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ABSTRACT 
Aim: The aim of this study was to highlighting the experiences of individuals of non-
pharmacological treatment for chronic pain. 
Method: The study was designed as a literature review with aim to review and 
compile the articles results. This study has been based on a systematic literature search of 
supplementing out of an unsystematic search were 11 articles were found. 
Results: The participants in the studies had experienced a good effect out of non-
pharmacological treatments for their pain and a improved quality of life. Based on 
participants´ experiences of treatment two categories occurred: body awareness and 
relaxation. Body awareness arose through treatments like yoga, mindfulness meditation and 
CBT. Relaxation occurred through treatments, like music, heat, massage and meditation. 
Conclusion: This study highlights how non-pharmacological treatments is experienced by 
individuals with chronic pain and two key areas have been identified. This study thereby 
contributes with important knowledge for nurses in their nursing with individuals suffering 
from chronic pain.  
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Inledning  
Långvarig smärta kan leda till ett lidande för den som drabbas, såväl fysiskt som psykiskt. 
Långvariga smärttillstånd innebär även ett folkhälsoproblem och nästan 20 % av de drabbade 
individerna är långtidssjukskrivna och får vård för sina problem (SBU, 2006). Vårdgivaren 
har ett ansvar gentemot patienten att informera om den enskildes rätt att aktivt delta i beslut 
angående behandlingsalternativ samt val av utförare (SFS 1998:531). För att uppfylla kraven 
på god vård är det av vikt att främja och respektera individens självbestämmande, integritet 
och att ta hänsyn till om den enskilde väljer att gå över till eller att komplettera med alternativ 
behandling (SFS 1982:763). Traditionell farmakologisk behandling hjälper inte alltid fullt ut i 
smärtlindringssyfte utan individer söker sig till icke farmakologisk behandling som 
komplement. Det är därför viktigt att lyfta fram och belysa individers erfarenheter av icke-
farmakologisk behandling för att öka kunskapen hos sjuksköterskan och om hur dessa 
behandlingar kan medverka till ett liv som innebär lindring av lidandet för den enskilde med 
långvarig smärta.  

Bakgrund 

Smärta 
Enligt Ericson och Ericson (2008) bygger en individs smärtupplevelse på en sammansättning 
av olika faktorer. Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) definieras 
smärta på följade vis: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse 
förendad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan 
skada. Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda ifrånvaro av vävnadsskada.”    
 
Enligt Sand (2007) delas smärta in i nociceptiv och neurogen smärta. Akut smärta är en 
reaktion på plötslig vävnadskada, även kallad nociceptiv smärta. Exempel på detta kan vara 
en skär- eller brännskada. I hud, muskler och inre organ finns dessa nociceptorer. Då en skada 
sker i huden så aktiveras nociceptorer för att sedan via smärtfibrer fortleda nervimpulsen 
vidare till ryggmärgens bakhorn. Detta för att sedan ledas vidare till thalamus, vilket liknas 
vid en omkopplingsstation där signaler registreras och skickas vidare till rätt 
mottagningsställe i hjärnan. Det är först efter detta individen upplever lokalisation och 
intensitet av smärtan.  Förutom smärtfibrer i huden finns också sensoriska nervfibrer som 
registerar värme, kyla, tryck, beröring. Vid en skada i huden kan exempelvis kyla, beröring på 
det skadade området medföra en smärtlindrande effekt. Detta har sin grund i att vid 
stimulering frisätts det ett kroppseget smärtstillande ämne, vilket kallas för endorfiner. I 
bakhornen finns speciella nervceller som liknas vid en grind, så kallade grindceller. På dessa 
grindceller har endorfinerna antingen en blockerande eller stimulerande effekt på hur väl 
smärtimpulsen når vidare till thalamus, med detta menas att om det sker en ökning av 
endorfiner så har smärtan en tendens att minskar, och i med detta minskar smärtupplevelsen 
(Sand, 2007).  
 
Den akuta smärtan har en kort tidsintervall och är övergående. I vissa fall kan den akuta 
smärtan övergå till att bli ett långvarigt smärttillstånd, vilket även den vicerala smärtan kan. 
Den vicerala smärtan uppkommer när en skada sker i inre organ. Detta beror på en passiv 
utvidgning i vävnaden, denna utvidgning reagerar nocieptorerna på och skickar signaler till 
ryggmärgens bakhorn och vidare till thalamus (Sand, 2007). Neurogen smärta, som ofta är 
långvarig, beror istället på att nervimpulser utlöses på andra ställen i smärtbanan, en retning i 
nervbanan eller i nervroten, exempelvis vid nervkompression (Ericson & Ericson, 2008). När 
detta inträffar upplever man smärtan lokaliserad till det området där smärtfibrernas fria 
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nervändslut finns (Sand, 2007). Individen kan ofta uppleva att ett helt hudområde är påverkat. 
Den neurogena smärtan brukar upplevas som en distinkt utstrålande smärta, eller som en 
huggande, skärande känsla (Ericson & Ericson, 2008).  
 
Smärtminnet bildas i temporalloben och här sparas information om vilken smärta som tidigare 
upplevts i livet samt hur den påverkat individen. Om smärtan upplevs stark och okontrollerad 
kan det leda till att individen reagerar med ångest och rädsla och en starkare smärtupplevelse 
då smärtsituation känns igen. Vid en tidigare kontrollerad smärtupplevelse, sänds signaler från 
thalamus till bakornet och endorfiner frisätts, därmed kan smärtan upplevas mer dämpad. 
(Ericson & Ericson, 2008).  
 
Enligt Werner (2010) är smärta ett symtom och den grundläggande åtgärden i att smärtlindra 
är att reda ut vilken bakomliggande orsak som genererar smärtan. För att kunna smärtlindra 
korrekt behövs det kunskap om vilken form av smärta det handlar om. WHO (2012) har 
utvecklat en trestegsmodell, eller ett behandlingsschema, för smärttillstånd som behandlas 
med potenta systemiska analgetika. Trots att behandlingsschemat i första hand är avsett för 
behandling av cancer relaterad smärta så är den även tillämpningsbar på all smärtbehandling 
med liknande preparat. Trestegsmodellen är en hjälp för att utforma en individanpassad 
läkemedelsbehandling. Det första steget vilket är den farmakologiska grunden för behandling 
av nociceptiv smärta, är perifiert verkande paracetamol och NSAID, vilket innebär icke-
opioida analgetika. Om dessa inte hjälper går behandlingen över till centralt verkande 
analgetika opioider, där de delas in i svagt- och/eller starkt centralt verkande opioider. Tills 
smärtlindring uppnås. Den neurogena smärtan behandlas i tillägg med antiepileptika. Även 
tricykliska antideprissiva läkemedel används vid neurogen smärta (WHO, 2012). 
 
Werner (2010) beskriver att när en korrekt smärtskattning görs på individen kan detta ge svar 
på frågor angående smärtans intensitet, tidsaspekt samt form och uppkomst. Om smärta 
kvarstår efter den förväntade läkningstiden eller om den är bestående efter tre till sex månader 
efter skadan så kan den akuta smärtan övergått till ett långvarigt smärttillstånd (Werner, 
2010).  

