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Sammanfattning:  Otillräcklig smärtlindring och läkemedelsbiverkningar är ett stort 

problem i den postoperativa vården. Smärtan i sig kan också leda 
till olika postoperativa komplikationer. Komplementära metoder är 
idag efterfrågade och börjar också integreras i vården. Syftet med 
denna litteraturstudie var att undersöka om sjuksköterskan kan 
använda sig utav akupunktur, aromaterapi, massage, musik och 
TENS vid postoperativ smärta. Frågeställningarna som sedan 
ställdes var då, kan komplementära metoder minska smärta 
postoperativt, minska opioidanvändningen samt påverka andra 
smärtrelaterade symtom i kroppen, såsom andningsfrekvens, 
blodtryck, puls och hormoner i kroppen? Arbetet gjordes som en 
litteraturstudie där 22 kvantitativa artiklar granskades. Resultetet 
delades in i kategorier utefter vilka metoder som studerats i 
artiklarna. Litteraturstudiens resultat visar att komplementära 
metoder såsom, akupunktur, aromaterapi, massage, musik och 
TENS har smärtlindrande egenskaper samt höjer välbefinnandet 
hos patienterna. Det sågs också en minskning i opioidanvändning 
samt påverkan på vissa andra smärtrelaterade symtom. Mer 
forskning behövs för att ytterligare utreda de komplementära 
metodernas plats i den postoperativa vården. Redan idag finns 
forskning som indikerar att komplementära metoder fungerar 
effektivt som smärtlindring och eftersom de saknar/har få 
biverkningar bör de kunna införas och integreras i sjukvården. 
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Abstract Inadequate pain relief and side effects of analgesia are a major 

problem in the postoperative care. The pain itself can lead to 
different postoperative complications. Today’s request for 
complementary therapies is making complementary therapies more 
integrative in the nursing care. The aim of this study was to 
investigate if acupuncture, aromatherapy, massage, music and 
TENS could be a part of the nursing care for postoperative pain 
when it comes to relieve the postoperative pain, lower the use of 
opioids and effect on pain related symptoms such as breathing, 
blood pressure, pulse and hormones? The study was made as a 
literature study where 22 quantitative studies where reviewed. The 
result where categorised in each complementary method that had 
been analysed in the studies. The result of the literature study show 
that complementary therapies such as acupuncture, aromatherapy, 
massage, music and TENS have pain relieving qualities and 
encourage the wellbeing within patients. A less use of opioids and 
an effect on pain related symptoms where also shown in the 
studies. There are a need of more research to investigate the need 
of complementary methods in the postoperative care. The research 
today show an indication of complementary therapies being pain 
relieving and that they have few side effects, which could be a 
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hospital care 
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Inledning 
Smärta är idag ett stort problem inom den postoperativa vården och en fullgod smärtlindring 
är ofta svårt att uppnå. Patienterna lider även av biverkningar från givna mediciner, vilket i sin 
tur kan leda till komplikationer (Rawal, 1999). International Association for the Study of Pain 
definierar smärta som "en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse i samband med 
verklig eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada" (Anckers & 
Carlsson, 1997, s.13) Smärta är en subjektiv upplevelse (Renck, 2003) och kräver därför en 
individuellt anpassad behandling. Sjuksköterskan har en central roll i smärtbehandlingen då 
det är hon som bedömer patientens smärta, administrerar de smärtstillande läkemedlen samt 
utvärderar dess effekt (Almås, 2004). 
 
Sjukvårdspersonal skall arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet [HSL] (SFS, 
1998:531, 1 §). I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor förklaras att sjuksköterskan ansvarar för 
att patientens behov av säkerhet, värdighet och rättighet tillgodoses vid användning av ny 
teknik och forskning (International Council of Nurses, 2006). Detta får betydelse för 
införandet av komplementära metoder i vården då de vetenskapliga bevisen för metoderna 
först måste styrkas (Carlsson & Falkenberg, 2007). 
 
I Sverige är det den naturvetenskapliga medicinen som dominerar hälso- och sjukvården där 
vissa komplementära metoder accepteras (Carlsson & Falkenberg, 2007). Komplementär 
medicin har gått från att anses vara kvacksalveri till att accepteras mer och mer utav samhället 
och samtidigt integrerats i vården. Forskningen inom detta område är fortfarande ny men på 
stark frammarsch (Schönström, 2006).  
 
Bakgrund 
 
Smärtfysiologi                 
Det finns fyra typer av smärta. Vid postoperativ smärta är det den nocicceptiva smärtan som 
känns av. Nociceptiv smärta innebär en påfrestning på smärtreceptorer som då aktiverar 
smärtframkallande substanser. Noiciceptiv smärta är också definierad som vävnadsskada eller 
hot om vävnadsskada samt tillväxt av en cancertumör, akuta trauma och aktiva faser i 
reumatiska tillstånd. Slutligen kan noiceceptiv smärta även innebära hårt tryck och starkt 
avvikande temperaturer (Almås, 2002). 

Två sorters nervfibrer förmedlar smärtimpulser där myeliniserade A-delta fibrer är den ena. 
De skickar smärtimpulser med en hastighet av 12-80 meter per sekund och känslan utav dessa 
smärtimpulser är vällokaliserad, skarp och distinkt. C- fibrer är omyeliniserade och den andra 
sortens nervfibrer. De fortleder smärtsignaler med 0,4 meter till mer än 1 meter per sekund 
och känns mer som en dovt, gnagande, brännande, samt vag känsla (Marieb, 2004). 
Nervimpulser går in via sensoriska nerver i dorsalroten till ryggmärgens dorsalhorn och 
omkopplas där till interneuron (Almås, 2002). Smärtsignalen kopplas sedan om i nya 
smärtfibrer, vilka korsar över till den motsatta sidan på den främre sidokvadranten. Där 
samlas smärtfibrerna i uppåtgående smärtbanor (tractus spinothalamicus lateralis) och fortleds 
upp till de ventrala posteriora laterla kärnorna i thalamus i hjärnan, via retikulära formationen. 
Från thalamus omkopplas smärtimpulserna till andra delar av hjärnan bland annat till 
somatosensoriska cortex där en uppfattning om smärtans lokalisation ges. Även omkoppling 
till limbiska systemet sker, vilket ger en emotionell påverkan. Retikulära formationen reglerar 
andning och cirkulation och därför uppstår kroppsliga tecknen vid smärta såsom takykardi, 
förhöjt blodtryck och häftigare andning (Marieb, 2004).  
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Portteorin 
1965 framlade Ronald Melzack och Patrick Wall en teori på hur smärta kan hämmas. Deras 
portteori bygger på empirisk erfarenhet av hur smärtupplevelse kan lindras tack vare yttre 
stimuli såsom massage. Teorin bygger också på experimentella studier av hur djurs nervceller 
i bakhornen aktiveras eller hämmas av olika stimuli (Andersson, 1984). Denna teori har dock 
inte blivit helt bekräftad av senare studier (Marieb, 2004).  
 
Enligt portteorin går nervfibrer för andra sorters stimuli, till exempel beröring (A-beta fibrer) 
in på samma ställe som A-delta och C-fibrerna i dorsalroten (Anckers & Carlsson, 1997). A-
beta fibrernas interneuron omkopplas vid samma interneuron som A-delta- och C-fibrernas 
och kan om det skickas fler A-beta impulser, till exempel vid massage av stället där smärtan 
uppkommer, utkonkurrera smärtimpulserna. Då övergår interneuronerna till att istället skicka 
vidare smärthämmande transmittorsubstanser och därigenom blockera de smärtframkallande 
transmittorsubstanserna (Marieb, 2004; Melzack & Wall, 1965).  
 
Central smärthämning 
Kroppen frisätter smärthämmande transmittorsubstanser och de viktigaste av dessa är de 
endogena opioiderna (Almås, 2002). Dessa blockerar överföringen av impulser i ryggmärgens 
och hjärnstammens synapser genom att binda sig till speciella opioidreceptorer, vilket leder 
till att smärtan hämmas (Sonesson & Sonesson, 2004). 
 
I hjärnstammen finns smärthämmande system som aktiveras då smärtimpulser leds genom 
tractus spinothalamicus lateralis. Från hjärnstammen utgår sedan flera decenderande 
nervbanesystem som slutar i dorsalroten i de olika ryggmärgssegmenten. Smärthämningen 
sker genom att decenderande nervbanor frisätter serotonin som aktiverar de interneuron där 
smärtimpulserna går in, vilka i sin tur frisätter smärthämmande opioider. Ifrån medulla 
oblongata går descenderande smärthämmande banor till dorslaroten, där de frisätter 
noradrenalin vilket minskar överföringen av smärtimpulser i dorsalhornet (Henriksson & 
Rasmusson 2003). 
 
Opioidbehandling av smärta 
Smärta kan behandlas med opioider som är centralt verkande analgetika (Apoteket AB, 2005). 
Opioider har både en smärthämmande effekt, verkar lugnande samt ger en känsla av 
välbefinnande (Norlén, 2004). Opioiderna hämmar fortledningen av smärtimpulser genom att 
binda till opioidreceptorer i tractus spinothalamicus samtidigt som de smärthämmande 
decenderande banorna stimuleras. De lugnande och stämningshöjande effekterna uppkommer 
genom att opioiderna binder till opioidreceptorer i hjärnan (Norlén, 2004). Nackdelen med 
opioider är de många biverkningarna. En vanlig biverkning är förstoppning som uppkommer 
på grund av att opioider kraftigt hämmar tarmperistaltiken. Opioider har också en 
andningsdeprimerande och sedativ effekt samt kan framkalla illamående (Renck, 2003). 
 
