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Sammanfattning: Smärta påverkar livskvalitet negativt. Vid smärtbehandling 

uppstår ibland situationer då farmaka inte är tillräckligt för att 
smärtlindra. Då är sjuksköterskans roll betydelsefull eftersom 
valet av smärtbehandlingsmetod ofta kan påverkas av 
sjuksköterskan. Kunskap om komplementära 
behandlingsmetoder och förmåga att tänka holistiskt krävs av 
sjuksköterskan för att kunna ge en trygg och individanpassad 
behandling. Användning av avledning med komplementära 
metoder kan ge avslappning och följaktligen reducering av 
smärtintensitet. Syftet var att beskriva effekten av andning, 
massage, musik och riktad visualisering som komplementära 
smärtbehandlingsmetoder, vilka sjuksköterskan kunde använda 
sig utav. Den systematiska litteraturstudien består av 16 
vetenskapliga artiklar som granskades och analyserades. 
Resultatet visade att de komplementära 
smärtbehandlingsmetoderna andning, massage, musik och 
riktad visualisering gav en betydande smärtlindring och de 
fungerade dessutom utmärkt som ett komplement till 
konventionell farmaka. Flera andra positiva effekter sågs såsom 
avslappning och förbättrad mobilitet, peristaltik och sömn samt 
minskad oro, hjärtrytm, andningsfrekvens och blodtryck. 
Förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka hur 
sjuksköterskans samtal med patient kan lindra smärta genom att 
på så sätt inge trygghet. Det vore också intressant att se 
ytterligare forskning om hur effektiv enbart 
smärtbehandlingsmetoden andning är. 
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is not enough to ease pain. The nurse has an important role when it 
comes to pain treatment since the choice of method may be 
affected by the nurse. Knowledge about complementary therapies 
and ability to think holistically is required by the nurse in order to 
provide a secure and personalized treatment. The use of distraction 
with complementary methods can give relaxation and 
consequently reduction of pain intensity. The aim was to describe 
the effect of breathing, massage, music and guided imagery as 
complementary pain treatment methods, for the nurse to use. The 
systematic literature review consists of 16 research articles that 
were examined and analyzed. The results showed that the 
complementary pain treatments breathing, massage, music and 
guided imagery gave a significant pain relief and worked, in 
addition, excellent as a complement to conventional drugs. Several 
other positive effects were seen such as relaxation and improved 
mobility, peristalsis and sleep and reduced heart beat, respiratory 
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Inledning 
I behandlingen av en patients smärta spelar sjuksköterskan en väsentlig roll, då denna 
har stor möjlighet att kunna påverka läkemedelsbehandlingen av smärta och att på eget 
initiativ ge komplementära behandlingar (Hawthorn & Redmond, 1999). Det är viktigt 
att sjuksköterskan har kunskap om samt är medveten om sitt stora inflytande i dessa 
situationer. Sjuksköterskan ska, enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 
(Socialstyrelsen, 2005), ha sådan kunskap som krävs för att ge patienter trygghet vid 
behandling likväl som vid en undersökning. 
 
Att leva med smärta påverkar livskvaliteten negativt och då kropp och själ hör ihop 
innebär all sorts smärta ett stort lidande (Roxström, 2000b). Nisell och Einhorn (2007a) 
betonar vikten av att behandla hela människan. Det är viktigt att sjuksköterskan tar reda 
på hur patientens smärta påverkar patienten dels fysiskt, men också psykiskt, socialt och 
existentiellt, för att därefter medverka så att rätt behandling ges. Det är betydelsefullt att 
förstå att varje individ är unik och således ska få en individanpassad behandling. Wang, 
Cleeland, Mendoza, Engstrom, Liu, et al., (1999) menade att hälsorelaterad livskvalitet 
innefattade dessa faktorer och de påverkades negativt då smärtintensiteten var hög. 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor påtalar att en sjuksköterskas basala ansvar är att 
lindra en patients lidande samt se till att patienten återfår hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2007). 
 