Att leva med långvarig smärta 
Vid ett långvarigt smärtillstånd är smärtsensorerna överretade och överaktiva (Sand, 2007). 
Enligt Werner (2010) kan detta leda till att det bli funktionella och strukturella skador på de 
nerver som fortleder impulserna vidare till talamus, vilket kan leda till en ökad 
smärtupplevelse. Det fysiologiska uttrycket kan liknas vid ett ihållande stresspåslag i kroppen 
vilker betyder att kroppen utsöndrar stresshormoner som gör att kroppen reagerar med ökat 
blodtryck och puls. Detta leder till en förslitningsprocess som kan förvärra smärttilståndet. 
 
I behandlingen av långvarig smärta är den farmakologiska aspekten endast en liten del, den 
behöver ofta kompletteras med kognetiva samt fysioterapeutiska behandlingsstrategier. Den 
långvariga smärtan kan leda till ett lidande som i sin tur kan medföra psykiskt ohälsa såsom 
depression och ångest. Den psykiska ohälsan kan leda till att patienten blir inaktiv och 
upplever sin tillvaro som hopplös, då denne upplever sig tappa kontrollen över sitt liv 
(Werner, 2010). 
 
Att lära sig leva med smärta är en process som kallas för livsomställningsprocess (Gullacksen, 
1998).  Man delar in denna process i tre steg, första steget är det inledande skedet, andra 
steget är det bearbetande skedet och slutligen steg tre som är det bekräftande skedet. 
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Processen speglas av den unika individen vilket gör det svårt att generalisera den. Då alla 
människor till och från lider av smärta är det inte helt klart när man klassar att det inledande 
skedet startar. Smärtan upplevs oftast som hanterbar under den första perioden, då det oftast 
finns en bakomliggande orsak till att smärtan finns där. Succesivt ökar smärtan och påverkar 
livet, energin går åt till att upprätthålla vardagslivet. Känslor som är vanligt förekommande 
hos dessa individer är en önskan om att återfå sitt tidigare liv, samt maklöshet.  
 
Andra steget, det bearbetande skedet, innebär att individen har fått insikt i vad som sker, vad 
som ligger i framtiden och vilka hinder som skall överkommas. En känsla utav tomhet kan 
uppstå samt svårigheter att förmedla sina känslor. Smärtan är svårhanterlig och funderingar på 
framtiden och dess utsikter dyker upp. I det tredje skedet, det bekräftande skedet, börjar 
individen att återta kontrollen över sitt liv, individen har nu funnit coping strategier som 
underlättar  och bidrar till ökad livskvalitet. Coping handlar om att lära sig hantera sitt liv, 
detta genom att lära sig att anpassa sig och att planera sitt liv samt vara medveten om sina 
begränsningar så att man inte sliter ut sig, att finna balans och utveckla självkännedom 
(Gullacksen, 1998). 
 
Då smärta övergår till att vara långvarig så ändrar den även uttryck och blir en 
multidimensionell subjektiv upplevelse (Werner, 2010). I den multidimensionella upplevelsen 
ingår de sensoriska, den kroppsliga upplevelsen. Den affektiva och emotionella som syftar till 
det individen känner och upplever och den kognitiva som är det man vet och förstår. För att 
kunna uppnå god livskvalitet så kan man behöva kompletera den farmakologiska 
behandlingen med en icke farmakologiska metod (Werner, 2010).  
 
Komplementär och alternativ medicin, vilket även betecknas (KAM), är terapier och 
produkter som för närvarande inte betraktas som en del av konventionell medicin (Tan, 
Craine, Bair, Garcia, Giordano, Jensen, McDonald, Patterson, Williams, Tsao, 2007). Nisell 
och Lundeberg (1999) beskriver att icke farmakologisk behandling av smärta aktiverar det 
kroppsegna smärthämmande systemet på olika nivåer i det centrala nervsystemet. 
Behandlingar så som kyla, värme, muskelarbete, massage, beröring och högfrekvent 
transelektrisk nervstimulering (TENS) medför att kroppen utsöndrar kroppsegna endorfiner 
som blockerar smärtimpulser på ryggmärgsnivå och förhindrar på så vis en fortledning upp till 
hjärnan. Enligt Ericson och Ericson (2008) kan smärtminnet påverka individen negativt. 
Därför är psykologiska faktorer såsom omhändertagande, samtal, stöd och förståelse viktiga 
för den endogena smärthämningen (Nisell & Lundeberg, 1999). Hasset & Gevirtz, (2009) 
beskriver att vid rädsla, oro eller ångest sjunker nivån av kroppsegna opioider och 
smärtkänsligheten ökar. Författarna föreslår att man i daglig klinisk praxis använder sig utav 
icke farmakologisk behandling i smärtlindrings arbete. I behandling av fibromyalgi ses goda 
resultat då motion inkluderas i smärtlindringssyfte. De har även kommit fram till att förutom 
motion så har patientutbildning, kognitiv beteendeterapi, avkoppling, biofeedback och andra 
kompletterande och KAM metoder varit empiriskt framgångsrika och bör därför övervägas 
(Hasset & Gervirtz, 2009).  

Sjuksköterskans roll i mötet med individen 
Livsvärldsperspektivet innebär att den situation som individer med långvarig smärta lever i 
uppmärksammas (Wiklund, 2003). Begreppet livsvärld härstammar från fenomenologin och 
betecknas som den verklighet människan lever i och upplever med sin kropp. Detta innebär att 
det levda livet och världen inte skiljs åt, livsvärlden är den värld som individen lever i. Alla 
individer är olika och unika och därför erfars ting, företeelser och möten med människor på 
olika sätt i livsvärlden. Det finns ofta ett samband mellan långvarig smärta och psykisk ohälsa 
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såsom depression, låg copingförmåga samt lång arbetsfrånvaro (Wiklund, 2003). Enligt 
Andersson (2010) är det viktigt att som sjuksköterska vara medveten om att individer med 
långvarig smärta löper stor risk att drabbas av dessa tillstånd. Dahlberg (2003) beskriver att 
livsvärldsperspektivet innebär att förstå, beskriva, se samt att analysera världen såsom den 
erfars. Det centrala inom ett livsvärldsperspektiv innebär att som sjuksköterska sätta sig in i 
hur individen med långvarig smärta upplever sin livssituation likväl som hur de upplever sin 
smärtbehandling. Är individen öppen för att testa kompletterande behandlingar i form av icke 
farmakologiska behandlingsmetoder? Att ta hänsyn till individens livsvärld innebär att 
sjuksköterskan sätter sin förförståelse åt sidan och tillämpar följsamhet och öppenhet till 
individers berättelser och genom detta skapa en uppfattning om deras upplevelser. När detta 
görs får sjuksköterskan en ökad kunskap om hur man kan gå tillväga för att föreslå icke 
farmakologisk smärtbehandling, detta för att bemöta individens behov samt ge denne god 
omvårdnad (Dahlberg, 2003). 
 
