kaur, M., LoSicco, K., Willard, 
J.,Camacho, F., O´Rourke, K. S., Feldman, S. R. 
(2009). Pilot study of the effect of ultraviolet 
light on pain and mood in fibromyalgia 
syndrome.  

PubMed 

2010-02-17 

Chronic pain & Pain 
management & 
Older people 

2 - - 
Ross, M. M., Carswell, A., Hing, M., 
Hollingworth, G., Dalziel,W. B. . (2001). 
Seniors decision making about pain 
management.  

Cinahl 

2010-02-25 

Chronic pain & 
Music & Older 
people 

4 - 4 McCaffrey, R. & Freeman, E. (2003). Effect of 
music on chronic osteoarthritis pain in older 
people. 

Google 
Scholar 
2010-02-20 

 

    Persson, A. L., Veenhulzen, H., Zachrison, L., 
Gard, G. (2008). Relaxation as treatment for 
chronic musculoskeletal pain – a systematic 
review of randomized controlled studies. 

Cinahl 

2010-02-20 

Chronic pain & 
Acupuncture 

 

302 - 302 Eshkevari, L. (2003). Acupuncture and pain: a 
review of the litterature. 

Cinahl 

2010-02-20 

Chronic pain & 
Acupuncture 

302 - 302 Eshkevari, L. & Heath, J. (2005). Use of 
acupuncture for chronic pain. 

PubMed 

2010-02-25 

Chronic pain  
treatment & 
Acupuncture 

845 Low back pain 185 Meng, C. F., Wang, D., Ngeow, J. (2003). 
Acupuncture for chronic low back pain in older 
patients: a randomized, controlled trial. 
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Pub Med 

2010-02-25 

Chronic pain 
treatment & 
Acupuncture 

 

845 Low back pain 185 Kerr, D., Walsh, D., Baxter, D. (2003). 
Acupuncture in the management of chronic low 
back pain: a blinded randomized controlled trial. 

PubMed 

2010-03-01 

Chronic 
musculoskeletal 
pain 

1867 Electric nerve stimulation 30 Johnson, M. & Martinson, M. (2007). Efficasy 
of electrical nerve stimulation for chronic 
musculoskeletal pain: A meta-analysis of 
randomized controlled trials. 
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Bilaga2 Översikt av artiklar som har analyserats. 

Författare År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare/ 

Bortfall 

Resultat Kvalitet/Typ 

Ando, M., 
Morita, T., 
Akechi, T., S., 
Tanaka, M., 
Ifuku, Y. & 
Nakayama, T.  

(2009) 

Japan. 

The efficasy of 
mindfullness 
based meditation 
thearpy on a 
anxiety, 
depression and 
spirituality in 
japanese patients 
with cancer. 

Bedöma förhållandet 
mellan mindfullness 
baserad meditation 
och oro, depression 
och själsligt 
välmående. 

2 sessioner med yoga och 
meditation med stöd av en  
yogaspecialist eller 
sjuksköterska genom att 
använda CD eller DVD. 
Efter 2 veckor fick 
deltagarna besvara ett 
formulär vilken betydelse 
mediationen haft för deras 
smärta. 

n = 28. 
Medelålder 60 
+/- 9,2 år. 

Visar att meditation har 
betydelse för patienter med 
kronisk smärta. Patientens oro 
och nedstämdhet minskade 
samtidigt som smärtans 
intensitet. 

Låg. 

Kvalitativ. 

Icke randomiserad 
studie. 

Carlsson, C. P., & 
Sjölund, B. H. 

(2001) 

Sverige. 

Acupuncture for 
chronic low back 
pain; a 
randomized 
placebo-
controlled study 
with long-term 
follow-up. 

Undersöka om en 
serie akupunktur-
behandlíngar kan ha 
långvarig lindringvid 
kronisk länd-
ryggssmärta. 

Manuella akupunktur-
behandlingar kontra 
placebobehandlingar 1 
gång/vecka under8 veckor. 
Utvärdering efter 13, 6 mån. 
Dagbok skrevs 2 ggr/dag 
och smärtan graderades på 
skala. 

n = 50. 
Medelålder 
49,8 år. 

Deltagarna uppvisade klar 
förbättring vad gäller kronisk 
smärta än de deltagare som fått 
placebo-behandling. 

Hög. 

Kvalitativ.  

Randomiserad placebo- 
kontrollerad studie. 
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Davis, G. C., & 
White, T. L. 

(2001) 

USA. 

Nursing´s role in 
chronic pain 
management 
with older 
adults. 