Negativa effekter av smärta 
Vanligtvis förekommer postoperativ smärta upp till ca 4 dygn efter det kirurgiska ingreppet 
(Hamberger & Haglund, 2005) I den postoperativa vården är det viktigt att patienten är så 
smärtfri som möjligt eftersom smärta påverkar kroppen negativt och kan bidra till flera olika 
postoperativa komplikationer (Rawal, 1999). 
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Kirurgi utgör ett trauma för kroppen. Det kirurgiska ingreppet i sig och den akuta 
postoperativa smärtan utlöser en stressreaktion i kroppen, det så kallade neuroendokrina 
svaret (Rawal, 1999), där kroppens endokrina system påverkas (framförallt hypofysen) och 
nivåerna av kortisol, glukagon och katekolamin ökar. Även hjärnstammen påverkas som 
aktiverar det sympatiska nervsystemet med takykardi och vasokonstriktion som följd (Järhult 
& Offenbartl, 2006). Dessa reaktioner i kroppen anses utgöra en risk för att utveckla 
komplikationer såsom hjärtinfarkt, lung- och tromboemboliska komplikationer, trycksår och 
postoperativ trötthet (Rawal, 1999). Sympatikuspåslaget leder också till minskad 
tarmperistaltik och att nedre magmunnen drar ihop sig, vilket kan leda till illamående och 
kräkningar (Järhult & Offenbartl, 2006). Aktiveringen av hypofysen leder till att antidiuretiskt 
hormon (ADH) frisätts för att spara vätska åt kroppen. Detta innebär att urinproduktionen 
reduceras och att njurfiltrationen återgår till det normala först ett par dygn efter en normalstor 
bukoperation (Almås, 2004). 
 
Försämringen av patientens lungfunktion är bland annat beroende av vilken operation som 
genomgåtts och av de läkemedel som används. Vid postoperativ smärta försvåras patientens 
djupandning och hostförmåga, vilket kan leda till sekretstagnation med atelektaser och 
pneumoni som följd (Rawal, 1999). Atelektaser uppkommer oftast inom 48 timmar efter det 
kirurgiska ingreppet och kan uppstå redan under operationen. Plant läge innebär en dålig 
förutsättning för gasutbytet då det bland annat blir ett tryck från diafragma så att delar av 
lungorna kläms ihop. Det är därför viktigt att komma upp i sittande och stående läge för att 
optimera gasutbytet och förhindra atelektaser (Almås, 2004). Mobilisering är också den 
viktigaste förebyggande åtgärden vid tromboemboliska komplikationer för att optimera 
blodcirkulationen (Almås, 2004). För att patienten skall kunna mobiliseras tidigt i det 
postoperativa förloppet krävs en god smärtlindring då en patient som har ont är mer stilla 
(Almås, 2004). 
 
Komplementärmedicin 
1989 tillsattes alternativkommittéen, en kommitté bestående av alternativmedicinska 
yrkesförbund och föreningar, skolor, leverantörer och patientorganisationer som i uppdrag av 
socialstyrelsen skulle kartlägga vilka alternativa metoder som fanns i Sverige. Även hur och i 
vilken omfattning de användes undersöktes. Denna utredning visade på att var femte svensk 
någon gång använt sig av komplementär eller alternativ medicin (Schönström, 2006; SOU, 
1989). 
 
Alternativmedicin kan definieras som ett alternativ till den vanliga sjukvården och har en 
förklaringsmodell som skiljer sig från den naturvetenskapliga medicinen. Komplementära 
metoder kan förklaras ur ett naturvetenskapligt perspektiv och kan komplettera den vanliga 
sjukvården (Carlsson & Falkenberg, 2007). Begreppet integrativ vård innebär att integrera de 
evidensbaserade komplementära metoderna med traditionell skolmedicin. Exempelvis kan 
akupunktur, vid integrativ vård av smärta, utföras av vårdpersonalen på sjukhuset tillsammans 
med farmakologisk behandling. Detta bredare synsätt på vården sätter patienten och dennes 
hälsa i fokus och ger vårdpersonalen ytterligare verktyg att arbeta med (Carlsson & 
Falkenberg, 2007). I detta arbete kommer begreppet komplementära metoder att användas, 
vilket definieras som metoder vilka kan användas komplementärt till den traditionella 
skolmedicinen. Metoderna som tas upp bör kunna utföras av sjuksköterskan och förklaras ur 
ett västerländskt perspektiv. 
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Akupunktur 
1984 fastslog socialstyrelsen att akupunkturbehandling mot smärta står i överensstämmelse 
med vetenskapligt beprövad erfarenhet (Schönström, 2004). Det innebär att all legitimerad 
sjukvårdspersonal får utöva akupunktur om de genomgått utbildning i det. Vid behandling 
från sjuksköterskor, barnmorskor och sjukgymnaster måste man vanligen ha remiss från 
läkare (Bjerneroth Lindström, 2007). 
 
Det finns tre varianter av akupunktur, där traditionell kinesisk akupunktur är den som först 
upptäcktes för tusentals år sedan (SOU, 1989). Denna teori bygger på ett holistiskt synsätt, där 
kroppen har 2000 punkter sammankopplade i energiflödande banor (meridianerna). I dessa 
banor transporteras livsenergi (chi) (Schönström, 2004). Den icke-traditionella akupunkturen 
skiljer sig från den traditionella kinesiska akupunkturen när det kommer till att förklara 
akupunkturens verkan. Då den kinesiska versionen bygger enligt ovan på återställande av 
energiflöden, grundas den västerländska förklaringen på portteorin och därigenom frisättning 
samt bildning av endorfiner. Även psykologiska mekanismer tros utlösa smärthämmande 
aktivitet i nervbanorna (SOU, 1989). En utarbetad form av manuell akupunktur är 
elektroakupunktur, där lågfrekvent (1-5 Hz) eller högfrekvent elektrisk stimulering kopplas 
till nålarna. Detta ökar den stimulerande effekten rytmiskt och strömmen sprids ut i 
vävnaderna. Nervimpulser kan nu stimuleras i nervtrådar liggandes med ett visst avstånd från 
nålen (Andersson et al., 1984). 
 
Vid akupunktur väljs runt fem till tio punkter per omgång och nålen sticks så pass djupt att en 
speciell känsla uppstår, den så kallade De Qi- känslan. Denna känsla beskrivs som en pirrande 
elektrisk stöt med lindrigt muskelobehag, medan akupunktören känner det som om något 
greppar tag i nålen (Andersson, et al., 1984). Nålarna får sedan sitta i olika länge beroende på 
vilken akupunktör som utför behandlingen och beroende på patientens anamnes samt 
känslighet (Schönström, 2004). Ibland stimuleras nålarna mekaniskt genom att de vrids 
medsols och/eller motsols, samt och/eller med små pickande rörelser upp och ner (Andersson 
et al., 1984).  
 
Aromaterapi 
Den vanligaste formen av aromaterapi är aromamassage, men aromaterapin kan också ges i 
form av inhalation eller bad (Schönström, 2006). Vid massage absorberas oljan av huden och 
förs sedan genom blodet och lymfan ut i kroppen. Vid inhalation når oljan blodet i lungornas 
alveoler (Selby, 1997). Kunskapen om oljornas farmakokinetik och interaktion med andra 
läkemedel är ännu begränsad (Maddocks-Jennings & Wilkinson, 2003).  
 
Luktsinnet har en stor betydelse vid aromaterapi då människor reagerar känslomässigt på 
olika sorters dofter (Schönström, 2006). Det behövs mer forskning kring luktsinnets funktion, 
men en orsak till att dofter kan påverka sinnesstämningen är att luktsinnet står i en väldigt tät 
förbindelse med limbiska systemet och dofter utlöser impulser till hypothalamus och 
hypofysen (Selby, 1997).  
   
Massage 
Det finns idag över hundra olika massagetekniker i världen, men den vanligaste i Sverige är 
klassisk massage som utvecklades av svensken Pehr Ling i början av 1800-talet. Metoden är 
även vanlig utomlands där den benämns som Swedish massage (Schönström, 2006). Klassisk 
massage är en mångsidig metod som både kan användas i avslappningssyfte eller som en 
djupare muskelbehandlig. Det finns olika tekniker som massören kan använda sig av, till 
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exempel knådning av muskler, strykning av huden eller vibrerande rörelser (Schönström, 
2006) 
 
Musik 
Musik har använts som ett alternativ i läkningsprocessen under lång tid i de flesta länder och 
kulturer. Musiken når örat och förs via den VIII:e hjärnnerven (n. vestibulocochlearis) till 
hörselnervkärnan (nucleus cochlearis) i hjärnstammen och går sedan vidare upp till thalamus där 
signalerna omkopplas till hörselcentrum i tinningloben där ljudet görs medvetet (Sonesson & 
Sonesson, 2004). På vägen till thalamus passerar signalerna retikulära akitverings systemet 
(RAS), vilket i sin tur gör att musiken kan påverka vilka stimuli som RAS väljer att förmedla 
vidare (Berger & Schneck, 2006).  
 
TENS 
Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en smärtlindringsmetod som bygger på 
portteorin. Genom att fästa elektroder på huden ges elektriska impulser som stimulerar ytliga 
nervtrådar som i sin tur hämmar de smärtledande nervernas signalöverföring i dorsalhornet 
(Anckers & Carlsson, 1997). Det går att välja antingen hög frekvens (80-100 Hz) eller låg 
frekvens (ca 2 Hz). Vid hög frekvens (Hi-tens) får man den snabbaste smärtlindringen som 
uppkommer redan efter ett par minuter och efter 15- 20 minuter nås full effekt. Den 
smärtlindrande effekten kan sedan kvarstå i flera timmar. För att uppnå smärtlindring vid Hi-
tens ska elektroderna placeras i anslutning till det smärtande området så att impulserna går in 
på samma segmentella nivå som smärtimpulserna. Det förekommer en viss spridning av 
impulser 1-2 segment upp och ner i ryggmärgen vilket ger en viss spännvidd över vilket 
område som kan stimuleras (Anckers & Carlsson, 1997). 
 
Vid låg frekvens (Lo-tens) krävs oftast minst 20 minuters stimulering för att uppnå 
smärtlindring. Denna metod kräver kraftiga muskelkontraktioner av de muskler som är 
kopplade till samma ryggmärgssegment som det smärtande området och detta påverkar också 
endorfinsystemet (Anckers & Carlsson, 1997). 
  
Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om sjuksköterskan kan använda sig utav 
akupunktur, aromaterapi, massage, musik och TENS vid postoperativ smärta.  
Följande frågeställningar ställdes: 
1. Kan akupunktur, aromaterapi, massage, musik och TENS minska smärtan postoperativt? 
2. Kan akupunktur, aromaterapi, massage, musik och TENS minska användandet av 

opioider? 
3. Kan akupunktur, aromaterapi, massage, musik och TENS påverka andra smärtrelaterade 

symtom såsom andningsfrekvens, blodtryck, puls och hormoner i kroppen? 
 