Sjuksköterskan kan lindra smärtans intensitet hos patienter genom att informera dem i 
förväg inför en behandling (Almås, Valand, Bilicz & Berntzen, 2001). Det kan göra att 
patienten upplever trygghet och kontroll kring smärtupplevelsen. Det är viktigt att 
sjuksköterskan hjälper patienten att bemästra sin smärta på ett bra sätt, för att de ska 
kunna klara av att hantera sin livssituation, så att de erhåller en god livskvalitet och 
bibehåller sitt sociala liv (Hawthorn & Redmond, 1999). För att patienten ska få så god 
smärtreducering som möjligt är det betydelsefullt att sjuksköterskan har en beredskap 
och kan agera i dessa situationer (Ericson & Ericson, 2008). Då är komplementär 
behandling ett sätt för sjuksköterskan att tillämpa. 
 

Bakgrund 
Smärta 
Sedan urminnes tider har människor försökt att ta till alla medel för att reducera smärta 
och lidande (Nisell & Einhorn, 2007b). Smärta har setts som ett straff och det latinska 
ordet poena betyder straff och det engelska ordet pain har sitt ursprung ur poena. 
Smärtupplevelsen är högst personlig och är i hög grad situationsbetingad (Almås, et al., 
2001). 
 
Den internationella sammanslutningen International Association for the Study of Pain 
(IASP) definierar smärta som en ”obehaglig, sensorisk och emotionell upplevelse, som 
orsakas av faktisk eller hotande, potentiell vävnadsskada, eller som av patienten tolkas i 
dessa termer” (Sonesson & Sonesson, 2006, s. 125). 
 



2 

 

Smärtans fysiologi 
Människan har blivit utrustad med sitt smärtsinne för att det ska skydda oss och varna 
för vävnadsskada eller hot av vävnadsskada (Werner, 2003). Vid vävnadsskada sker ett 
flöde av nociceptiva signaler, genom nervfibrer in i ryggmärgens bakhorn. Signalerna 
fortsätter sedan via sensoriska, uppåtgående nervbaneförbindelser från ryggmärgen via 
hjärnstammen för att sedan gå vidare till talamus, där en omkoppling sker till sensoriska 
hjärnbarken. Här tolkas och medvetandegörs smärtsignalerna för att förstå var smärtan 
kommer ifrån samt vilken kvalitet och intensitet den har (Sonesson & Sonesson, 2006; 
Almås, et al., 2001). 
 
Nervsystem består av olika slags nerver (Hawthorn & Redmond, 1999). De olika 
nerverna har till uppgift att förmedla olika slags impulser upp till hjärnan. De nerver 
som förmedlar impulser som tryck, beröring och temperatur omgärdas av myelin. Dessa 
nervfibrer är grövre och ingår i gruppen A-fibrer. A-alfafibrer förmedlar impulser från 
temperatur- och beröringsreceptorer och A-betafibrer förmedlar beröring- och 
tryckimpulser. A-deltafibrer som har en tunnare myelinskida än vad de övriga A-
fibrerna har förmedlar smärta, vilket även de omyeliniserade C-fibrerna gör.  
 
Vid stimulering av A-alfa och A-betafibrerna reduceras inflödet av signaler via A-delta- 
och C-fibrerna på grund av att de är snabbare än vad smärtfibrerna är (Hawthorn & 
Redmond, 1999). Detta är förklaringen på grindteorin som innebär att stimulering av de 
grövre fibrerna reducerar inflödet av smärtsignaler till bakhornet. Det andra 
smärtreducerande systemet är aktivitet i det nedåtgående smärtreducerande systemet, 
vilket innebär att när smärtsignalen når centrala nervsystemet aktiveras detta via 
endorfin, serotonin och noradrenalin. De frisätts från periakvaduktala grå substansen 
(PAG) och nucleus raphe magnus (NRM), vilka är belägna i hjärnstammen. 
 