Swansons (1991) omvårdnadsteori är en interaktionsmodell som bygger på fem grundbegrepp 
varpå omvårdnaden bör förankras för den enskilde individen, dessa är knowing, beeing with, 
doing for, enabeling, maintaining belief. För att kunna vara ett stöd för individen krävs det att 
man som sjuksköterska är lyhörd för vad patienten förmedlar. I begreppet ”knowing” handlar 
det om att lyssna på individen och försöka kartlägga vilken kunskap denne har om sin 
situation. ”Beeing with” handlar om att man som sjuksköterska skall vara närvarande i mötet 
och visa att man hör, lyssnar och ser individen. ”Doing for”, att stärka den enskilde samt 
arbeta för självkänsla och tilltro till sin egen kapacitet.”Enabeling” handlar om att 
sjuksköterskan har tillgodosett de verktyg som individen behöver för att kunna genomföra det 
som önskas, samt ha en tilltro till att individen klarar det, ”maintaining belife”. I denna 
process samarbetar sjuksköterskan och individen och det ligger i sjuksköterskans roll att 
lyssna in vad individen säger för att sedan tillhandahålla de verktyg som behövs samt vara ett 
stöd genom processen (Swanson, 1991). International council of nurses [ICN], (2007) 
beskriver att sjuksköterskans yrkesroll innebär att främja hälsa, de essentiella bitarna i att leva 
med långvarig smärta är att lindra onödigt lidande samt att se den unika individen. 
Socialstyrelsen (2005) trycker på vikten av att sjuksköterskan ser och uppmärksammar den 
enskilde, finner sätt att medverka till ökad kunskap hos denne samt finner strategier som 
stödjer hälsofrämjandet. 

Problemformulering 

Att leva med långvarig smärta är ett ökande samhällsproblem, vilket påverkar individen både 
fysiskt och psykiskt. Sannolikheten att sjuksköterskan kommer att träffa på dessa individer 
ökar oavsett verksamhetsområde. Den traditionella behandlingsgrunden är farmakologisk, 
dock kan individen uppleva denna otillräcklig. Kunskapen och användningen av icke 
farmakologisk behandling ökar i samhället, därför är det av vikt att sjuksköterskan har en 
fördjupad kunskap om olika behandlingsalternativ vid långvarig smärta, för att stötta 
individen till optimal smärtlindring. Vi vill med denna studie belysa individers erfarenheter av 
icke farmakologisk behandling för att kunna bidra till en ökad kunskap hos sjuksköterskan.  

Syfte  
Syftet var att belysa individers erfarenhet av icke farmakologiska behandling vid långvarig 
smärta  
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Metod 
Författarna har valt att göra en litteraturöversikt, i syfte att sammanställa det som tidigare varit 
publicerat i kvalitativ och kvantitativ forskning angående individers erfarenheter om icke 
farmakologisk behandling vid långvarig smärta. Enligt Friberg (2006) genomförs en 
litteraturöversikt då man vill skapa en översiktlig bild inom ett specifikt område. Denna 
översiktsbild kan sedan användas för att bedriva ytterligare studier inom samma område.  

Litteratursökning 
Författarna till denna studie har valt att göra en systematisk litteratursökning med 
kompletterande osystematisk sökning. Enligt Friberg (2006) kan sökningsprocessen redovisas 
i tabeller för att få en överskådlig bild. Litteratursökningarna redovisas i tabell 1 och 2. Enligt 
Friberg (2006) nås den bästa systematiken genom att gå från en bred till angränsad sökning. 
Detta gjordes genom att börja sökningarna med enstaka sökord, för att sedan bygga på 
sökningarna med ytterligare sökord för att kunna precisera sökningarna. Litteratursökningarna 
har genomförts i databaserna Cinahl och PubMed. Databaserna är väl kända inom 
omvårdnads forskning. Sökorden som användes var Pain, Chronic pain, non pharmacological 
treatment, nursing experience, self management, yoga, massage, meditation i olika 
kombinationer (se tabell 1 och 2). Sökorden trunkerades (*), vilket innebär att sökningen 
inkluderar ordets alla böjningsformer (Östlund, 2006). Detta för att skapa en stor bredd i 
sökningarna. I samband med sökningarna har det booleska ordet AND använts, detta för att 
koppla samman flera sökord. Orden OR och NOT har uteslutits då det kan utesluta nödvändig 
information (Östlund, 2006). Efter artikelsökningen lästes artiklarnas rubriker, där rubrikerna 
verkade relevanta till studiens syfte lästes artiklarnas abstract (Friberg, 2006). Utifrån den 
informationen togs beslut om huruvida artikeln kunde besvara studiens syfte. Då samma 
artiklar började dyka upp i sökningarna ansåg vi oss ha en tillräcklig bredd i våra artiklar och 
avslutade därför sökningarna. Utifrån de 23 lästa artiklarna valdes sedan 11 stycken artiklar 
till att ingå i analysen. Enligt Östlund (2006) kan komplettering av den systematiska 
sökningen göras, detta kallas för en osystematisk sökning. En osystematisk sökning har gjorts 
för att söka efter inspiration och för att yttligare fånga in relevanta artiklar. I denna studie 
gjordes en osystematisk sökning via sökmotorn GOOGLE SCHOLAR, där vi har använt oss 
utav sökorden Chronic pain AND Music listening.  

Urval 
De artiklar som valts ut har varit ”peer-rewied”, med detta menas att de är vetenskapligt 
granskade. Artiklarna var skrivna på engelska, innehöll abstract och referenser och besvara 
studiens syfte, vilket är några av de vetenskapliga kriterierna som artiklar måste uppfylla 
enligt Segesten (2006). Artiklarna var publicerade mellan 2000-2012. Artiklar publicerade 
innan 2000 exkluderades i syfte att få så aktuell kunskap som möjligt. Studier med fokus på 
individer under 18 år har exkluderats samt studier gällande individer som får vård vid livets 
slutskede eller palliativ vård. Studiernas tillvägagångssätt kontrollerades om de var godkända 
av etisk kommitté och deltagarnas identitet var skyddad. Enligt Östlund (2006) kan olika 
sökkommandom användas vid sökning i databas för att lättare sortera bort artiklar som är 
svårtillgängliga. Vi har i sökningarna på databasen PUBMED använt ”links to full text” samt 
”links to free full text”. Den systematiska sökningen i CINAHL resulterade i sju artiklar och i 
PUBMED med fyra artiklar. Utöver dessa 11 systematiskt valda artiklarna tillkom ytterligare 
en artikel i den osystematiska sökningen. Kvalitativa resultat redovisas i ämnesområden, 
medan kvantitativa resultat redovisas i siffror (Friberg, 2006). 
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Analys 
Steg 1 i analysen var att, med studiens syfte som utgångspunkt, läsa igenom de valda 
artiklarna ett flertal gånger för att på så sätt få förståelse för artikelns innehåll (Friberg, 2006). 
Då artiklarna var skrivna på engelska var vi noggranna i genomläsningen. För att 
säkerhetsställa en korrekt förståelse för artiklarna användes översättningsverktyg. Analysen 
av artiklarna gjordes först enskilt, där var och en av forskarna markerade meningsbärande 
enheter. Där efter jämfördes fynden och sammanställdes. Därefter jämnfördes fynden och 
sammanställdes utifrån likheter och skillnader (Friberg, 2006).  Där fynden skiljde sig åt 
diskuterade vi fram en gemensam lösning. I steg två har den data som ansetts vara av värde, 
för att besvara studiens syfte, strukturerats och klassificerats genom att meningsbärande 
enheter tolkats för att sedan delas in i olika kategorier. Utifrån Friberg (2006) modell gjordes 
en jämförelse mellan vilken metod som använts i de olika studierna, vilket teoretiskt 
perspektiv samt artiklarnas resultat, detta redovisas i tabell tre. När artiklarna var analyserade 
framträdde två ämnesområden, kroppsmedvetenhet och avslappning.  