Metod 
 
Denna studie genomfördes som en litteraturstudie med till en början induktiv metod, där 
frågeställningen om vilka komplementära metoder som kan användas vid postoperativ smärta 
undersöktes. Då pilotsökningar utav vetenskapliga artiklar gav fem tydliga kategorier valde 
gruppen istället att fokusera på detta och fortsatte att utveckla litteraturstudien utifrån en 
deduktiv metod. Ett nytt syfte arbetades fram, vilket gav ovan nämnda frågeställningar.  
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Datainsamling 
Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i två databaser: Cinahl och Pubmed (se bilaga 1). 
Innan de slutgiltiga sökningarna gjordes utfördes en pilotsökning för att avgöra hur brett 
ämnet var. De slutgiltiga sökningarna gjordes vid två tillfällen. Vid sökning i databasen 
Cinahl användes databasens thesaurasus-tjänst för att hitta rätt angivet sökord. Här användes 
inklusionskriterierna engelska, publicerade 2003-2008 samt studier utav inneliggande 
patienter. De artiklar som innefattade barn exkluderades. I databasen Pubmed använde vi oss 
av databasens MeSH-tjänst för att hitta de mest relevanta orden. Inklusionskriterierna var 
engelska, publicerade de senaste fem åren samt studier gjorda på människor. Artiklar med  
barn som patienter exkluderades även här. 
 
Sökorden var dem samma på båda databaserna. Sökningarna gjordes på följande sökord: 
 
Tabell 1 
Sökord  Cinahl (Thesaurus) och Pubmed (MeSH) 
Postoperativ smärta Postoperative pain 
Akupunktur Accupuncture 
Akupressur  Accupressure 
Aromaterapi Aromatherapy 
Massage Massage 
Musik Music Therapy 
Transkutan elektrisk nervstimulerare Transcutaneous Electric Nerve Stimulation 
TENS TENS 
Omvårdnad Nursing 
 
Alla sökord kombinerades på olika sätt, men de sökningar som inte gav några träffar 
redovisas ej i bilaga 1. De komplementära metoder som tillslut valdes gjordes med 
utgångspunkt för det material vi fann i artikelsökningarna.  
 
Av 203 träffar lästes 57 sammanfattningar och utav dessa valdes 31 artiklar. Bortfallet bestod 
av rewievartiklar, studier gjorda på barn och studier som inte motsvarade vårt syfte. Efter att 
dubbletter sorterats bort återstod 24 artiklar (urval 1), vilka lästes i fulltext. Därefter 
sorterades vi bort ytterligare en rewievartikel och en ovetenskaplig artikel då de inte 
eftersträvade vårt syfte. Litteraturstudiens slutgiltiga artikelantal hamnade på 22 artiklar (urval 
2) (se bilaga 1).  
 
Alla i gruppen granskade artiklarna enligt en bedömningsmall för kvantitativa studier 
(Carlsson & Eiman, 2003) och sammanställde dem i en artikelöversikt där syfte, metod, 
slutsats och vetenskaplig kvalitet redovisas (se Bilaga 2). Därefter jämfördes analysresultatet 
av artiklarna och en gemensam gradsättning för varje artikel diskuterades fram. 
  
Databearbetning 
Artiklarna sorterades in i kategorier, där varje komplementärmetod var en kategori för sig, 
med undantag för några få studier vilka kombinerade metoderna. Efter det granskades 
artiklarna utifrån syftet för att hitta svar på de olika frågeställningarna.   
Resultatet har delats in i olika kategorier utefter vilka komplementära metoder som studerats i 
artiklarna. Detta för att kunna urskilja vilken kunskap och forskning som finns om varje 
enskild metod. Slutligen finns också en kategori för artiklar som tar upp två eller flera olika 
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komplementära metoder tillsammans. Under varje kategori är resultaten sedan indelade i 
delresultat där först metodens inverkan på smärtintensitet och smärtupplevelse tas upp, 
därefter redovisas hur opioidanvändningen påverkas och till sist eventuella kroppsliga tecken 
på smärta. 
 
Resultat  
 
Akupunktur 
Pohodenko-Chudakova (2004) anger att akupunktur gav en fullt smärthämmande effekt 
postoperativt till 62% av patienterna och delvis smärthämmande effekt till resterande 38% av 
patienterna. Smärtan sattes dock inte på en skala och jämfördes därför inte med 
kontrollgruppen. Tsang, Tsang, Ko, Kong, Lee, & Yip (2007) fann inte någon signifikant 
skillnad utav smärtsänkning vid användande av akupunktur. Detsamma gällde för Usichenko, 
Dinse, Hermesen, Witstruck, Pavlovic & Lehmann.  (2004) studie, som också kommer fram 
till att akupunktur sänker användandet av opioider postoperativt. Även förfrågan efter opioder 
postoperativt dröjde längre för akupunkturgruppen. Detta stärks utav Wong, Lee, Sihoe, Wan, 
Ng, & Chan (2006) vars pilotstudie dock gjordes på elektroakupunktur anger en signifikant 
sänkning av opioidanvändandet postoperativt. Studien anser att det behövs mer forskning då 
den var just en pilotstudie. Tsang, et al. (2007) fann inte någon signifikant skillnad i 
användning av opioider postoperativt.  
 
Aromaterapi 
Två studier undersökte hur aromaterapi med lavendelolja påverkade det postoperativa 
förloppet. De faktorer som undersöktes var, smärta, illamående, användning av smärtstillande 
läkemedel, tid på uppvakningsavdelningen och hur nöjda patienterna var med 
smärtkontrollen. Båda studierna visar att inhalation av lavendel har en positiv effekt på 
patienternas upplevelse av smärta. (Kim, Wajda, Cuff, Serota, Schlame, 2006; Kim, Ren, 
Fielding, Pitti, Kasumi, & Wajda, 2007) I studien av Kim, et al (2007) visar resultatet att 
patienterna som fått lavendel-inhalation fick signifikant mindre morfin än kontrollgruppen. 
Studien visar också att fler patienter i kontrollgruppen (82%) var i behov av opioider i 
förhållande till lavendelgruppen (46%). Denna skillnad var signifikant. Kim, et al. (2006) 
fann däremot inte någon signifikant skillnad i användandet av smärtstillande läkemedel. Kim, 
et al. (2007) fann ingen signifikant skillnad i användningen av antimetika, blodtryckssänkande 
läkemedel samt tid på uppvakningsavdelningen. Inte heller Kim, et al. (2006) kunde finna 
någon signifikant skillnad i tiden på uppvakningsavdelningen. Inga respiratoriska, 
gastroinestinala, allergiska eller hemodynamiska biverkningar sågs i studien av Kim, et al. 
(2006).  
 
Massage  
Effekten av massage som intervention vid postoperativ smärta undersöktes i fyra studier. I 
studierna framkom framförallt två positiva effekter av massage som intervention. Dessa var 
en snabbare minskning av smärtintensiteten och en snabbare minskning av smärtans obehag 
(Forchuk, et al., 2004; Mitchinson, Kim, Rosenberg, Geisser, Kirsh, Cirkrit, 2007; Piotrowski, 
Paterson, Mitchinson, Kim, Kirsh, & Hinshaw, 2003; Wang & Keck, 2004). Mitchinson, et al. 
(2007) har i sitt resultat fått fram att smärtans intensitet minskar signifikant efter massage. 
Även Piotrowski, et al. (2003) fann en trend där smärtintensiteten sjönk snabbare i 
massagegruppen än i kontrollgruppen. Denna minskning var dock ej signifikant. I Mehling, 
Jacobs, Acree, Wilson, Bostrom & West (2007) studie, som egentligen undersökte massage 
tillsammans med akupunktur, fick 33 patienter enbart massage och där visar resultatet en 
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förbättring av smärtan efter den första massageomgången. I Wang & Kecks (2004) studie sågs 
både en minskning av smärtintensiteten och patienternas obehag av smärtan. Att obehaget av 
smärtan minskar av massage styrks av flera av studierna (Cikrit, et al., 2007; Forchuk, et al., 
2004; Piotrowski et al., 2003)  
 
Varken Mitchinson, et al. (2007) eller Piotrowski, et al. (2003) har funnit någon skillnad i 
opioidanvändning mellan kontroll och interventionsgrupperna. I studierna av Forchuk (2004) 
och Wang & Keck (2004) är skillnad i opioidanvändning inte undersökt. Förutom smärta har 
också andra indikationer på smärta studerats såsom blodtryck, takykardi och 
andningsfrekvens. Wang & Keck (2004) finner i sin studie en signifikant sänkning av 
hjärtfrekvens och andningsfrekvens. Någon signifikant minskning av blodtrycket sågs 
däremot ej. 
 
Musik 
Fyra av sex studier visar på att smärta minskar postoperativt vid användning av musik 
intraoperativt eller postoperativ (Laurion & Fetzer, 2003; Nilsson, Unosson & Rawal, 2003; 
Nilsson, Unosson & Rawal, 2005; Sendelbach, Halm, Doran, Miller & Gaillard, 2006;). Dock 
skiljer sig studierna i när smärtlindringen träder i kraft. Laurion & Fetzer (2003) påvisar att 
smärtlindringseffekten endast sker vid utskrivningstillfället vid användning av musik 
perioperativt, intraoperativt samt postoperativt. Nilsson, et al. (2005) fann däremot att den 
smärtlindrande effekten var signifikant efter en och två timmar postoperativt. Ikonomidou, 
Rehnström och Naesh (2004) ser inte någon minskning av smärta postoperativ vid 
användning av musik pre- och postoperativt.  
 