Det finns olika faktorer som gör att känsligheten för smärta höjs såsom rädsla, oro och 
frustration (Ericson & Ericson, 2008). Dessa tillstånd orsakar minskad frisättning av 
transmittorsubstanserna i de nedåtgående smärtreducerande banorna och därmed kan 
smärtsignalerna få ett ökat inflöde i ryggmärgens bakhorn. 
 

Smärtans symtom 
Smärta är individuell och uttrycks på olika sätt (Almås, et al., 2001). Det är enbart 
människan som upplevt smärta som riktigt vet hur den känns. Ofta saknas dock de för 
ögat synliga smärttecknen. Beroende på var smärtan har sitt ursprung upplevs den olika. 
Vid nociceptiv smärta uppstår den i hud och/eller underhud, senor, muskler och 
benvävnad och benämns somatisk smärta eller i de inre organen så kallad visceral 
smärta. Då smärtan är somatisk är den brännande, stickande eller svidande och den 
viscerala smärtan upplevs istället vara dov, molande eller krampliknande. Neurogen 
smärta innebär skada på nervsystemet och denna smärta kan beskrivas som brännande, 
intensiv och huggande. 
 
De fysiologiska reaktioner som hör samman med sympatikuspåslag är pulsstegring, 
blodtrycksförhöjning, förhöjd andningsfrekvens och muskelanspänning samt minskat 
blodflöde till inre organ och hud (Hawthorn & Redmond, 1999). När kroppen inte 
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längre orkar vidmakthålla det ökade sympatikuspåslaget leder det inte längre till puls- 
och blodtryckshöjning. Kroppen producerar dock en ökad mängd av steroider, vilka tros 
inverka positivt på förmågan att bemästra smärtan. 
 
De beteendemässiga tecknen på smärta kan uttryckas i ord eller handling (Hawthorn & 
Redmond, 1999). Vissa kroppsrörelser kan användas för att uttrycka smärta, andra kan 
användas för att lindra. Det är viktigt att hålla isär dessa olika rörelser. Ansiktsuttryck 
som har funnits vara allmänna här i västvärlden för att uttrycka akut smärta är rynkad 
panna, hopbitna tänder och slutna ögon. Andra vanliga uttryck för smärta är gråt och 
snyftande, stönande, skrik och kvidande, grymtande och gnällande. Anledning till 
frånvaro av tecken på smärta kan till exempel vara nedsatt kognitiv förmåga, långvarig 
smärta eller att personen kommer från en kultur där smärta uttrycks på ett för oss 
annorlunda sätt. Ytterligare en anledning kan vara att personen har svårt att uttrycka sin 
smärta i ord. Att inte till fullo kunna sätta ord på sin smärta innebär för många en stor 
ensamhetskänsla som är tung att bära (Almås, et al., 2001). Med denna vetskap är det 
viktigt att sjuksköterskan lyssnar, tror på patienten och tar smärtan på allvar. Det kan då 
vara personen till gagn att få hjälp med att kunna sätta ord på smärtupplevelsen 
(Hawthorn & Redmond, 1999). Om inte patienten med smärta kan beskriva denna är det 
viktigt att sjuksköterskan är extra observant på förändringar av patientens beteende. Det 
är av stor vikt att reducera smärta så fort som möjligt eftersom obehandlad akut smärta 
kan övergå till att bli långvarig smärta, trots att själva orsaken till smärtan har försvunnit 
(Ericson & Ericson, 2008). Den långvariga smärtan kan förklaras av att ett smärtärr har 
bildats i ryggmärgens bakhorn, vilket gör att minnet av smärtans upplevelse kvarstår. 
 