Resultat 

Kroppsmedvetenhet 
Detta avsnitt beskriver hur en ökad kroppsmedvetenhet kunde underlätta för deltagarna i 
hanteringen av sin smärta. 
  
Morone, Lynch, Greco, Tindle & Weinar (2008) studie beskriver deltagarnas erfarenheter av 
att använda sig utav mindfullness- meditation för att lindra sin smärta. I 
studien belyser deltagarna, att genom ökade kunskaper om sitt förhållningssätt till sin smärta 
samt en förbättrad kroppsmedvetenhet innebar att de lärde sig tolka kroppens signaler och att 
känna igen och hantera sina smärtsymtom. Meditationen gav en kunskap om kroppen och 
smärtlindring vilket medförde en förbättrad livskvalitet. Kunskap om meditationstekniken gav 
deltagarna möjligheten att distrahera sig från sin smärta och fokusera på annat. Genom en 
ökad medvetenhet om hur olika vardagliga aktiviteter påverkade smärtupplevelser, kunde 
deltagarna anpassa sig till denna kunskap för att försöka lindra smärtan. Det sågs också 
samband mellan en ökad kroppsmedvetenhet och förbättrad sömnkvalitet vilket i 
förlängningen ledde till smärtlindring (Morone et al, 2008). Ökad medvetenhet om smärtan 
genom att utföra meditation, gav en möjlighet att isolera känslan för att kunna uppleva en 
förbättrad sinnesstämning. En förbättrad sinnestämning bidrog till ett både fysiskt som 
mentalt välbefinnande. Både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv, vilket i förlängningen 
ledde till smärtlindring (Morone et al, 2008). Crowe et al (2010) beskriver att när en förståelse 
för vilka känslor och affekter som påverkar smärtupplevelsen har skapats, underlättar detta 
hanteringen av känslorna. En deltagare i studien uttrycke att släppa tankarna om att eliminera 
smärtan, öppnade möjligheten för att finna andra strategier att hantera den med. Medvetenhet 
om sin egen förmåga var viktigt för deltagarna i hanteringen av sin vardag (Crowe et al, 
2010). Även Morone et al (2008) beskriver att försök till att förtränga smärtan var en strategi 
som fungerade. 
  
Tul, Unruh & Bruce (2011) studie beskriver att tillämpning av olika yoga tekniker bidrog till 
en kroppsmedvetenhet som i sin tur gav dem möjlighet att hantera och reducera 
smärtupplevelsen. Deltagarna i studien fick en ökad medvetenhet om kroppens reaktioner, 
invanda attityder, känslor och beteenden. Författarna beskriver även vikten av att samarbeta 
med sin smärtupplevelse i stället för att motarbeta den. Det kunde krävas upprepade 
övningstillfällen för att uppnå resultat. Yoga ledde till ökad självreflektion och 
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självmedvetenhet, som för ett flertal deltagare i förlängningen ledde till smärtlindring. Dock 
var det en deltagare som upplevde att den ökade medvetenheten om kroppen genererade en 
ökad smärtupplevelse. Andra deltagare uppgav att den ökade kroppsmedvetenheten sågs 
förbättra kroppshållningen som ledde till smärtlindring i förlängningen. Uppmärksammande 
av kroppen och dess smärt- och icke smärttillstånd genom yoga övningar, medverkade till en 
acceptans för kroppen och dess tillstånd som bidrog till smärtlindring (Tul et al, 2011). 
Genom yoga upplevde deltagarna en ökad kroppsmedvetenhet samt en acceptans som i sin tur 
underlättade smärthanteringen (Crowe et al, 2010). Även i Fleming et al (2007) studie visade 
det sig att yoga hade god effekt för smärthanteringen 6,1 % (n=55) hade provat yoga och 
81,8% utav dessa fann att det var av värde.  
  
Den ökade kroppsmedvetenheten medverkade till att de fick en ökad självtillit till att anpassa 
olika aktiviteter till sin kroppsliga förmåga, vilket i förlängningen innebar en känsla av 
smärtlindring (Tul et al, 2011 & Morone et al, 2008). Även Kowal, Wilson, Geck, Henderson 
och D´Eon (2011) beskriver att en högre nivå av självtillit till sin egen förmåga genererade 
minskad smärta. Genom en ökad självtillit samt kroppsmedvetenhet vågade deltagarna ta en 
ledande roll i sitt liv (Morone et al, 2008, Tul et al, 2011, Dysvik, Sommerseth & Jacobsen 
2011). 
 
 I Tul et al (2011) studie beskriver deltagarna att de uppnått en känsla av ökad förmåga att 
anpassa sig till kroppen och de känslor som uppstår i samband med deras smärta. Kunskap 
och förståelse för kroppens smärtreaktioner ledde till en insikt om vad de kunde och inte 
kunde påverka. Det i sin tur ledde till en känsla av kontroll samt en insikt i sin kapacitet. 
Denna medvetenhet möjliggjorde för deltagarna att utföra fysisk aktivitet, då de upplevde att 
de hade kontroll över sina rörelser och smärta. Deltagarna i Morone et al (2008) studie 
uppgav att genom medveten och koncentrerad andning som de lärde sig via meditationen 
underlättade deras smärthantering och ökade den kroppsliga medvetenheten (Morone et al, 
2008, Tul et al, 2011). 
  
Deltagarnas erfarenheter av mind and body terapier var att dessa behandlingsformer kunde 
underlätta smärtupplevelsen för deltagarna (Wolsko et al, 2004). Mind and body terapier 
användes utav 40,3 % (n=593) för att minska sjukdomssymtom samt ökat välbefinnande. De 
vanligaste formerna av mind and body behandling var meditation utav de 593 deltagarna hade 
14 % använt meditation, 10 % guided imagery och 1 % yoga (Wolsko et al, 2004). I Tse et al 
(2005) studie uppgav 4,6 % (n=44) utav deltagarna att de använde sig av avledande strategier 
för att hantera smärtan, såsom tv tittande och vila i tillägg (Tse et al, 2005). Deltagarna i 
Morone et al (2008) uppgav att de genom meditation och fokusering på hur kroppen reagerar i 
övningarna gavs möjlighet att avleda smärtupplevelsen. Detta tillsammans med en fokuserad 
och medveten andning leder till avlappning och en minskad smärtupplevelse (Morone et al, 
2008). 
 
KBT, kognitiv beteende terapi, är en strategi som används för att hantera och kontrollera 
smärtan (Dysvik et al, 2011). I Kowal et al (2011) studie där 280 deltagare var med upplevde 
10,4% (n=29) av deltagarna som inte upplevde någon skillnad efter behandling och hela 
63,6% (n=63) utav dessa upplevde en försämring av sin smärta. Studien belyste även hur 
deltagarna upplevde sin livsituation överlag. Utav de 280 deltagarna var det 5,4 % (n=15) 
upplevde sin livssituation som försämrad, 1,4 % (n=4) upplevde ingen förändring medan 
93,2% (n=261) såg en förbättring (Kowal et al, 2011). 
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Avslappning 
Detta område belyser erfarenheter av icke farmakologiska behandlingar som leder till 
avslappning. 
 