Sänkning i användandet av morfin sågs i tre av studierna (Ikonomidou, et al., 2004; Nilsson, 
et al., 2003; Nilsson et al., 2005). Medan tre studier inte fann detta (Laurion & Fetzer, 2003; 
Sendelbach, et al., 2006; Voss, et al., 2004).Tre studier fann en minskning av oro (Voss, et al., 
2004; Sendelbach, et al., 2006; Nilsson, et al. 2005). Dock såg Nilsson, et al. (2003) inte 
någon skillnad i oro. I tre studier sågs ingen skillnad utav blodtrycket mellan musik och icke-
musik patienter (Sendelbach, et al., 2006; Ikonomidou, et al., 2004; Nilsson, et al., 2005).Två 
studier fann inte heller någon signifikant skillnad vid illamående (Laurion & Fetzer, 2003; 
Nilsson, et al. 2003). Nilsson, et al. (2005) fann en sänkning i kortisolnivåerna postoperativt. 
Ikonomidou, et al. (2004) ansågs sig finna en signifikant skillnad vid djupandning i favör till 
musikgruppen. Ingen skillnad vid IgA, blodsocker och saturation fanns hos Nilsson, et al. 
(2005) studie.  
 
TENS 
Två av tre studier visar att smärta minskar vid användning av TENS (Erdogan, M., Erdogan, 
A., Erbil, Karakaya & Demircan, 2005; Rakel och Frantz, 2003). Den tredje studien kunde 
dock inte mäta smärtan på grund av förlorad data (Breit & Van der Wall, 2004). Rakel och 
Frantz (2003) visar på en förbättrad smärtkontroll vid rörelse och gång (både hastighet och 
avstånd) när TENS används postoperativt. Ingen minskning av smärta sågs vid sängliggande, 
studien drar därför slutsatsen att TENS hjälper genom att minska hyperalgesi. Erdogan, et al. 
(2005) fann att TENS genom sin smärtlindrande effekt signifikant minskade patienternas tid 
på intensivvårdsavdelningen.  
 
Frantz och Rakel (2003) fann en signifikant lägre nivå av opioidanvändning fem dagar 
postoperativt. Även Erdogan, et al. (2005) fann att opioidanvändningen i 
interventionsgruppen var signifikant lägre två timmar postoperativt. Inga biverkningar av 
TENS sågs i interventionsgruppen medan ett antal patienter i kontrollgruppen fick besvär 
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relaterade till opioidanvändningen. Breit och Van der Wall (2004) fann inte någon signifikant 
förbättring i sänkning av opioidkonsumtion postoperativt vid användning av TENS. I två av 
tre studier framkom att TENS genom sin smärtlindrande verkan underlättade djupandning för 
patienter postoperativt (Erdogan, et al. 2005; Rakel och Frantz, 2003). Där Rakel och Frantz 
(2003) påvisar en högre nivå av arteriellt syre och lägre nivå av arteriellt koldioxid.  
 
Kombination av komplementära metoder  
Tre artiklar tar upp den smärtlindrande effekten av olika komplementära metoder i 
kombination med varandra. En artikel studerar massage tillsammans med akupunktur 
(Mehling et al., 2007), en annan musik kombinerat med massage (Kshettry, Carole, Henly, 
Sendelbach & Kummer, 2006) och den tredje undersöker en samling av komplementära 
metoder, däribland musik och massage, och dess påverkan på smärta (Pellino, Gordon, 
Engelke, Busse, Collins & Silver, 2005). Akupunktur tillsammans med massage hade en 
smärthämmande funktion i Mehling, et al. (2007) studie. Pellino, et al. (2005) fann ingen ökad 
smärtlindring postoperativt vid användning av musik och massage postoperativ. Pellino, et al. 
(2005) ser ett samband mellan grad av postoperativ smärta, oro, och opioidanvändning. I 
studien av Kshettry, et al. (2006) hade kontrollgruppen en högre användning av analgetika. 
Kshettry, et al. (2006) såg ingen signifikant skillnad i varken blodtryck eller hjärtfrekvens. 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Att skriva denna uppsats som en litteraturstudie var en bra metod för att nå syftet och få ett 
vidgat perspektiv på den senaste forskningen inom komplementärmedicin. Sökningarna 
påbörjades i Cinahl, vilket enbart gav en liten mängd artiklar. Gruppen valde då att fortsätta 
sökningen i Pubmed, vars databas svarade bättre mot syftet. Användningen av MeSH-termer 
gav ytterligare reliabilitet till studiens artiklar. Alla sökningar gjordes om med tillägg av 
MeSH-termen nursing i hopp om att finna artiklar specifikt riktade mot sjuksköterskor. Detta 
gav enbart ett mindre urval samt många dubbletter. De artiklar som var funna utan nursing 
anser författarna ändå kunna appliceras på sjuksköterskeyrket, då det är omvårdnadåtgärder 
som sjuksköterskan kan använda sig av. 
  
Det som tog mest tid från början var det faktum att alla läste samtliga artiklar från första 
urvalet för att gemensamt sålla ut artiklar till det andra urvalet. Fördelarna med detta var att 
alla studier blev bedömda utifrån tre synvinklar. Även sökningen var tidskrävande då det 
krävdes många olika söktermer för alla komplementärmetoder. 
 
Då det fanns relativt många artiklar inom detta ämne och för att enbart den senaste 
forskningen skulle behandlas valdes en begränsning på fem år. Studiens resultaturval består 
av enbart kvantitativa artiklar. Detta kan ses som en stor fördel då frågorna krävde 
kvantitativa svar. Att få svaren uppstaplade i tabeller är det mest relevanta sätt att få bevis i 
naturvetenskapliga termer. Det gör det enkelt och mer objektivt att jämföra och redovisa 
resultaten. En behandlingsmetod kan vara svår att bevisa sin faktiska funktion om den bedöms 
utifrån patienters känslor, det kan då vara svårt att jämföra vilka beskrivningar som kan 
stämma överens med varandra och vilka som inte har riktigt samma innebörd.   
 
I artikelsökningarna framkom främst studier kring fem komplementära områden och gruppen 
valde därför att behandla enbart dessa komplementärmetoder i litteraturstudien. Dessa fem 
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metoder fick sedan utgöra kategorier och således rubriker igenom hela arbetet. De metoder vi 
inte fann forskning kring var akupressur, kognitiv beteende terapi och taktil massage. 
 
Resultatdiskussion 
De senaste åren har intresset för komplementärmedicin ökat och därigenom vunnit en större 
acceptans inom sjukvården (Schönström, 2006). Eftersom vårdpersonal ska arbeta efter 
vetenskap och beprövad erfarenhet [HSL] (SFS, 1998:531, 1 §) krävs en noggrann 
kartläggning av den vetenskapliga evidensen i ämnet. I denna litteraturstudie undersöks den 
smärtlindrande effekten kring fem komplementära metoder för att dessa ska kunna integreras i 
vården och bli en del av sjuksköterskans smärtlindringsmetoder. 
 
17 utav de 22 studierna bedömdes vara grad 1 då de eftersträvade vårt syfte samt höll en hög 
vetenskaplig kvalité. Fyra av studierna bedömdes vara i grad 2 därför att de fortfarande 
eftersträvade vårt syfte men en studie (Pellino, et al., 2005) undersökte flertalet metoder 
tillsammans, vilket gav svårigheter i att utläsa resultatet. En annan studie (Mitchinson, et al., 
2007) var något vag i sitt syfte och fick därför en gradsänkning. En studie gavs grad 3 
(Phodenko – Chudakova, 2004) då den enbart studerade vilka akupunkturpunkter som var 
mest positiva vid postoperativ smärta. 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om komplementära behandlingsmetoder, 
såsom akupunktur, aromaterapi, massage, musik och TENS, kan minska smärta och 
farmakologisk behandling mot smärta, samt de tillhörande biverkningarna. Majoriteten av de 
studier (Erdogan, et al., 2005; Forchuk, et al., 2004; Ikonomidou, et al., 2004; Kim, et al., 
2006; Kim, et al., 2007; Kshettry, et al., 2006; Laurion & Fetzer., 2003; Mehling, et al., 2007; 
Mitchinson, et al., 2007; Nilsson, et al., 2003; Nilsson, et al., 2005; Pellino, et al., 2005; 
Pitrowski, et al., 2003; Pohodenko – Chudakova, et al., 2004; Rakel & Frantz., 2003; 
Sendelbach, et al., 2006; Tsang, et al., 2007; Uschienko, et al., 2004; Voss, et al., 2004; 
Wang, et al., 2004; Wong, et al., 2006) som undersökts i detta arbete talar för en integrering 
utav komplementära metoder inom postoperativ smärtbehandlingsvård. De studier som talar 
emot varandra tros då härledas till att vissa metoder fungerar bra för vissa individer och 
mindre bra för andra. Detta kan bero på anatomiska olikheter samt en komplex blandning av 
psykologiska faktorer, där uppväxt, kultur och tidigare upplevd smärta spelar en stor roll 
(Redke, 1999). 
 
De flesta studier pekar på en smärtlindring, sänkning av opioidanvändning eller positiv 
utveckling av smärtrelaterade symtom i kroppen (Mehling et al., 2007; Kshettry et al., 2006; 
Wong et al., 2006; Pohodenko-Cudakova, 2004; Usichenko et al., 2004; Sendelbach et al., 
2006; Laurion & Fetzer, 2003; Nilsson et al., 2003; Nilsson  et al., 2005; Erdogan et al., 2005; 
Rakel & Frantz, 2003; Ikonomidou et al., 2004; Kim et al., 2006; Kim et al., 2007; 
Mitchinson et al., 2007; Piotrowski et al., 2003; Forchuk et al., 2004; Wang & Kecks, 2004; 
Mehling et al, 2007). Eftersom postoperativ smärta är ett stort problem på kirurgavdelningar 
och smärtan i sig kan leda till allvarliga och livshotande komplikationer så som hjärtinfarkt, 
lung- och tromboemboliska komplikationer och nedsatt tarmperistaltik, etcetera (Rawal, 
1999) är det viktigt att hitta nya lösningar för att komma till rätta med detta problem. Det är 
här de komplementära metoderna har sin betydelse genom att ytterligare komplettera den 
befintliga smärtbehandlingen. Genom att använda komplementära metoder i sjukvården 
utökas utbudet av omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan ta till för att motverka 
patienternas smärta och smärtbehandlingen kan därmed också individualiseras, där varje 
patient kan ges den behandling som är bäst lämpad för dennes behov. Det är viktigt att vara 
medveten om att vad som fungerar bra för en individ inte alltid passar för en annan därför bör 



 11

smärtbehandlingen utformas i samråd med patienten. Alla människor är olika och de 
komplementära metoderna bör vara valfria och utformas efter patienternas önskemål, till 
exempel val av musik eller doft.  
 