Smärtans betydelse är personlig eftersom det är många faktorer som påverkar hur 
stimuli slutligen tolkas (Hawthorn & Redmond, 1999). Några av de faktorer som 
påverkar vår smärtuppfattning är kultur, religion, olika emotionella faktorer, kön och 
upplevelse av kontroll över smärtan, vilket påverkar de symtom som visas. 
 

Komplementära behandlingsmetoder 
Komplementära behandlingsmetoder fungerar som komplement till konventionell 
farmaka och kan tillämpas av legitimerad vårdpersonal inom hälso- och sjukvården 
(Eklöf, 2004). Då patienters efterfrågan av komplementära metoder tilltar krävs det att 
vårdpersonal ökar sin kunskap kring ämnet för att på så sätt också få en bättre 
kommunikation sinsemellan (Falkenberg & Hök, 2004). Kunskap om komplementära 
metoder ges via kurser för att på så sätt få en introduktion om vad metoden innebär. 
Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 
ska yrkesprofessionen utgå från ett holistiskt synsätt på patienten i omvårdnaden. 
Snyder och Lindquist (2002) menar att flera komplementära metoder är uppbyggda med 
utgångspunkt ur en helhetssyn, vilket därmed sammankopplas med att förstås som 
omvårdnad. Dahl, Heggdal och Standal (2006) menar att dokumentering av omvårdnad 
är ett bevis för en bedömning eller handling och det är en skyldighet för vårdpersonal att 
se till att den utförs. Då omvårdnadsdokumentation görs stärker det sjuksköterskans 
profession eftersom yrkesansvaret synliggörs. Given omvårdnad, åtgärder samt deras 
effekter ska dokumenteras, för att sedan utvärdera om omvårdnaden med dess åtgärder 
går mot en tänkt målsättning. 
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Avledning kan ses som ett komplement till farmakologisk smärtbehandling, då det kan 
ge en bättre effekt vid lindring av smärtans intensitet än vid användning av enbart 
farmaka (Almås, et al., 2001). Hjärnan fungerar så att den inte fokuserar på mer än en 
sak i taget, vilket är positivt vid användandet av avledning på patient med smärta. En 
påverkansfaktor vid smärtbehandling är dock individen. Dennes inställning och 
motivation till att ta emot erbjuden behandling, styr hur hjärnan väljer att tolka 
informationen. Därför är det viktigt att sjuksköterskor som kommer i kontakt med 
patienter med smärta, försöker motivera dessa till att ta emot annan form av behandling 
än den traditionellt farmakologiska behandlingen. Om patienter dessutom blir väl 
förberedda genom att få information innan behandling kan de lättare överta kontrollen 
över sin smärta. Det gör att när patienten avleds registrerar denne mindre smärta och 
smärtimpulserna hindras, tack vare ökad aktivitet i de nedåtgående smärtreducerande 
banorna. Det finns flera metoder att använda sig utav för att avleda smärta och det är av 
stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om att det är mycket individuellt vilken metod 
som passar vem. En studie visade att 93% av sjuksköterskorna var förtrogna med 
avledning som smärtlindring och 80% hade någon gång utfört det i praktiken 
(Kwekkeboom, Bumpus, Wanta & Serlin, 2008). För att nå ett bra resultat i 
smärtbehandlingen krävs det att sjuksköterskan tillsammans med patienten är 
initiativrika och ser möjligheter istället för hinder när det gäller val av strategi 
(Hawthorn & Redmond, 1999). Vid smärtbedömning kan sjuksköterskan bedöma om 
patienten är mottaglig för avledning som komplementär behandling för sin smärta. Vid 
denna smärtbedömning kan sjuksköterskan få information av patienten om dennes 
inställning till olika behandlingsalternativ och en förutsättning för gott 
behandlingsresultat är att patienten är positivt inställd (Almås, et al., 2001). 
 