Två studier belyste effekterna av musik vid långvarig smärta (Mitchell, Mc Donald, Knussen 
& Serpell 2007 & Crowe et al, 2010). I Mitchell et al (2007)  studie beskrivs hur musik i 
smärtlindringssyfte påverkade 318 individer med långvarig smärta positivt eller negativt. 
Resultatet visar att både kvinnor och män rapporterade en avledande positiv effekt från 
smärtupplevelsen, detta genom att musiklyssnandet ledde till att de kände sig distraherade och 
avslappnade. Även Crowe et al, (2010) kommer i sin studie fram till liknande resultat, där 
deltagarna beskriver att musik avleder och distraherar från smärtan och en känsla av 
avslappning infinner sig. 
 
I Mitchell et al (2007) studie visade sig musiken även ha positiv effekt när det gällde 
depression, humörläge och känsla av ensamhet. Utav de tillfrågade deltagarna var 41 stycken 
kvinnor och 14 var män. Männen uppgav i högre utsträckning (28,6%) än kvinnorna (12,2%) 
att musiken gav lättnader avseende depression medan mindre ensamhet endast angavs av 
kvinnorna. 11,9% (n=38) av deltagarna med långvarig smärta såg ingen effekt av att använda 
musik som avslappningsmetod. Författarna belyste även att det inte bara var lyssnandet i sig 
som var betydelsefullt utan även den personliga inställningen till musiken, vilket innebar att 
typ av musikgenre och även artist var viktigt (Mitchell et al, 2007).   
  
En strategi för att uppnå avslappning var att applicera värme lokalt, genom värmekuddar och 
värme- filtar, på de områden som smärtar, sådan värmebehandling hade god effekt på smärtan 
enligt Crowe et al (2010). Fleming et al (2007) styrker detta i sin studie där de belyser 
effekterna av värme applicering vid lindring av smärta, 0,7 % av de 908 deltagarna upplevde 
effekt av värme (Fleming et al, 2007). Även i Widerström-Noga & Turk, (2003) använde sig 
16,7% (n=120) av värme terapi för smärtlindring och effekten av en upplevd avslappning.  
  
Deltagarna i Fleming et al (2007) studie uppgav att massage genererade avslappning 27,3% 
(n=248) använde detta och hela 90,7% (n=248) av dessa upplevde att det gav smärtlindring. 
Cherkin, Sherman, Kahn, Wellman, Cook, Johnson, Erro, Delaney och Devo (2011) jämförde 
i sin studie om det upplevdes skillnad av två olika former av massage, dessa var avslappnings-
och strukturerad massage. Det sågs ingen skillnad mellan dessa två former, utan det var 
beröringen i sig som gav effekt. Morone et al (2008) beskriver att meditation upplevdes av 
deltagarna som avslappnande och medverkade till en känsla av frihet. Genom avslappningen 
fann deltagarna att de upplevde en ökad förmåga att focusera i dagliga livet och underlättade 
smärthanteringen. Man såg också att de genom meditation upplevde en förbättrad sömn, 
vilket ledde till en ökad livskvalitet (Morone et al, 2008). Heutnik et al (2011) studie 
beskriver att 75 deltagare provade massage för att uppnå avslappning. Utav dessa 75 deltagare 
upplevde 58,7% en stor förbättring medan 2,7 % inte märkte någon förändring (Heutink et al, 
2011). Tul et al (2011) beskriver att yoga kan verka som ett stresshanteringsverktyg, där 
övningarna reducerar spänningar i kroppen och leder till avslappning som i sin tur genererar 
smärtlindring. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva individers erfarenhet av icke farmakologisk behandling 
vid långvarig smärta. Då författarna såg en brist på vetenskaplig forskning ur ett sjuksköterske 
perspektiv valdes att i denns studie belysa ett patientperspektiv för att sedan disskutera 
resultatet utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Metoden som valdes för denna studie var en 
litteraturöversikt, där både kvalitativ och kvantitativ vetenskaplig forskning har använts 
(Friberg, 2006). Anledningen till detta var med tanke på syftet, där den kvalitativa 
forskningen belyser vad som erfars och den kvantitativa i vilken utsträckning. Att använda 
både kvalitativa och kvantitativa artiklar är värdefullt eftersom artiklarnas resultat styrker 
varandra. För att få en bred kunskap om det valda problemområdet beskriver Friberg (2006) 
att det krävs både kvalitativa och kvantitativa studier.  
 
För att få fram den senaste forskningen har författarna valt att söka artiklar publicerade mellan 
år 2000-2012 och har därför exkluderat artiklar skrivna innan dess. De artiklar som valts ut 
har varit ”peer-rewied”, för att få en vetenskaplig tyngd i artiklarna (Friberg, 2006). Individer 
under 18 år samt de individer som får palliativ vård har exkluderats, detta för att 
förutsättningarna i behandlingen inte är densamma samt för att avgränsa resultatet.  
 
Författarna har valt att söka artiklar utifrån databaserna CINAHL och PubMed, då de 
innehåller ett brett underlag vad gäller omvårdnad- och medicinsk forskning. Flera sökord har 
använts i databassökningen, vilka är relevanta till syftet. Trunkering(*) har använts i 
sökningen för att på så vis få ett bredare resultat. I sökningarna har det booleska sökordet 
AND använts (Östlund, 2006). Detta val gjordes för att inkludera artiklar där angivna sökord 
fanns med. Vi är medvetna om att de booleska sökorden kan ha påverkat sökningarna av 
artiklarna, då eventuell relevanta artiklar kan ha förbisetts vid sökningarna. För att 
komplementera den systematiska sökningen så har vi valt att göra en osystematisk sökning. 
Den osystematiska sökningen bidrog med en ytterligare artikel som gav ytterligare 
information om hur musik erfardes påverka smärtupplevelsen positivt. 
 
 
De slutgiltiga artiklarna är ursprungligen från Europa, USA, Kanada, Nya Zeeland och Hong 
Kong och var skrivna på engelska. Det fanns ett bredare utbud av artiklar skriva från Asien, 
då de komplementära behandlingsmetoderna har en given plats i denna kultur. De finns en 
bred kunskap om de goda effekterna komplementära behandlingar kan ge. Denna kunskap har 
ännu inte influerat västvärlden i samma omfattning. Därför kan det vara svårt att applicera de 
skrivna artiklarnas resultat i vår studie. Detta på grund av att dessa studier är grundade på att 
det finns en kunskap och förståelse för de goda effekterna behandlingsformerna kan ge. De 
utvalda artiklarna har kvalitetsgranskats, vilket gjordes utifrån att besvara de frågor som ges 
förslag på i Friberg (2006). För att ytterligare styrka trovärdigheten i studien redovisas 
sökningarna i databaserna samt en översikt av de valda artiklarna för att skapa en överskådlig 
bild av resultatet (Friberg, 2006). 
Fördelen med litteraturstudien var att en helhetsbild av det valda området skapades. Analysen 
var en tidskrävande process då författarna läste artiklarna ett flertal gånger för att på så vis få 
en helhetsbild utav resultaten. Det som vi ansåg försvåra analysen var att artiklarna var 
skrivna på engelska. Vissa delar har därför behövt översättas för att få en fördjupad förståelse 
för budskapet. Författarna är medvetna om att det kan finnas risk för feltolkning av 
översättning. Genomgång av artiklarna gjordes både enskilt och gemensamt för att på så vis 
försäkra en god kvalitet. Under processen framkom två områden som speglade artiklarnas 
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resultat. Dessa var kroppsmedvetenhet och avslappning. Enligt Friberg (2006) är det allra 
vanligaste att undersöka likheter och skillnader i området. Vidare beskrivs också att flera 
infallsvinklar kan vara svårt att hinna med och att det är bättre att undersöka färre aspekter. 
Eftersom resultatens delar var lika varandra och svåra att särskilja var detta en arbetsam 
process. Det framkom till mesta dels likheter mellan artiklarna och skillnaderna blev snarast 
representerade som en variation på upplevd effekt av behandlingen. I arbetet med att skriva 
resultatdiskussionen så fann författarna ny vetenskaplig artikel som var nyanserad och belyste 
andra aspekter av KBT behandling. Vid litteratursökningarna fann inte författarna denna 
artikel. Detta kan ha en grund i upplägget av sökningar som gjorts. 
 