Studierna talar för att massage, musik och TENS har en smärthämmande effekt (Mitchinson, 
et al., 2007; Sendelbach, et al., 2006; Erdogan, et al., 2005; Laurion & Fetzer, 2003; Forchuk, 
et al., 2004; Rakel & Frantz, 2003; Nilsson, et al., 2003; Nilsson, et al., 2005; Piotrowski, et 
al., 2003; Wang & Keck, 2004). Att komplementära metoder hjälper kan förklaras med hjälp 
av portteorin som har en central inverkan på smärthämning. Smärthämningen sker genom att 
smärtsignalerna utkonkureras av de stimuli som de komplementära metoderna ger samt att de 
verkar utlösande på de decenderande banorna (Melzack & Wall, 1965). Några av de 
komplementära metoderna har funnits i tusentals år (Andersson, et al; 1984) men har inte 
kunnat användas i den västerländska medicinen då de saknat en västerländsk 
förklaringsmodell. Genom portteorin har nu dessa komplementära metoder fått ett 
vetenskapligt värde och kan då börja integreras i den västerländska sjukvården. Eftersom 
studierna (Erdogan, et al., 2005; Forchuk, et al., 2004; Ikonomidou, et al., 2004; Kim, et al., 
2006; Kim, et al., 2007; Kshettry, et al., 2006; Laurion & Fetzer., 2003; Mehling, et al., 2007; 
Mitchinson, et al., 2007; Nilsson, et al., 2003; Nilsson, et al., 2005; Pellino, et al., 2005; 
Pitrowski, et al., 2003; Pohodenko – Chudakova, et al., 2004; Rakel & Frantz., 2003; 
Sendelbach, et al., 2006; Tsang, et al., 2007; Uschienko, et al., 2004; Voss, et al., 2004; 
Wang, et al., 2004; Wong, et al., 2006) påvisar få eller inga biverkningar verkar 
komplementära metoder vara ett bra och förhållandevis riskfritt komplement till opioider när 
det kommer till deras smärthämmande effekt.  
 
De studier som visade på lägst positivt resultat vid smärthämning var akupunkturstudierna 
(Tsang, et al., 2007; Usichenko, et al., 2004) vilket kan anses vara motsägelsefullt då det är 
just akupunktur som är vetenskapligt beprövat när det kommer till smärtlindring (Schönström, 
2004). Eventuellt kan dessa studier vara på smärtområden som inte tidigare prövats och 
akupunktur kanske inte har sin fullgoda effekt på just postoperativ smärta. Trots att 
akupunkturstudierna inte kunde påvisa någon smärthämmande effekt sågs en sänkning av 
opioidanvändningen i två av studierna (Usichenko, et al., 2004; Wong, et al., 2006). Detta kan 
ses som positivt då en sänkning av opioidanvändningen kan minska biverkningar relaterade 
till opioidanvändningen. Det kan också tolkas som att akupunktur har en positiv effekt på 
smärtupplevelsen eftersom patienterna i studierna (Usichenko et al., 2004; Wong et al., 2006) 
krävde mindre opioider. 
 
Flertalet av studierna på, aromaterapi, musik och TENS påvisar en opiodsänkning vid 
användning av dessa smärtlindringsmetoder (Erdogan, et al., 2005; Kim, et al., 2007; 
Kshettry, et al., 2006;  Nilsson, et al., 2003; Nilsson, et al. 2005; Pellino, et al., 2005; Rakel & 
Frantz, 2003;). Detta tros bero på inducering av kroppsegna endorfiner, vilket i sin tur ger 
smärtsänkande effekt. Opioider är i dagsläget den vanligaste smärtlindringsmetoden och ger 
många allvarliga biverkningar. Användningen av opioider blir på detta sätt problematisk 
(Rawal, 1999). Komplementära metoder bör därför uppmuntras då det sänker användandet av 
opioider samt dess tillhörande biverkningar. De studier som motsäger detta resultat kan bero 
på att dessa komplementära metoder inte verkar på denna smärtlindringsnivå, alternativt inte 
hjälper för just dessa smärtområden.  
 
Några studier har undersökt hur komplementära metoder påverkar olika smärtrelaterade symtom, 
såsom blodtryck, hjärtfrekvens, andning, hormonutsöndring och oro (Erdogan, et al. 2005; 
Ikonomidou, et al., 2004; Nilsson, et al.,2005; Rakel & Frantz, 2003; Wang & Keck, 2004). Att 



 12

det kan vara intressant att undersöka dessa parametrar beror på att smärta påverkar kroppen 
negativt med bland annat en aktivering av det neuroendokrina svaret och att patientens 
djupandning försämras (Rawal, 1999). Att dessa parametrar påverkas i positiv riktning styrker 
därmed att de komplementära metoderna har en smärthämmande verkan. 
 
I studien av Wang och Keck (2004) sågs en sänkning av andningsfrekvens och hjärtfrekvens. 
En förklaring till massagens smärtstillande och lugnande verkan kan vara att hormonet 
oxytocin frisätts vid beröring. Oxytocin sänker också puls och blodtryck samt halten av 
stresshormoner i blodet (Uvnäs-Moberg, 2000). Massage tycks ha en positiv effekt på dessa 
parametrar vilket styrker massagens smärtlindrande effekt. 
 
Flera av studierna har kunnat påvisa en förbättrad andning vid användandet av massage, 
musik och TENS (Erdogan, et al. 2005; Ikonomidou, et al., 2004;  Rakel & Frantz, 2003; 
Wang & Keck, 2004). Då smärta är en viktig orsak till patientens försämrade lungfunktion 
postoperativt (Rawal, 1999) talar detta för att metoderna verkar smärthämmande så att 
patienternas djupandning förbättras. 
 
Flera studier har påvisat en sänkning av oro vid användning utav musik (Nilsson, et al., 2005; 
Pellino, et al. 2005; Sendelbach, et al. 2006; Voss, et al., 2004). Detta resultat styrker de 
komplementära metodernas smärthämmande funktion och visar att komplementära metoder 
också påverkar andra faktorer i patientens postoperativa tillstånd. Musik påverkar kroppen både 
fysiskt och psykiskt och verkar stimulerande i varierande grad. Kroppen påverkas på många sätt 
av musiken, avslappnande musik kan sänka puls och blodtryck samt minska nivån av 
stresshormoner i blodet. Musik kan också stimulera frisättningen av endorfiner vilket har en 
smärtlindrande verkan. (Campell, 1998). Vilken sorts musik som används har betydelse för hur 
den påverkar kroppen. För att musiken ska få ett avslappnande resultat bör den ha en rytm som 
efterliknar kroppens hjärtslag på 60-80 slag per minut (Nilsson, 2003). Musik är också en enkel 
och riskfri metod att införa i vården och borde kunna erbjudas som ett valfritt komplement i den 
postoperativa vården.  
 
Aromaterapistudierna tyder på att aromaterapi har en smärthämmande verkan (Kim, et al., 
2006; Kim, et al., 2007), men resultatets kvantitet är alldeles för lågt för att kunna dra en säker 
slutsats. Trots det borde aromaterapi kunna välkomnas i vården då det inte innefattar några 
större biverkningar. Båda studierna (Kim et al., 2006; Kim, et al., 2007) visar också på att 
patienternas välbefinnande ökade, vilket måste ses som en positiv effekt. Att välbefinnandet 
höjs skulle också kunna minska patientens smärtupplevelse positivt då det ökade 
välbefinnandet hjälper patienten att lättare hantera smärtan. Flertalet av de komplementära 
metoderna verkar positivt på människors välmående (Kim et al., 2006; Kim, et al., 2007; 
Forchuk, et al., 2004; Mitchinson, et al., 2007; Nilsson, et al. 2005;; Piotrowski, et al., 2003; 
Sendelbach, et al., 2006; Voss, et al., 2004 Wang & Keck, 2004) och bör därför ha liknande 
effekt gentemot patienter i deras postoperativa vård. Att välmående ökar bör också vara 
belägg nog för att kunna använda sig utav komplementära metoder i vården. En människa 
som stimuleras och blir psykiskt mer välmående kan också hantera sin smärta bättre, vilket 
sker genom att fokus flyttas från smärtan till andra stimuli. 
 
Konklusion 
Litteraturstudiens resultat visar att komplementära metoder såsom, akupunktur, aromaterapi, 
massage, musik och TENS har smärtlindrande egenskaper samt höjer välbefinnandet hos 
patienterna. Det har också setts en opioidsänkande effekt i flera av studierna vilket kan vara 
positivt då detta besparar patienter onödigt lidande i form av läkemedelsbiverkningar. Vid 
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användandet av massage, musik och TENS har patienternas lungfunktion förbättrats, vilket 
kan bero på en ökad smärtlindring och minskad opioidanvändning. Många komplementära 
metoder minskar också patienternas oro, vilket ytterligare stärker deras smärtlindrande effekt 
då smärta och oro är starkt sammankopplade. Litteraturstudiens resultat visar att det idag finns 
vetenskaplig kunskap om komplementära metoders smärtlindrande effekter samt att de har få 
eller inga biverkningar och det borde därför vara möjligt att integrera dem i dagens 
postoperativa vård. 
 
Implikation 
 
Det behövs mer forskning kring komplementära metoders påverkan på postoperativ smärta. 
Alla områden behöver studeras mer och noggrannare, dock påvisar de alla få eller inga 
biverkningar vilket borde få sjukvården att våga närma sig dessa områden lite mer. 
Sjukvården har en tendens att stanna kvar vid det som är väl utarbetat och fungerande. Det gör 
det svårt att införa nya och kanske bättre behandlingsmetoder. Vård som skulle kunna ge den 
redan existerande sjukvården en ny dimension samt underlätta patienters välmående. Fler och 
mer enhetliga studier behövs för att undersöka metodernas användning och patientnytta i 
svensk sjukvård. 
 
 
Kunskap om komplementära metoder bör ingå i sjuksköterskeutbildningen då dessa metoder 
kan vara användbara omvårdnadsåtgärder i det framtida arbetet. Vidare bör varje avdelning 
avgöra vilka komplementära metoder som är bäst lämpade för deras specialitet och   utbilda 
personalen i dessa metoder. 
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Transcutaneous 
Electrical Nerve 
Stimulation for 
Postoperative Pain 
Relief After Total 
Knee Arthroplasty 

Att utvärdera 
användandet av 
TENS vid en 
knäartros-
plastikoperation. 
 