Undersöka i hur stor 
utsträckning som 
alternativa 
behamdlingsmetoder 
används hos yngre 
och äldre personer. 

Intervjufrågor och 
enkätundersökning. 
Utvärdering genom Pain 
management Inventory och 
Mc Gill Pain Questionarie 
och Stuies-Depression Scale.  

n  = 361    
Ålder: 18-39: 
154, 40-64:171, 
65- äldre: 36. 

Visar att alternativa 
behandlingsmetoder används I 
stor utsträckning hos båda 
grupperna men att yngre och 
äldre personer väljer olika 
behandlingsmetoder.   

Hög. 

Kvantitativ och 
kvalitativ. 

Randomiserad 
kontrollerad studie. 

 

 

Ersek, M., 
Turner, J. A. & 
Kemp, C. A. 

(2006) 

USA. 

Use of the 
chronic pain 
coping inventory 
to assess older 
adults´pain 
coping 
strategies. 

Att beskriva coping 
strategier som 
används aväldre för 
att kunna hantera 
kronisk smärta. 

Deltagare rekryterades i en 
redan pågående RCT. 
Deltagarna fick svara på 
frågeformulär gällande deras 
smärta. 

n = 250. 
Patienterna var 
> 65 år. Haft 
smärta > 3mån. 
Inklusions-
kriterie = VAS 
> 2.  

Mest använda copingstrategien 
visades vara samtal medan minst 
använda var avslappning och att 
söka socialt stöd. 

Hög.  

Kvalitativ.  

Randomiserad 
kontrollerad studie. 

Eshkevari, J. 

(2003) 

USA. 

Acupuncture and 
pain: a review of 
the literature. 

Att redovisa 
nuvarande kliniska 
bevis och identifiering 
av akupunktur för 
optimering av 
kroniska smärt-
tillstånd. 

Granskning av vetenskaplig 
litteratur. 

 Visar att meditation har 
betydelse för patienter med 
kronisk smärta. Patientens oro 
och nedstämdhet minskade 
samtidigt som smärtans 
intensitet. 

Medel 

Kvalitativ. 

Review artikel. 
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Eshkevari, J. & 
Heat, L. 

(2005) 

USA. 

Use of 
acupuncture for 
chronic pain. 

Att redovisa 
akupunkturens 
effekter o 
genomförande. 

Sammanställning av andra 
gjorda studier.  

 Visar på goda effekter av 
akupunktur för att kunna hantera 
kronisk smärta.  

Medel 

Kvantitativ 

Rewiew artikel. 

Persson A. L.,  
Veenhulzen, H., 
Zachrison, L. & 
Gard, G.  

(2008) 

Sverige. 

Relaxation as 
treatment for 
chronic musco-
skeletal pain - a 
systemic review 
of  randomised 
controlled 
studies. 

Att granska de studier 
som gjorts på 
avslappning som 
behandling vid 
muskelskeletal 
smärta. 

12 RCT sökta i PubMed, 
PEDro och Cinahl har 
granskats.  

 Studierna visar att avslappning 
har positiv effekt på 
smärtintensitet, oro, ångest och 
depression. 

Hög.  

Kvalitativ.  

Randomiserade 
kontrollerade studier. 

Graham, J. E., 
Lobel, M., Glass, 
P. & Lokshina, I. 

 (2008) 

USA. 

Effects of 
written anger 
expression in 
chronic pain 
patients: making 
meaning from 
pain. 

Att undersöka 
effekterna av att 
uttrycka emotionell 
ilska och hälsa i skrift. 

Deltagarna fick i brevform 
skriva & uttrycka känslor 
samt svara på frågor i 
intervjuer. 

n= 102. 51/102 patienter  upplevde klar 
förbättring i smärt-upplevelsen 
samt mindre nedstämdhet än före 
studiens början. De andra 51 
upplevde viss förbättring i att 
kontrollera smärtan. 

Hög.  

Kvalitativ.  

Randomiserad 
kontrollerad studie. 
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Hannuksela, M. 
L. & Ellahham, 
S. 

(2001)  

Finland. 

Benefits and 
risks of sauna 
bathing. 

Att undersöka effekter 
och risker med 
bastubad för patienter 
med RA. 

130 artiklar har granskats 
från olika databaser om 
bastubads effekter på bl a. 
smärta. 

130 artiklar Visar att bastubad har positiv 
effekt på kronisk smärta framför 
allt hos patienter med reumtoid 
artrit. 70% av patienterna 
upplevde smärtlindring. 