De flesta artiklarna var granskade och godkända av en etisk kommitté. Polit och Beck (2008) 
beskriver att det bör tas hänsyn till de etiska aspekterna när en studie genomförs. Vi har därför 
försökt att undvika att lägga in egna åsikter och tankar för att vinkla resultatet. Vikt har även 
lagts vid korrekt referenshantering för att skapa tillförlitlighet i studiens resultat. 

Resultatdiskussion 
I vårt resultat framkom det att oavsett icke-farmakologisk smärtbehandlingsstrategi, erfarde 
sig deltagarna i de olika studierna uppleva framgångsrik smärtlindring. Det framkom att 
deltagarna genom en ökad kunskap om icke farmakologisk behandling kunde hitta 
hanteringsstrategier såsom ökad kroppsmedvetenhet och avslappning. Vilka kunde generera 
smärtlindring.  
I vården av individer med långvarig smärta är det i det inledande skedet viktigt att försöka 
hitta en farmakologisk balanserad behandling som hjälper denne att uppnå smärtfrihet och 
livskvalitet i vardagen. En sådan balanserad behandling kan enligt Hasset och Gevirtz (2009) 
vara att ge icke farmakologisk behandling i tillägg till den farmakologiska, då det visat sig ha 
god effekt för individer med långvarig smärta. Långvarig smärta kan leda till att individen 
upplever psykisk ohälsa. Vi anser därför att det är av stort vikt att sjuksköterskan är 
uppmärksam, inte bara på den fysiska hälsan, utan även tidiga tecken på psykisk ohälsa, detta 
belyser både Werner (2010), Andersson och Ferhm (2005) 
  
HSL (1998:1 660) beskriver hur sjuksköterskan skall arbeta för att förebygga både fysisk och 
psykisk ohälsa samt lindra lidande.  Vårt resultat visade att den icke farmakologiska 
behandlingen inte bara är riktad mot den fysiska smärtan utan även mot den psykiska 
och/eller beteendemässiga påverkan på individen. Behandlingsformer som exempelvis 
massage, akupunktur och kiropraktik. Men även andra metoder visade sig empiriskt 
framgångsrika och borde därför övervägas, exempelvis motion, patientutbildning, kognitiv 
beteendeterapi, mindfullness meditation och KAM metoder (Monroe, et al 2003 & Hasset & 
Gevirtz, 2009). Widerström-Noga och Turk (2003) menar att det är viktigt att forskningen 
fokuserar på vilka behandlingsstrategier, oavsett om dessa är farmakologiska eller icke 
farmakologiska som har effekt. Samt ta reda på vilka behandlingar som fungerar för olika 
smärttillstånd för att kunna komma fram till den mest framgångsrika strategin (Widerström-
Noga & Turk, 2003). 
Vårt resultat visar även att kunskap och medvetenhet om det egna förhållningssättet till 
långvarig smärta samt dess fysiska och psykiska påverkan på både kropp och själ kan 
medverka till att individer upplever både smärtlindring och högre livskvalitet. Därför anser vi 
att i sjuksköterskans yrkesprofession ingår det att medverka till ett kunskapslyft för att stödja 
en ökad förståelse hos individen. 
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Även om sjuksköterskor i allmänhet inte har formell kompetens att utbilda individer i 
exempelvis utövning av yoga eller mindfullness-meditation, anser vi att det är sjuksköterskans 
ansvar att tillgodogöra sig vetenskaplig resultat om olika smärtlindringsmetoders effekter. 
Med sådan kunskap kan hon/han, i enlighet med Swansons (1991) bli en vägvisare och en 
stödjare till ett kunskapslyft för den enskilde individen i att söka olika vägar fram till en 
smärtlindring. Trots att en ökad kroppsmedevetenhet bidrar till förbättrad smärthantering sågs 
det i Tul et al (2011) studie att i vissa fall ledde den ökade kroppsmedvetenheten till att 
individen upplevde mer smärta. Här anser vi att sjuksköterskan kan göra en insats genom att 
vara lyhörd och uppmärksam och försöka förklara olika orsakssamband för individen så att 
denne kan förstå hur och varför kroppen reagerar som den gör. Även Swanson (1991) stödjer 
vikten av att vara lyhörd i mötet med individen. Detta för att få en förståelse för vilken 
kunskapsnivå individen befinner sig på. 
 
Enligt resultatet i vår studie beskrivs artiklarna vikten av att genom kroppsmedvetenhet, 
medvetandegöra kroppen i smärta för att kunna uppnå en så smärtfri vardag som möjligt 
(Wolsko et al, 2004, Fleming et al, 2007, Morone et al, 2008, Crowe et al, 2010, Tul et al, 
2011, Dysvik et al, 2011, Cherkin et al, 2011 & Kowal et al, 2011). Resultatet visar därmed 
på vikten av att sjuksköterskan är medveten om sin pedagogiska roll och med hjälp av denna 
bidra med kunskap och stöd. Detta kan innebära att försöka medverka till att individen får en 
ökad kunskap om vad smärta är, vad som kan orsaka smärtan och hur kroppen påverkas 
smärtfysiologiskt.  
Morone et al, (2008), Tul et al, (2011) och Dysvik et al, (2011) menar att en ökad kunskap 
leder till att individen upplever en känsla av kontroll för sin situation, vilket leder till minskad 
smärta. Om sjuksköterskan intar en stöttande roll kan detta bidra till att individen får en ökad 
självtillit och tro på sin egen förmåga. En ökad tro på sin själv kan bidra till att individen tar 
en mer ledande roll i sitt liv. 
 
Enligt SBU (2006) ger KBT behandling vid långvarig smärta en bättre förmåga att hantera 
smärtan samt bättre fysisk och social funktion i jämförelse med andra traditionella 
behandlingar eller ingen behandling alls. I Kowal et al (2011) studie upplevdes en förbättrad 
livskvaliet dock såg ingen signifikant förbättring i den fysiska smärtan, utan vissa deltagare 
upplevde istället att den förvärrades. En förklaring till detta, enligt oss är att detta kunde bero 
på att deltagarna i studien hade fått en ökad medvetenhet om sin smärta och på sätt blivit är 
mer mottagliga för dem. 
 