Kvantitativ studie. 
 (N=69)  
Det var slumpmässigt utvalda patienter 
som deltog i studien, uppdelade i 3 
grupper. Grupp 1 Enbart kontrollerad 
smärtlindrande läkemedel postoperativt. 
Grupp 2 TENS och standard 
smärtlindring postoperativt. 
Grupp 3 erhöll falsk TENS och 
smärtlindrande läkemedel. Data 
samlades in om hur stora doser morfin 
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operation i brösthålan. Vanlig TENS 
användes postoperativt i 48 timmar 
regelbundet. Efteråt användes TENS i 
20 min var tredje timma i 3 dagar. 
TENS elektroder sattes 2 cm under och 
2 cm över operationsärret. 

Det konstaterades att TENS 
tillsammans med vanlig 
smärtlindring (morfin) och annan 
smärtlindring är ett säkert och 
effektivt alternativ för 
postoperativ smärta efter 
operation av olika lungproblem. 
TENS tillsammans med morfin 
minskade smärtnivån signifikant 
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Postoperative 
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A Support for 
Women With 
Lymph Node 
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Att utvärdera hur 
användbar 
armmassage är,  
när den utförs av 
en partner efter 
operation av en 
lymfknuta. 
 

Kvantitativ studie.  
(N=60) 
Kvinnor mellan 21och 78 år, blev 
slumpmässigt utvalda att deltagenom att 
de delades upp i en experimentgrupp 
och en kontrollgrupp. De deltagandes 
partner i experimentgruppen fick först 
lära sig, och sen utföra massage som en 
postoperativ 
åtgärd. Man använde sig av olika 
variabler 
som inkluderar postoperativ smärta, 
familjens styrka och svagheter, graden 
av motion samt hälsorelaterad kost. 

Att lära sin partner utföra en 
enkel massage på armen som 
utsatts för operation av en 
lymfknuta. Kvinnorna i 
experimentgruppen kände sig 
mycket nöjda med massagen. Det 
minskade smärtan och obehaget 
samt ökade funktionen i skuldran 
direkt efter operationen.   
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 Sverige 

Ikonomidou, E., 
Rhenström, A., & 
Naesh, O.  
 

Effect of Music on 
Vital Signs and 
Postoperative Pain 

Att testa om lugn 
musik före och 
efter  
en gynekologisk 
titthålsoperation 
kunde ha effekt på 
patienters 
uppfattning om 
smärta, illamående 
och välmående, 
och om det hade 
effekt på 
de vitala värdena 
(hjärtfrekvens, 
blodtryck och 
syrgasvärdet). 
 
 

Kvantitativ studie.  
(N=60).  
Patienterna skulle genomgå en 
titthålsundersökning med kontrastvätska 
i äggledarna som en del av ett 
infertilitetsprogram. De blev uppdelade i 
2 grupper, grupp M lyssnade på lugn 
panflöjtmusik och grupp C lyssnade på 
en tom CD-skiva som var preparerad 
speciellt för denna studie. Smärta, 
illamående och välbefinnande mättes 
med en VAS. Även doser av 
narkosmedel och läkemedel mot 
illamående mättes. 
 
 

Musikterapi förbättrade patienters 
bekvämlighet och belåtenhet.  
Även en opoidsparande effekt 
uppnåddes. 
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Att testa om 
aromaterapi med 
lavendelolja 
förbättrar det 
postoperativa 
förloppet för 
patienter som 
genomgått en 
LAGB. 

Kvantitativ studie.  
(N=54) 
 Vid ankomsten till 
uppvakningsavdelningen fick 
patienterna i studiegruppen syrgas 
genom en syrgasmask som smorts med 
två droppar 2 % lavendelolja. 
Patienterna i kontrollgruppen fick syrgas 
genom en syrgasmask som smorts med 
icke-parfymerad babyolja. Om 
patienterna fick ont behandlades detta 
med morfin. Patienternas smärta 
utvärderades efter 5, 30 och 60 minuter 
postoperativt med hjälp av en numerisk 
skattningsskala från 0– 10.  
Sederingsgrad uppskattades med hjälp 
av den femgradiga skalan Observers 
Assessment of Alertness/sedation scale 
(OAA/S). Den totala mängden av 
opioider, antimetika medmera som 
användes samt tiden på uppvaknings-
avdelningen dokumenterades. 

Patienterna i studiegruppen fick 
signifikant mindre morfin än 
patienterna i kontrollgruppen. 
Ingen signifikant skillnad sågs i 
användningen av andra 
läkemedel, smärtskattning eller i 
tiden på uppvakningsavdelningen. 
Studien visar att aromaterapi med 
lavendel kan användas för att 
reducera användningen av 
analgetika i det postoperativa 
skedet men ytterligare studier 
behövs. 
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Kim, J.T.   
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Cuff, G., 
SerotaD.,  
Schlame, M.  
Axelrod, D.M.    
Guth, A.A. & 
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Evaluation of 
aromatherapy in 
treating 
postoperative pain: 
pilot study 

Att fastsälla om 
aromaterapi med 
lavendel förbättrar 
det post-operativa 
förloppet för 
patienter som 
genomgått en 
bröstbiopsi. 

Kvantitativ studie.  
(N=25) 
 Patienter som genomgått bröstbiopsi 
fick, vid ankomsten till uppvaknings-
avdelningen syrgas genom en 
syrgasmask som smordes med två 
droppar 2 % -ig lavendelolja på insidan. 
Kontrollgruppen fick enbart syrgas. 
Patienternas smärta utvärderades efter 5, 
30 och 60 minuter postoperativt med 
hjälp av en numerisk skattningsskala 
från 0–10. Patienternas behov av 
smärtstillande läkemedel, deras 
tillfredställelse med smärtkontrollen 
samt efter hur lång tid de kunde lämna 
uppvakningsavdelningen kontrollerades. 
Patienterna var mellan 18-65år.  

Postoperativ aromaterapi med 
lavendelolja hade ingen 
signifikant påverkan på 
patienternas smärta. Patienterna i 
lavendel gruppen graderade sin 
tillfredställelse med 
smärtkontrollen högre än 
patienterna i kontrollgruppen. 

Ι 



 

2006 
USA 

Kshettry,V.R., 
Carole,  L.F.,  
Henley, S.J.,    
Sendelbach, S., & 
Kummer, B.  

Complementary 
Alternative Medical 
Therapies for Heart 
Surgery Patients: 
Feasibility, Safety, 
and Impact 

Att utvärdera 
möjligheterna, 
säkerheten och den 
påverkan som de 
alternativa 
medicinska 
terapimetoderna 
kan ha för 
hjärtopererade 
patienter   

Kvantitativ studie. 
(N=104)  
Patienter som genomförde en 
hjärtoperation blev slumpmässigt 
utvalda att delta genom att antingen få 
komplimenterande 
terapi postoperativt som, lätt massage 
och musik eller standardvård. Hjärtrytm, 
systoliskt och diastoliskt blodtryck samt 
smärta mättes både före och efter 
operationen. Detta följdes upp i 6–8 
veckor. 
 

Resultatet visade att patienterna  
upplevde mindre smärta än de 
som var i standardvårdgruppen. 
Denna upptäckt visar att massage 
och musikterapi kan vara både 
möjligt, effektivt och säkert att 
använda på hjärtopererade 
patienter.  

Ι 

2003 
USA 
 

Laurion, S & 
Fetzer, S.J.  
 

The effect of Two 
Nursing 
Interventions on the 
Postoperative 
Outcomes of 
Gynaecologic 
Laparoscopic 
Patients 
 

Att ta reda på om 
musikterapi eller 
avslappningsband 
kan ha positiv 
effekt, jämfört med 
den standard vård 
som ges efter en 
gynekologisk 
laparaskopi 
gällande smärta, 
illamående och 
kräkningar.  
 

Kvantitativ studie. 
(N=84)  
Patienter blev slumpmässigt utvalda före 
operationen och uppdelade i tre grupper. 
Grupp 1 fick lyssna på 
avslappningsband. Grupp 2 lyssnade på 
musik (pianomusik) via ett kassettband. 
Grupp 3 fick den vanliga 
standardvården.  
 Smärta, illamående och kräkning, samt 
hur länge de låg inne mättes via en 
verbal rapport från patienter. En skala 
mellan 0–10 användes, där 0 
representerade ingen smärta och 10 den 
värsta möjliga smärta.  

Postoperativ smärta mättes och 
dokumenterades i 2 intervaller, 
när patienterna kom till sjukhuset 
och när de skrevs ut. Resultatet 
visar att i de grupper där 
avslappningsband och musik 
användes kan detta vara effektiva 
strategier att ta till för att minska 
smärta hos patienter som har 
genomgått en gynekologisk 
laparoskopi. Men skillnaden 
visades bara vid 
utskrivningstillfället. Det kan 
vara möjligt att 
avslappningsbanden och 
kassettbanden med musik gör att 
patienter påverkas så att de 
negativa symtomen av smärta, 
illamående och kräkningar 
minskar.  

Ι 



 

2007 
USA 

Mehling, W.E., 
Jacobs, B., Acree, 
M., Wilson, L., 
Bostrom, A., 
West, J., Acquah, 
J., 
Burns, B., 
Chapman, J., & 
Hecht, F.M. 
 
 

Symptom 
Management with 
Massage and 
Acupuncture in 
postoperative 
Cancer Patients: A 
Randomized 
Controlled Trial 

Att studera 
effekten av 
kombinerad 
massage och 
akupunktur 
tillsammans med 
standardvård 
jämfört med bara 
standardvård på 
postoperativa 
symtom 
(illamående, 
smärta, 
depression). Samt 
kostnaden. 

Kvantitativ studie. 
(N=138) 
 De blev slumpmässigt uppdelade i 2 
grupper. Grupp 1erhöll massage och 
akupunktur plus standardvård. Grupp 2 
enbart standardvård. ”Svensk massage” 
användes och akupressur liknande 
akupunktur användes. 