Hawthorn och Redmond (1999) menar att det finns samband mellan spänningar och 
smärta tillsammans med både ångest och ökad aktivitet i autonoma nervsystemet. Det är 
därmed viktigt att sjuksköterskan väljer en passande behandlingsstrategi för att på så 
sätt få patienten avslappnad. Smärta orsakar spänning i muskler och det leder till ökad 
smärta (Roxström, 2000a). För att lindra spänningen och smärtan kan avslappning 
användas. Det ger dessutom ny styrka och energi. Ordet avslappning innebär enligt 
Norstedts Ord (2009) en ”medveten minskning av spänning”. En studie visade att 96% 
av sjuksköterskorna var bekanta med avslappning som smärtlindring och 82% hade 
någon gång tillämpat det (Kwekkeboom, et al., 2008). Andra anledningar till varför 
avslappning är angeläget vid smärta är att det går att förebygga kontrakturer och 
muskelförtvining (Ericson & Ericson, 2008). 
 

Andning 
Det är betydelsefullt att ha en tillfredställande andning, då denna påverkar många olika 
faktorer i kroppen, så som blodcirkulationen och syra-basbalansen (Berntzen & Skaug, 
2006). Sjuksköterskan måste redan vid första observation på en patient vara 
uppmärksam på andningens djup, frekvens, rytm och eventuell användning av 
hjälpmuskler, eftersom förändringar i andningsfunktion kan vara orsak av sjukdom eller 
skada. Om en patient upplever smärta, särskilt i buken och/eller bröstet, är det tydligt att 
andningen endast blir ytlig och det kan leda till ofullständigt gasutbyte. Detta ger en 
alveolär hypoventilering och detta ger en ökning av koldioxidhalten i blodet. Får det 
fortgå kan det leda till medvetslöshet och i värsta fall till död. Vid svår smärta kan 
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patienten istället börja hyperventilera och den snabba andningen gör att koldioxidhalten 
minskar i blodet, vilket kan orsaka svimning. En effektiv metod att slappna av på, enligt 
Hawthorn och Redmond (1999), är att djupandas. Fördelen med det är att metoden går 
fort och dessutom är lätt att tillämpa  
 
Undersökningar visade på effektiviteten av riktad andningsteknik som komplementär 
smärtbehandlingsmetod och den användes ofta ihop med andra komplementära 
smärtbehandlingsmetoder (Kimber, McNabb, McCourt, Haines & Brocklehurst, 2008; 
McNabb, Kimber, Haines & McCourt, 2006; Simmons, Chabal, Griffith, Rausch & 
Steele, 2004). 
 

Massage 
Massage är en mycket gammal och användbar metod för att behandla smärta, då den 
enligt studier gav flera positiva effekter rent fysiskt (Kubsch, Neveau & Vandertie, 
2000; Roxström, 2000a; Hawthorn & Redmond, 1999). Enligt Roxström (2000a) anses 
massagens smärtlindrande effekt bero på att musklernas genomblödning förbättras, 
muskelspasmer och spänningar reduceras. Ytterligare goda effekter som massage anses 
bidra till är utsöndring av hormonet oxytocin med sin rogivande verkan, samt ökad 
frisättning av de kroppsegna smärthämmande endorfinerna. Jämförelser kan göras 
mellan massage och all sorts beröring (Nisell & Einhorn, 2007a). Smärtintensiteten 
reduceras vid massage på grund av aktivitet i de grövre A-fibrerna, den så kallade 
grindteorin (Hawthorn & Redmond, 1999). Vid massage används olika tekniker så som 
strykningar och knådningar. Massage kan vara en god förevändning för att få ge 
beröring till någon som anses vara gynnad av det och det krävs att sjuksköterskan då är 
beredd på att avslappningen kan leda till att undanträngda känslor kan komma till 
uttryck (Larsdotter Persson, 2003). 
 