I en nypublicerad artikel som belyser smärthantering genom KBT, trycker Furnes och Dysvik 
(2012) på effekterna av att medvetandegöra smärtan. Deltagarna i studien upplevde att de fick 
en ökad förståelse för sin smärta eftersom de fick chans att reflektera över vad de egentligen 
kände och upplevde. Detta skapade en process där de blev mer aktiva och ifrågasättande 
angående i sin livssituation. Denna studie är intressant då den tydligare belyser vad deltagarna 
upplever jämfört med Kowal et al (2011) där de har arbetat med en kvantitativ metod som 
kartlägger endast om behandling gav effekt eller inte. Det vill säga att man inte lyfte hur vida 
individen upplevde behandlingen. 
 
Vi anser att det ligger i sjuksköterskans roll att ha förmågan att kunna kommunicera för att 
hjälpa individen i hanteringen av smärta. Att i mötet med individen kunna förmedla effekterna 
av kroppsmedvetenhet och avslappning och dess betydelse för smärtlindring. 
Kommunikationen bör ske utifrån ett empatiskt, lyhört och respektfullt vis. Sjuksköterskan 
bör också kunna ta hänsyn till den unika individen och uppmärksama det som individen inte 
berättar. Enligt Socialstyrelsen (2005) ligger det i sjuksköterskans proffesion att förvissa sig 
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om att patienter och anhöriga förstår den information de har fått. Även Croona (2005) 
beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan intar en roll där hon/han kan motivera, stötta och 
hjälpa. 
Avslappning visade sig ha god effekt på smärta, vilket kunde uppnås genom att lyssna på 
musik, att applicera värme lokalt, få massage samt att utföra meditation (Mitchell et al, 2007, 
Fleming et al, 2007, Morone et al, 2008 & Crowe et al, 2010). Vi anser att som sjuksköterska 
är det viktigt att veta vilka former av behandlingar som bidrar till avslappning. Det är viktigt 
att vara lyhörd för vad individen upplever medverka till avslappning. Samt ta reda på om 
individen några strategier sen innan som utövas för att kunna uppnå avslappning.  
 
I tre av studierna konstaterades ett starkt samband mellan musik och avslappning 
(Widerström-Noga & Turk, 2003, Mitchell et al, 2007 & Crowe et al, 2010 ). Gustafsson 
(2011) beskriver att individens upplevelse av sin egen smärta kan påverka det dagliga livet 
och bli till ett handikapp. Om individen upplever ständiga smärtan finns det varken tid eller 
plats för att engagera sig i något annat (Gustafsson, 2011). Vi anser att sjuksköterskans 
uppgift blir att disskutera med individen hur den upplever sig uppnå kontroll över sin smärta. 
Samt att upplysa om att det finns egenvårdsalternativ som kompletterar den farmakologiska 
behandlingen. Avslappning kan uppnås med eller utan musik, om individen inte anser sig 
klara detta på egen hand kan sjuksköterskan försöka förmedla kontakter till olika 
avslappningsgrupper. Där finns det möjlighet att med hjälp av instruktör få vägledning och 
stöd i denna behandling. Därför är det viktigt med en ökad förståelse för komplexiteten för de 
individer som lever med långvarig smärta. Samt en ökad kunskap om de icke farmakologiska 
behandlingseffekterna.  
 

Konklusion/praktiska implikationer 
 
Ett flertal olika icke farmakologiska behandlingsformer kan medverka till en ökad 
kroppsmedvetenhet och förmåga till avslappning, vilket i sin tur kan bidra till smärtlindring. 
Genom en ökad kunskap om kroppen och smärtans fysiologi skapades en kroppsmedvetenhet 
hos individen. Detta kunde uppnås genom meditation, yoga och KBT. I tillägg lärde 
individerna sig strategier för att kunna uppnå avslappning och genom detta bli smärtlindrade. 
Framgångrika strategier var applicering av värme lokalt, beröring, yoga och musik. Yoga sågs 
ha god effekt för både en ökad kroppsmedvetenhet samt för avslappning.  
 
Vår avsikt med denna studie var att skapa ett intresse för icke farmakologiska behandlingar 
hos sjuksköterskor. Vår studie lyfter fram flera icke farmakologiska metoder som kan bidra 
till smärtlindring för individer med långvarig smärta. Kroppsmedvetenhet och avslappning var 
erfarenheter som lyftes fram. Sjuksköterskan kan bidra med information och kunskap om vad 
smärta är och hur det påverkar kroppen. Att undervisa och informera om de positiva 
effekterna som avslappning kan bidra till, kan sjuksköterskan stödja patienten att använda  
individanpassade strategier.  
Litteraturgenomgången visar på en brist av gällande forskning om icke farmakologiska 
behandlingar ur ett sjusköterskeperspektiv. vilket bör studeras vidare.  
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Tabell 1, presentation av databassökning i Cinahl. 

 
Sökkommando i 
Cinahl  

Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Pain* i AB 
AND non 
pharmacologica
l treatment* 

35 5 3 1 

Chronic pain* I 
AB AND non 
pharmacologica
l treatment* I 
AB  

15 3 1 - 

Chronic pain* I 
AB AND 
nursing 
experience* I 
AB  

25 7 2 2 

Chronic pain* I 
AB AND self 
management* I 
AB 

78 6 3 1 

Chronic pain* I 
AB AND yoga* 
I AB 

12 9 3 1 

Chronic pain* I 
AB AND 
massage* I AB  

31 6 3 2 

 

Tabell 2, presentation av databassökning i PubMed. 
 
Sökkommandon 
i PubMed. 

Träffar Lästa 
abstract  

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Chronic pain* i 
AB AND 
meditation* I 
AB 

10 5 2 2 

Chronic pain* i 
AB AND self-
management* I 
AB 

28 12 4 1 

Chronic pain* i 
AB AND yoga 
I AB 

12 4 2 1 
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Tabell 3, Översikt över analyserade artiklar. 
 
Författare, 
årtal, land 

Syfte Ansats/metod Urval Resultat. 
 

Heutink, 
Matagne ; 
Post, Marcel 
W. M. ; 
Wollaars, 
Marieke M. ; 
van Asbeck, 
Floris W. A. 
2011, 
Nederländerna. 

Att beskriva 
farmakologiska och 
icke 
farmakologiska 
behandlingar som 
används vid 
ryggmärgsskador 
för att behandla 
smärtan och 
behandlingens  
effekt. 

Enkät utskickad 
via post. 
Kvantitativ 
metod.  
Svaren 
behandlades i 
SSPS statistiska 
program för 
windows (version 
16.0).  

575 enkäter 
skickades ut. 49% 
(279 personer) 
svarade och 215 
personer (77,1%)  
hade smärta pga sin 
ryggmärgsskada. 
Endast personer över 
18 år som bodde i 
närområdet 
includerades.  

Kartlägger vilka 
smärttyper som 
delatagarna 
upplever samt 
vilken 
smärtintensitet de 
har. Kartlägger 
också vilka 
behandligmetoder 
som deltagarna 
upplever fungera. 
47,3 % uppgav sig 
använda en eller 
flera olika icke 
farmakologiska 
behandlingar.  

Dysvik E ; 
Sommerseth R 
; Jacobsen FF 
2011, Norge 

Att beskriva hur det 
är att leva med 
långvarig smärta 
utifrån en persons 
upplevelse. Öka 
sjuksköterskans 
kunskap i området.  