Massage och akupunktur vid 
sängen tillsammans med 
standardvård 
minskade smärtan och 
depressionen för canceropererade 
patienter, jämfört med bara 
standardvård. 
Kostnaden gick inte att få fram 
för behandlingen. 
Läkemedelskostnaden minskade 
något för opoidanvändningen.  

Ι 

2007 
USA 

Mitchinson, A.R., 
Kim,H.M., 
Rosenberg, J.M., 
Geisser, M., 
Kirsh, M., 
Cikrit, D., & 
Hinshaw, D.B. 

Acute postoperative 
pain management 
using massage as an 
adjuvant therapy. 

Att jämföra  
patienters 
uppfattning av 
smärtlindring, oro, 
morfin användning 
och lungfunktion 
postoperativt. 
Även vilka 
postoperativa 
komplikationer och 
hur länge de ligger 
inne studerades. 

Kvantitativ studie. 
(N=605) 
 Patienterna blev uppdelade i 3 grupper.   
Grupp 2, kontrollgruppen fick 
standardvård, individanpassad omsorg 
och uppmärksamhet av en 
massageterapeut, men ej massage. 
Grupp 3, fick ryggmassage 20 minuter 
varje kväll av en massageterapeut.  
 De fick svara på ett frågeformulär om 
oro och de fick även gradera sin 
smärtintensitet och den obehaglighet de 
kände. Patienterna blev ombedda att 
mäta smärtan med en VAS-skala varje 
morgon mellan kl. 9 och 11 med början 
dagen efter operation till dag 5. 
Patienterna fick svara på vilken nivå 
smärtintensiteten, smärtkänslan och 
oron låg på. Även lungkapaciteten 
mättes dag 1, 3, 5. 

Det blev ingen direkt skillnad i 
doserna av smärtlindrande morfin 
som användes mellan grupperna 
men en minskning av morfin 
konsumtionen kan ske om 
massage blir ett mer vanligt 
alternativ. Effekten av massage  
kan bero på mer än en mekanism.  
Ett förslag är att massage direkt 
efter operation kan vara en viktig 
mekanism för att minska smärta 
och upplevelsen av densamma.  
 

ΙΙ 



 

2003 
Sverige 

Nilsson, U., 
Rawal, N. & 
Unosson, M. 

A comparison of 
intra-operative or 
postoperative 
exposure to music – 
a controlled trial of 
the effects on 
postoperative pain 

Att studera 
effekten av musik 
under operation 
jämfört med musik 
postoperativt. 

Kvantitativ studie. 
(N=151) 
Patienter blev slumpmässigt utvalda, 
och uppdelade i tre grupper. I grupp 1 
fick patienter som skulle genomgå 
ljumskbråckoperation lyssna på musik 
och en blank CD under ingreppet, grupp 
2 fick patienter som skulle operera 
åderbråcken lyssna på musik och en 
blank CD postoperativt, grup p3 
lyssnade på en tom CD både under 
operation och postoperativt. 
Instrumental musik som var lugn och 
rogivande spelades. 7 olika stycken 
spelades i 43 minuter. Vanlig 
förekommande narkos och smärtlindring 
användes.  

Patienter som fick lyssna på 
musik under operation och 
postoperativt rapporterade 
signifikant mindre smärtintensitet 
1–2 timmar postoperativt. 
Patienterna i den postoperativa 
gruppen behövde mindre morfin 
jämfört med kontrollgruppen 
under den första timman efter 
operationen. Det var däremot 
ingen skillnad mellan de grupper 
som lyssnade på musik under 
operation eller postoperativt. Bäst 
nytta gjorde musikterapin för 
smärtminskningen under de första 
1–2 timmarna.  

Ι 

2004 
Sverige 

Nilsson, U.  
Rawal,  N.& 
Unosson,  M.  

Stress reduction and 
analgesia in patients 
exposed to calming 
music 
postoperatively: a 
randomized 
controlled trial 

Att utvärdera om 
musikterapi 
postoperativt kan 
inverka på, och 
vara positivt mot 
stress under och 
efter narkos. Samt 
bästa tillfället att 
spela musiken, 
under eller efter 
operationen.   

Kvantitativ studie. 
(N=75)  
Patienter genomgick en 
bråckoperation, med dagkirurgi. De blev 
slumpmässigt utvalda i tre grupper. 
Grupp 1 fick lyssna på musik under 
operationen. Grupp 2 lyssnade på musik 
efter operationen. Grupp 3 hade ingen 
musik alls (kontrollgruppen). Alla fick 
den vanliga smärtlindringen, och samma 
kirurg opererade alla patienter. Stress 
analyserades hos alla patienter genom 
att fastställa kortisol- och 
blodglukosvärden. Patienternas 
postoperativa smärta, oro, blodtryck, 
hjärtrytm och syremättnad mättes i 
samband med stresskontroll. 

Postoperativ hade musikterapin 
en smärtminskning genom att 
mindre smärtlindrande morfin 
behövdes. Detta har även 
konstaterats i tidigare studier.  
 

Ι 



 

2005 
USA 

Pellino, T.A., 
Gordon, D.B., 
Engelke, Z.K., 
Busse, K.L., 
Collins, M.A.,  
Silver, C.E. & 
Norcross, N.J. 
 

Use of 
Nonpharmacologic 
Interventions for 
Pain Anxiety After 
Total Hip and Total 
Knee Arthroplasty 

Att jämföra smärta 
och oro hos 
patienter som ska 
genomgå en 
ortopedisk, total 
höft eller 
knätransplantation, 
genom att använda 
alternativa 
metoder. 

Kvantitativ studie. 
(N=65)  
Patienter blev slumpmässigt utvalda att 
delta i studien. De blev uppdelade i två 
grupper. Grupp 1fick den vanliga 
opioidbehandlingen mot smärta. Grupp 
2 fick både vanlig smärtlindring och 
alternativa metoder. De alternativa 
metoderna består av ett kassettband med 
avslappnande musik, ett med 
instruktioner hur de ska slappna av i 
musklerna och en massageapparat som 
de ska massera områden med som inte 
opererats. Mätningarna skedde under de 
följande tre dagarna. Patienterna blev 
tillsagda att rapportera smärtgraden 
(”just nu”, när den är som värst och de 
senaste 24 timmarna) och att visa detta 
på en graderad skala (0–10). En 
läkemedelslista över 
smärtlindringsbehovet upprättades, 
uppdatering skedde 72 timmar framåt.   

Resultatet visar att den grupp som 
använde både smärtstillande 
läkemedel och alternativa 
metoder rapporterade mindre oro 
och behövde mindre 
smärtstillande morfin dag 1 och 
dag 2 än kontrollgruppen. 
Däremot var det ingen signifikant 
skillnad i smärtintensiteten 
mellan grupperna.  

ΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 
USA 

Piotrowski, 
MM., 
Paterson, C., 
Mitchinson, A., 
Kim, H.M., 
Kirsh, M., & 
Hinshaw, D.B. 
 
 
 

Massage as 
Adjuvant Therapy 
in the Management 
of Acute 
Postoperative Pain: 
A preliminary 
Study in men 

Att testa en 
hypotes om 
 massage förenat 
med 
opoidsmärtlindring 
kan vara mer 
effektivt än bara 
opoider  
postoperativt. 

Kvantitativ studie. 
(N=202) 
 Patienter blev slumpmässigt utvalda. 
De blev uppdelade i tre grupper. Grupp 
1 fick standardvård. Grupp 2 fick 
fokuserad uppmärksamhet. Grupp 3 fick 
massage. De i grupp 2 fick 10 minuters 
extra uppmärksamhet av sjuksköterskan 
2 gånger dagligen. Massagegruppen fick 
10minuters ryggmassage 2 gånger 
dagligen. Detta skedde i 7 dagar 
postoperativt. Smärtskattning gjordes 
muntligt från dag 1 till dag 7. 
Smärtskattningen utfördes med en VAS-
skala.  

Resultatet visade att mellan dag 2 
till dag 5 såg man en signifikant 
minskning av smärtan i massage- 
och fokusgrupperna jämfört med 
kontrollgruppen. Från dag 6 var 
det ingen skillnad mellan de 3 
grupperna.  
 

Ι 



 

2005 
Vitryssland 
 

Pohdenko-
chudakova, I. O.  

Acupuncture 
analgesia and its 
application in 
cranio-maxillo-
facial surgical 
procedures. 

Att bedöma 
användningen av 
akupunktur som 
smärtlindring. Hur 
akupunktur 
påverkar graden av 
smärta post-
operativt när 
specifika 
akupunkturpunkter 
används samt vilka 
kombinationer av 
akupunkturpunkter 
som ger bäst 
effekt. 

Kvantitativ studie.  
(N=120) 
Patienter som genomgick olika typer av 
käk-och ansiktskirurgi. Patienterna 
delades in i tre grupper. I grupp 1 ingick 
de patienter som fick akupunktur i 
kombination med vanlig anestesi under 
operation. I grupp 2 fick patienterna 
akupunktur under och efter 
konventionell anestesi. Kontrollgruppen, 
grupp 3, var de patienter som enbart fick 
konventionell anestesi. Puls, blodtryck 
och elektrokardiografi studerades. 
Akupunkturens effekt bedömdes efter 
hur stor mängd analgetika som 
användes, patientens kortisolnivåer och 
subjektiva respons. 
 

I grupp två var den postoperativa 
smärtan helt dämpad hos 62 % av 
patienterna och delvis dämpad 
hos de övriga 38 %.  Den post-
operativa smärtan var lindrad för 
så många att ytterligare 
analgetika endast behövdes hos 
10 % av patienterna.  

ΙΙ 

2003 
USA 

Rakel, B., & 
Franz, R 
 
 
 

Effectiveness 
Of Transcutaneous 
Electrical  
Nerve Stimulation 
on Post- 
operative Pain With 
Movement 

Att testa 
verkningsgraden 
av tillfälligt 
användande av 
TENS på smärta 
under rörelse efter 
bukoperation för 
att fastställa om  
dess användande 
under gång och 
andra vitala 
rörelser förbättrar 
dessa aktiviteter. 