Hög 

Kvantitativ 

Rewiwartikel 

Jakobsson, U.  

(2004)  

Sverige. 

 

Pain 
management 
among older 
people in need of 
help with 
activities of daily 
living. 

Att undersöka olika 
smärtlindringsmetoder 
bland äldre människor 
med kronisk smärta 
för att orka med 
daglig livsföring. 

En delstudie av en annan 
större studie från år 2003 
Intervjustudie  

n = 532 Visar på att den mest effektivaste 
behandlingen mot kronisk smärta 
är farmaka och kylbehandling. 
Äldre patienter väljer ofta kyl 
och värmebehandling i 
egenvården. 

Hög 

Kvalitativ 

Icke randomiserad 
studie. 

 

 

Nnoaham, K. E. 
& Kumbang, J.  

(2010) 

England. 

 

Transcutaneos 
electrical nerve 
stimulation 
(TENS) for 
chronic pain 

Åter undersöka hur 
effektivitet och hur 
stort behov TENS har 
för personer med 
kronisk smärta. 

Sammanställning av  andra 
studier. 

 Personer med kronisk smärta har 
fortfarande stort behov av att 
använda TENS.  

Hög 

Kvantitativ 

Rewiewartikel. 
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Siedliecki, S. L. 
& Good, M.  

(2006) 

USA.  

 

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

Att undersöka hur 
musik kan påverka 
människor  i bla sin 
smärta. 

60 slumpvis valda personer 
delades i två grupper, som 
fick lyssna på musik av olika 
slag och sedan fylla i 
skriftliga formulär. 

n = 60       
Ålder mellan 
21-65 år. 

Deltagrna kände mera styrka o 
mindre smärta, deppression och 
funktionshinder. Musik påverkar 
både direkt och indirekt på 
männsikan. 

Medel 

Kvantitativ 

Randomiserad 
kontrollerad studie 

Ramirez-Meastre, 
C. & Esteve, R., 
A. E.  

(2008) 

Spanien.  

 

Cognitive 
appraisal and 
copingin chronic 
pain  patients. 

Att kontrollera 
patienternas kognitiva 
bedömningar av deras 
smärta och 
copingstrategierna de 
använder. 

Utvärderingsverktyg var 
följande: de kognitiva 
Bedömning Inventory för 
kronisk smärta Patienter 
(CAI), Vanderbilt Pain 
Management Inventory 
(VPMI), den McGill Pain 
Questionnaire (MPQ) och 
Nedskrivningar och 
funktionssätt Inventory för 
kronisk smärta Patienter 
(IFI).  

n = 122  Höga nivåer av coping visade 
höga nivåer av daglig versamhet. 
Genom att analysera de 
kognitiva bedömningarna hos 
patienterna kunde kunde kliniker 
göra bättre förutsägelser om hur 
patienterna skulle klara av sin 
vardag. 

Hög 

Kvantitativ 

Icke randomiserad  
kontrollerad studie 
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Wardell, D. W., 
Rintala, D. H., 
Duan, Z. & Tan, 
G.  

(2006) 

USA.  

 

A pilot study of 
healing touch 
and progressive 
relaxation for 
chronic 
neuropathic pain 
in persons with 
spinal cord 
injury. 

Att påvisa om healing 
touch baserad  terapi 
kan lindra smärta hos 
patienter som har fått 
ryggmärgsskada. 

Patienterna fick prova olika 
behandlingsmöjligheter för 
att sedan göra bedömning av 
smärtlindringen. Utvärdering 
via Brief Pain Inventory. 

n = 50  Alla patienter som erhöll 
avslappningsövningar, massage 
och healing upplevde någon 
form av förändring i 
smärtupplevelsen 

Medel 

Kvantitativ 

Randomiserad 
kontrollerad studie. 

 

Tan, G., Nguyen, 
Q., Anderson, K. 
O., Jensen, M. & 
Thornby, J.  

(2005) 

USA.  

 

Further 
validation of the 
chronic pain 
coping inventory 

Att validera 
interventionsprogram 
för coopingstrategier 
hos patienter med 
kronisk smärta. 

Frågeformulär  n = 564 
Medelålder 
50,8 år 

Avslappning används ofta av 
patienter i egenvård. Patienternas 
smärtintensitet, oro och 
nedstämdhet minskade vid 
avslappning 

Hög  

Kvantitativ 

Icke randomiserad 
studie. 
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Ross, M. M., 
Carswell, A., 
Hing, M., 
Hollingworth, G. 
& Dalziel,W. B. .  