En 
innehållsanalys 
som har en 
narrativ ansats. 
Semistrukturerade 
frågor.   

En person intervjuas 
om sitt liv.  

Belyser vilka 
strategier 
deltagaren använder 
sig utav för att få 
vardagen att 
fungera.   

Tse MM ; Pun 
SP ; Benzie IF 
2005, Hong 
Kong 

Att titta på vilka 
smärtlindring 
metoder som äldre i 
Hong Kong 
använder sig utav.  

Deskreptiv, 
kvalitativ studie,  
Portney & 
Watkins (1993). 

44 personer deltog 
(37 kvinnor och 7 
män). 

Redogör för vilka 
metoder den äldre 
använde sig utav 
för att uppnå 
smärtfrihet, både 
farmakologiska och 
icke 
farmakologiska 
åtgärder. 

Crowe M ; 
Whitehead L ; 
Gagan MJ ; 
Baxter D ; 
Panckhurst A 
2010, Nya 
Zeeland 

Denna studie 
belyser patientens 
strategier för att 
handskas med sin 
långvariga 
smärta.Vilken roll 
sjukvården har i 
detta? 

Kvalitativ studie.  
Innehålls analys, 
graneheim och 
lundman. Semi 
strukturerad 
intervju face-to 
face. 

64 personer med 
långvarig smärta i 
nedre delen av 
ryggen, samt 22 
personer ur 
sjukvården, dessa har 
nominerats utav de 
med smärta.  

Deltagarna använde 
sig utav olika copig 
strategier för att  
hitta en balans där 
smärtan är 
hanterbar. De 
trycker på att 
fysiskt aktivitet, 
värme och 
hobbyverksamhet 
underlättar 
hanteringen av 
smärta. 
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Tul, Yvonne ; 
Unruh, Anita ; 
Dick, Bruce D. 
2011, Canada 

Att se om 
deltagarens 
smärtupplevelse 
förändras då denne 
deltar i ett 
träningsprogram 
baserat på yoga.  

Kvalitativ studie. 
Semi-strukturerad 
intervju. Använts 
sig utav van 
Mannen´s 
perspektiv 

Åtta deltagare, men 
en hoppade av efter 
första omgången, då 
kvarstod sju stycken.  

Tre temat framkom 
efter intervjuver 
med deltagarna:  
*Förnyad 
kroppsmedvetenhet. 
*Ny relation till den 
kroppsliga smärtan. 
*Acceptans 
Deltagarna 
upplevde en ökade 
kroppsmedvetenhet. 
Ökad kunskap om 
betydelsen av hur 
man använder sin 
kropp. Vikten av att 
andas rätt. 

Cherkin DC ; 
Sherman KJ ; 
Kahn J ; 
Wellman R ; 
Cook AJ ; 
Johnson E ; 
Erro J; 
Delaney K ; 
Deyo RA 
2011, USA 

Att belysa hur två 
olika massage 
former påverkar 
den långvariga 
smärtan jämnfört 
med en vanlig 
behandling.  

Randomiserad, 
kontrollerad 
studie.  
Deltagarna var 
inte informerade 
om vilken form 
av massage de 
fick.  

401 deltagare. 
132 strukturerad 
massage 
136 
avslappningsmassage 
133 vanlig vård. 

Man såg likheter 
mellan de olika 
massage grupperna 
efter 10 veckor. 
Man såg också att 
massage kan vara 
en effektiv 
behandlingsform 
vid långvarig 
smärta, där effekten 
sågs efter sex 
månader.  

Wolsko PM, 
Eisenberg DM, 
Davis RB, 
Phillips RS. 
2004, USA 

Att undersöka om 
deltagarna 
använder sig utav 
mind and body 
terapier. (mind and 
body: att mentalt 
kunna uppnå hälsa 
genom tankens 
kraft) 

En telefon 
undersökning, 
som genomfördes 
randomiserat.  
Kvantitativ 
ansats.  

2055 tillfrågades 
dessa var över 18 års 
ålder. 593 hade 
provat mind and 
body terapi medans 
397 hade provat det 
senaste året.  

Mind and body 
terapi innefattar 
Meditation, yoga 
och guided imagery 
( focusera på inre 
positiva bilder). 
Man använde sig 
utav mind and body 
för att öka 
välbefinande och 
lära sig hantera 
smärta. 

Natalia E. 
Morone, , 
Cheryl S. 
Lynch, Carol 
M. Greco, 
Hilary A. 
Tindle, MD, 
and Debra K. 
Weiner. 
2008, USA 

Belysa huruvida 
mindfullness 
meditation kunde 
underlätta 
upplevelsen av 
långvarig smärta 
hos äldre med 
långvarig smärta i 
ryggen.  

En kvalitativ, 
narritativ studie. 
En innehålls 
analys utifrån  
grounded theory. 

37 deltog men endast 
27  deltagare (73%) 
fullföljde hela 
programmet.  

Sex  temat 
framkom men fyra 
focuserade på hälsa. 
Upplevelsen av 
minskat smärta 
efter mindfullnes 
meditation, ökad 
medvetenhet, 
förbättrad sömn, 
ökat välbefinnande. 
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Sara Fleming, 
David P 
Rabago, 
Marlon P 
Mundt and 
Michael F 
Fleming. 
2007, USA.  

Att få ökad 
kunskap på om 
huruvida patienten 
upplever sig bli 
hjälpt utav CAM 
behandling som 
komplement till sin 
farmakologiska 
behandling för 
smärta. 

Kvantitativ 
studie. 

Deltagarna var 
mellan 18- 81 år. 
Har smärta minst tre 
månader. 908 deltog. 
 

404 st ( 44%) hade 
provat CAM det 
senaste året. 504 st 
(56%) hade aldrig 
provat. Majoriten 
var kvinnor, de som 
använde sig utav 
CAM sågs ofta 
skatta sin smärta 
högre än de som 
inte provat. Man 
såg också att de 
uppskattade sig ha 
längre livskvalitet.  

John Kowal, 
Keith G 
Wilson  Celia 
M Geck , 
Peter R 
Henderson 
Joyce L D’Eon 
2011, Canada 

”Belysa vilken 
effekt ett KBT 
baserad program 
kan göra för 
personer med 
lånvarig smärta.”  

Retrospektiv 
studie.  

400 deltog, 344 
fullföljde (86%) 
utbildningsfasen. Av 
de 344 personerna 
var det var det i 
slutändan endast 280 
personer som 
fullföljde. 66,1% av 
dessa var kvinnor 
(185 st).  

Man såg en 
förbättring av före 
och efter resultaten, 
samt en förbättrad 
upplevelse av 
välbefinnande 
överlag. Dock fanns 
det en grupp på 99 
personer som 
upplevde försämrad 
hälsa och ökad 
smärtupplevelse.  

Mitchell, L.A., 
Mcdonald, 
R.A.R., 
Knussen, C., 
Cerpel, M.G. 
2007, 
Storbritanien 

Syftet var att 
undersöka 
effekterna av att 
lyssna på musik i 
smärtlindringssyfte. 
 
 
 
 
 
 

Utskickat 
frågeformulär. 

850 blev tillfrågade. 
318 deltagare med 
långvarig smärta 
tackade ja till att 
medverka. 

Det framkom att 
musik var både 
distraherande och 
bidrog till 
avslappning. 
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