Kvantitativ studie.  
(N=33) 
Ett presumtivt, randomiserad och 
upprepat behandlingspaket användes. 
Deltagarna tog egna kontroller. Tre 
behandlingar testades, (1) 
smärtlindrande läkemedel och TENS, 
(2) smärtlindrande läkemedel och 
placebo TENS, (3) endast 
smärtlindrande läkemedel. Deltagarna 
blev slumpmässigt utvalda i de tre 
grupperna efter operationen, då 
deltagarna upplevde medelsvår till svår 
smärta, på en numrerad, graderad skala 
(NRS) eller på en verbal skala. 
 

Resultatet av undersökningen 
visade att TENS signifikant 
minskade smärtan under 
promenader och 
djupa andningsövningar. 
Patienterna ökade även längden 
och farten på promenaderna som 
gjordes postoperativt, efter att 
detta användes som supplement 
till smärtstillande läkemedel. 
 

Ι 



 

2006 
USA 

Sendelbach, S. E., 
Halm, M.A., 
Doran, K.A., 
Miller, E.H., & 
Gaillard, P. 

Effects of Music 
Therapy on 
Physiological and 
Psychological 
Outcomes for 
patients Undergoing 
Cardiac Surgery. 

Att testa effekten 
av musikterapi 
jämfört med vila i 
sängläge på 
patienters 
smärtintensitet, 
graden av oro, 
hjärtrytm, 
blodtryck och 
mängden opioider 
på patienter som 
ska genomgå en 
hjärtoperation. 

Kvantitativ studie. 
 (N=86) 
Patienter blev slumpmässigt utvalda. De 
delades upp i två grupper. Grupp 1 fick 
lyssna på musik i 20 minuter. Sedan 
mättes smärta, oro, fysiologiska värden 
(blodtryck, hjärtrytm och syresättning) 
och morfinkonsumtion före och efter 
operation. Grupp 2, kontrollgruppen, 
vilade i sängläge i 20 minuter. Även här 
mättes de fysiologiska värdena, oro, 
smärtintensitet och opoidkonsumtion. 
Smärtan mättes genom att patienterna 
fick visa på en smärtskattnings 
skala hur ont de hade. Gäller båda 
grupperna. 
 

Studien visade att det var en 
minskning av smärta och oro 
genom att använda musikterapi i 
experimentgruppen kontra 
kontrollgruppen. De fysiologiska 
värdena visade däremot ingen 
skillnad mellan grupperna. 
Opoidförbrukningen var det 
heller ingen skillnad på. 
 

Ι 

2007 
HongKong 

Tsang, R.C-C., 
Tsang, P-L., 
Ko, C-Y., 
Kong, B.C-H., 
Lee W-Y., & 
Yip H-T. 

Effects of 
acupuncture and 
sham acupuncture 
in addition to 
physiotherapy in 
patients undergoing 
bilateral total knee 
arthroplasty- a 
randomized 
controlled trial. 

Att jämföra den 
omedelbara 
effekten av 
akupunktur med 
falsk- akupunktur 
på knäsmärta, 
graden av motion 
och hur snabbt 
patienterna kan 
kommer igång att 
gå, tillsammans 
med det vanliga 
fysiologiska 
programmet, på 
patienter med 
knäledsartros som 
genomgår en 
knäledsprotes 
operation. 

Kvantitativ studie. 
(N=30) 
Patienterna blev uppdelade i två 
grupper. Grupp 1 fick akupunktur, grupp 
2 erhöll falsk akupunktur. Båda 
grupperna fick även den vanliga 
postoperativa vården. Varje patient fick 
10 minuters akupunktur eller falsk 
akupunktur under två veckor. Detta 
testades under vila och under träning. 
Detta mättes med ett 
smärtskattningsinstrument (likt VAS-
skalan) som har en hög trovärdighet. 
Båda knäna mättes angående smärtgrad.  

Det var ingen signifikant skillnad 
i smärtlindrande 
läkemedelskonsumtion mellan de 
två grupperna. Däremot var det 
skillnad på den aktivitet som de 
klarade av dag 4–15. Resultatet 
av studien visade att skillnaden 
mellan akupunktur och falsk 
akupunktur var obefintlig både 
gällande smärtlindring och 
förbättring av rörelserna i knäna.  

Ι 
 



 

2004 
Tyskland 

Usichenko, T.I. 
Hermsen, M., 
Witstruck, T. 
Dinse, M.,  
Lehmann, Ch., 
& Wendt, M. 

Auricular 
acupuncture for 
pain relief after 
total hip 
arthroplasty- a 
randomized 
controlled study 

Att studera om AA 
(Auricular 
acupunkture) på 
speciella punkter är 
bättre än falsk 
akupunktur som 
komplement till 
smärtlindrande 
opioider efter en 
höfttransplantation. 

Kvantitativ studie.  
(N=61)  
Patienter blev slumpmässigt utvalda att 
delta. De blev uppdelade i 2 grupper. 
Grupp 1fick AA. Grupp 2 fick falsk 
akupunktur (falska akupunkturställen) . 
Detta skedde postoperativt i tre dagar. 
Den postoperativa smärtan behandlades 
med opoider och smärtan mättes med en 
VAS-skala. Det som mättes var hur lång 
tid det tog innan patienterna frågade 
efter smärtstillande läkemedel och 
mängden läkemedel de fick. Även 
biverkningar, inflammationsparametrar 
och patienternas åsikt om de trodde sig 
ha fått äkta AA eller falsk AA. Även 
deras åsikt angående om de vill ha AA i 
framtiden testades.  

AA-gruppen behövde 32 % 
mindre smärtlindrande opoider än 
kontrollgruppen de första 36 
timmarna efter operationer. Tiden 
innan de i AA-gruppen frågade 
efter opoider var längre än i 
kontrollgruppen. 
Smärtintensiteten var däremot 
lika i båda grupperna under 
mättiden. Men patienterna i båda 
grupperna kände en 
tillfredsställande smärtlindring. 

Ι 

2004 
USA 

Voss, J.A., Good, 
M., 
Yates, B., Baun, 
M.M.,  
Thompson, A., & 
Hertzog, M. 
 

Sedative music 
reduces anxiety and 
pain during chair 
rest after open-heart 
surgery 

Att studera hur 
effekten av 
lugnande musik 
och schemalagd 
vila kan påverka 
patienters oro, 
smärtkänsla och 
smärtplågor under 
30 minuter, 
sittande i stol efter 
hjärtoperation. 
 

Kvantitativ studie. 
 (N=61) 
 Patienter blev slumpmässigt utvalda att 
delta.  
De flesta patienter hade genomgått en 
hjärtartär bypass- transplantation.   
De blev uppdelade i tre grupper. Grupp 
1 lyssnade på lugnande musik i hörlurar, 
sittande i en stol i 30 minuter. Grupp 2 
fick sitta tysta i en stol under 
schemalagd vilotid, även där 30 minuter. 
Grupp 3fick sedvanlig smärtlindring 
(morfin) och satt 30 minuter i en stol 
och skulle bete sig som vanligt utan 
påverkan utifrån (kontrollgrupp). De 
värden som mättes var oro (känslan av), 
ängslighet, nervositeten. Detta mättes 
med en VAS-skala. 

Gruppen som lyssnade på musik 
rapporterade signifikant mindre 
oro, känslan av smärtor och 
mindre smärtintensitet efter 30 
minuter än både de som bara satt 
stilla och tysta och kontroll- 
gruppen. Dessa observationer 
stödjer starkt att lugnande musik 
tillsammans med läkemedel 
minskar oro och smärta när 
patienter sitter lugnt i en stol efter 
hjärtoperation.  

Ι 



 

2004 
USA 

Wang, H-L., & 
Keck, J.F. 
 

Foot and Hand 
Massage as an 
Intervention for 
Postoperative Pain 

Att undersöka om 
20 minuters 
massage av händer 
och fötter 
(5minuter till 
vardera kroppsdel) 
som gavs 1 till 4 
timmar efter 
smärtlindrande 
läkemedel, kunde 
minska 
smärtkänslor och  
se om detta kan ge 
en positiv effekt på 
hjärtrytm, 
syresättningen och 
blodtrycket bland 
postoperativa 
patienter. 

(N=18)  
De fick gradera smärtintensitet och 
smärtkänslan på en smärtskattningsskala 
numrerad från 0 till 10. Studien gjordes 
som ett för- och eftertest för alla 
deltagare. 
Ingen randomiserad studie. Deltagarna 
hade fått smärtlindring 1–4 timmar 
innan massagebehandlingen. Alla 
patienter fick både hand- och 
fotmassage. Alla patienter hade givit sitt 
tillstånd till att medverka i studien. 

Efter massagen sjönk hjärtrytmen 
och syresättningen blev bättre, 
medans blodtrycket förblev 
detsamma. Smärtintensiteten och 
smärtkänslan visade sig minska 
signifikant efter 20minuters 
massage. Resultatet visar att 
massage av händer och fötter i 20 
minuter verkar vara ett effektivt 
sätt att minska smärtan 
postoperativt. 

Ι 

2006 
Kina 

Wong, R.H.L., 
Lee, T.W., 
Sihoe, A.D.L., 
Wan, I.Y.P., 
Ng, C.S.H., 
Chan, S.K.C., 
Wong, W.W.L.,  
Liang, Y.M., 
& Yim, A.P.C. 
 

Analgesic Effect of 
Electro acupuncture 
in Postthoracotomy 
Pain: A Prospective 
Randomized Trial  

Att utvärdera den 
påverkan 
elektroakupunktur 
kan ha på den 
postoperativa  
smärtan i tidigt 
stadium efter 
operation i 
brösthålan.   

Kvantitativ studie. 
(N=32)  
Patienter blev slumpmässigt utvalda att 
delta. De blev uppdelade i två grupper. 
Grupp 1 fick elektroakupunktur 
tillsammans med opoider mot smärta. 
Grupp 2 erhöll falsk elektroakupunktur 
plus opioider mot postoperativ smärta. 
Alla patienter fick akupunkturen 2 
gånger om dagen mot smärtan. Smärtan 
mättes med en VAS-skala postoperativt. 
Läkemedelslista användes de första 3 
dagarna. 
 

Det var ingen skillnad i 
opoidanvändandet mellan 
grupperna. 
 Det var en viss tendens för lägre 
minskning på VAS-skalan men 
den var inte signifikant. 
Antagligen beroende på det låga 
antal patienter som deltog. Det 
som visades var att mindre 
opoider behövdes tillsammans 
med elektroakupunktur. 
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