Musik 
Sjuksköterskan Florence Nightingale var på sin tid mån om patientens miljö, då hon 
ansåg att den skulle främja patientens tillstånd och detta gällde även ljudmiljön 
(Nilsson, 2008b). Då hon förespråkade luftens betydelse resulterade det i att hon lät 
soldater i Krimkriget vårdas med olika sorters musik och främst sådan som liknade 
ljudet av vindar. Det visade sig gynna soldaternas tillfrisknande. 
 
En mängd känsloreaktioner kan framkallas utav att lyssna på musik (Nilsson, 2008b). 
Det kan leda till såväl stress och sorg, som till ett lugn inombords. Då musik används 
för att vårda är det betydelsefullt att den har en lugn rytm och en låg volym samt är 
instrumental. Studier visade att denna sorts musik hade positiv effekt på andningen, 
vilken blev lugnare och djupare, och det gav psykisk avslappning (Nilsson, 2008a; 
Campbell, 1997). Då all sorts ljud och vibrationer påverkar innerörat och det i sin tur 
det autonoma nervsystemet, ledde musik till att reducera muskelspänningar, förändra 
rörligheten till det bättre samt minska puls-, hjärtfrekvens och blodtryck. 
 
Det är väsentligt att vara medveten om att musik inte botar smärta (Nilsson, 2008b). 
Dock är det en väl vald metod att avleda patienten på för att denna i stunden ska få 
uppleva avslappning i kropp och själ, samt skönja en meningsfullhet. Musikens 
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inverkan sänker både användandet av analgetika samt patientens uttalade och upplevda 
smärtintensitet. 
 

Riktad visualisering 
Riktad visualisering innebär att personen riktar sin uppmärksamhet inåt och bort från 
smärtan (Hawthorn & Redmond, 1999). På så sätt skapas ett mentalt rum. Det mentala 
rummet som personen föreställer sig ska vara en plats där personen gärna vill befinna 
sig och finner ro och trygghet. Denna plats är individuell och är därmed olika för var 
och en. Ett annat sätt att använda sig utav riktad visualisering är att rikta sin 
uppmärksamhet mot smärtan och då försöka tänka bort den. Detta kan göras genom att 
tänka sig det onda som något speciellt som bekämpas, till exempel en drake. 
 
För att uppnå resultat och för att få ut så mycket som möjligt av den mentala träningen, 
krävs samma flitighet som för att nå framgång med fysisk träning (Kostenius & 
Lindqvist, 2006). Tillvägagångssättet går inte att lära sig teoretiskt, utan måste övas och 
repeteras tills det behärskas. Det var, enligt studier, dock en lätt metod för patienten att 
ta till sig och för sjuksköterskan en enkel metod att lära ut (Baird & Sands, 2006). 
Studier visade också att en av fördelarna som kunde tillskrivas riktad visualisering var 
den tidsbesparande effekten (Baird & Sands, 2006; Antall & Kresevic, 2004). Patienter 
kunde ofta gå hem tidigare om de tagit till sig denna mentala smärtbehandlingsmetod 
(Antall & Kresevic, 2004). 
 
Det finns flera komplementära behandlingsmetoder för sjuksköterskan att tillämpa i sin 
strategi för att reducera smärtintensitet. Väsentligt är att sjuksköterskan väljer en 
smärtbehandlingsmetod som är adekvat för patienten, för att få ut bästa möjliga effekt 
på smärtintensiteten samt övriga reaktioner som är en följd utav smärta. 
 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva effekten av andning, massage, musik och 
riktad visualisering som komplementära smärtbehandlingsmetoder, vilka sjuksköterskan 
kunde använda sig utav. 
 
Följande frågor ställdes för att besvara litteraturstudiens syfte: 
 

• Reduceras smärtintensitet? 
• Vilka övriga effekter ger smärtbehandlingsmetoderna? 