(2001) 

Canada. 

Seniors decision 
making about 
pain 
management. 

Syftet med vår 
explorativ-deskriptiv 
studie var att 
undersöka seniorer 
"beslutsfattande när 
det gäller hantering 
och kontroll av 
muskuloskeletal 
smärta genom att 
samla uppgifter om 
ramen för 
beslutsfattande, 

Frågeformulär n = 50 Visar att äldre personer med 
hjälp av anhöriga har ett bra 
beslutsfattande och  att de kunde 
använda sig av god egenvård. De 
ville gärna få veta för och 
nackdelar med innan de tog sina 
beslut. 

Hög 

Kvantitativ 

Icke randomiserad 
studie. 

McCaffrey, R. & 
Freeman, E.  

(2003) 

USA. 

Effect of music 
on chronic 
osteoarthritis 
pain in older 
people 

Att undersöka 
inverkan av music 
som en 
omvårdnadsåtgärdpå 
artros hos äldre.  

Deltagarna delades i två 
grupper där den ena fick 
lyssna på misik daligen och 
den andra fick vara i tystnad. 
Utvärdering via Mc Gill pain 
questionarie skala. 

n  = 66      
Ålder över 65 
år. 

  

Studien visar på att det är 
effektiv hos äldre, som får lyssna 
på musik, för att minska sin 
kroniska smärta.  

Medel 

Kvantitativ. 

En randomiserad 
kontollerad studie. 

Kerr, D., Walsh, 
D. & Baxter, D.  

(2003) 

USA.  

Acupuncture in 
the management 
of chronic low 
back pain: a 
blinded 
randomized 
controlled trial 

Att bedömma effekten 
av 
akupunkturbehandling 
vid kronisk 
ländryggsmärta. 

Personerna delade i två 
grupper där den ena fick 
TENS och den andra 
akupunktur. Utvärdering via 
Mc Gill Quesstionarie 
frågeformulär och VAS. 
Utvärdering i upp till 6 
månader. 

n = 60 Studien visar att acupunkture har 
en störreeffekt på kronisk 
ländryggsmärta än vad TENS 
har. 

Medel 

Kvalitativ 

Randomiserad 
kontrollerad studie. 
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Taylor, L. S., 
Kaur, M., 
LoSicco, K., 
Willard, J., 
Camacho, F., 
O´Rourke, K. S. 
& Feldman, S. R.  

(2009) 

England.  

 

Pilot study of the 
effect of 
ultraviolet  

light on pain and 
mood in 
fibromyalgia  

syndrome. 

Att kontrollera om 
ultraviolett ljus kan 
hjälpa 
fibromyalgipatienter 
att hantera sin smärta 

Intervjuer och utvärdering 
via Pain Quetrionarie Scale 
och VAS. 

n = 9 Visar att ultraviolett ljus till viss 
del kan minska smärtan hos 
fibromyalgipatienter. 

Låg 

Kvalitativ 

Randomiserad 
kontrollerad studie. 

 

 

Johnson, M. & 
Martinson, M.  

(2007) 

USA. 

 Efficasy of 
electrical nerve 
stimulation for 
chronic 
musculoskeletal 
pain: A meta-
analysis of 
randomized 
controlled trials. 

Att fastställa om 
elektrisk 
nervstimmulering är 
effektiv behandling  
mot muskeloskelettal 
smärta. 

Sammanställning  av andra 
genomförda studier. 

38 studier Visar på en effektiv behandling 
mot muskeloskelettal smärta. 

Hög. 

Kvantitativ 

Rewiwartikel 
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Meng, C. F., 
Wang, D. & 
Ngeow, J.  

(2003) 

USA. 

Acupuncture for 
chronic low back 
pain in older 
patients: a 
randomized, 
controlled trial 

Att avgöra om 
akupunktur är en 
effektiv, säker 
behandling till 
standardbehandling 
för kronisk 
ländryggsmärta hos 
äldre patienter.  
 

Personerna delades upp i två 
grupper där ena gruppen får 
tilläggsbehandling av 
akupunktur medan den andra 
får tradtionell behandling 
med b la. Mediciner. 
Utvärderingen gjordes med 
hjälp av Roland Disability 
Questionnsarie. 

n = 47 
Medelålder 60 
år. 

Akupunktur är en effektiv 
tilläggsbehandling för äldre 
personer med kronisk 
ländryggsmärta. 

Medel 

Kvantitativ 

Randomiserad 
kontrollerad studie. 
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