 

Metod 
Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie enligt Fribergs modell (2006). 
Ansatsen var att utforska fyra komplementära smärtbehandlingsmetoder för 
sjuksköterskan att använda sig utav för att se vilka effekter dessa hade på 
smärtintensiteten. 
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Datainsamling 
Utefter syftet valdes ordet pain att finnas med i samtliga sökningar då det sågs som 
grundläggande för att få fram relevanta artiklar. Ordet pain söktes i databasen PubMed 
med funktionen Medical Subject Headings [MeSH] samt i databasen Cinahl med 
Subject Headings [MH] för att sedan kombineras med övriga sökord. Kombinationer 
med ordet pain var sökorden distraction, relaxation, relaxation techniques, analgesia 
och mind-body therapies. För att hitta lämpliga sökord i PubMed användes Karolinska 
Institutets ämnesguide. Efter första urvalet genomlästes artiklarna för att få en 
uppfattning om de stämde överens med syftet. Det gjordes därefter en uppdelning av 
artiklarna genom att gruppera dem, för att se vilka smärtbehandlingsmetoder som var 
mest förekommande. När de första databassökningarna var gjorda framkom ett antal 
smärtbehandlingsmetoder som bedömdes att sjuksköterskor kunde genomföra. Därefter 
valdes att smalna av studien genom att använda de mest frekventa metoderna i de 
kommande sökningarna. Det gav dessutom mer specifika sökord. De ytterligare sökord 
som valdes för syftet var fritextorden breathing, massage, music, nursing och guided 
imagery i kombination med sökordet pain. Slutsatsen vid andra urvalet blev att fyra 
smärtbehandlingsmetoder valdes ut att fokusera på, då de ansågs kunna utföras 
självständigt av sjuksköterska, med viss introduktion inom området. Metoderna var: 
andning, massage, musik och riktad visualisering. De behandlingsmetoder som valdes 
att inrikta sig på var de som lindrade smärtintensitet och därtill övriga positiva effekter. 
Antal genomlästa abstract baserades på studiens syfte samt valda 
smärtbehandlingsmetoder, vilket innebar att flera artiklar förkastades då titeln angav 
andra behandlingsmetoder eller på annat sätt inte överensstämde. En del av artiklarna 
handlade om barn, andra var reviewartiklar och övriga hade studerat andra 
behandlingsmetoder än de valda för denna studie eller så grundades de på professionella 
utövare. Av de 35 artiklarna som var kvar efter första urvalet förkastades 19 på grund av 
att de ej stämde med syftet, valda smärtbehandlingsmetoder eller var reviewartiklar. 
 
Litteraturstudiens inklusionskriterier i båda databaserna var att artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska, publikationsår 1999-2009 med endast vuxna som urval. I Cinahl 
var dessutom inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och i 
PubMed att artiklarna skulle ha en sammanfattning. Artikelsökningen gav 16 artiklar 
varav 14 använde kvantitativ metod och 2 använde både kvantitativ och kvalitativ 
metod. 
 
Tabell 1. Sökordsöversikt 
 
Sökord Cinahl 

Subject Headings 
PubMed 
MeSH 

PubMed 
(Fritext) 

Andning   Breathing 
Avledning Distraction   
Avslappning Relaxation   
Avslappningstekniker Relaxation 

Techniques 
  

Massage   Massage 
Musik   Music 
Omvårdnad   Nursing 
Riktad visualisering   Guided 
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imagery 
Smärta Pain Pain  
Smärtlindring  Analgesia  
Kropp-och- 
själträning 

 Mind-Body 
Therapies 

 

Limits: Cinahl: 1999-2009, All adult, English, Research article 
Limits: PubMed: 1999-2009, All adult, English, Abstract 
 

Databearbetning 
Alla valda artiklar genomlästes och granskades enligt bedömningsmallen från Carlsson 
och Eiman (2003) för att se vilken vetenskaplig kvalitet de hade. Grad I symboliserade 
högsta vetenskapliga kvalitet och grad III den lägsta kvaliteten. En artikel valdes bort då 
den hade vetenskaplig grad III. Artiklarna strukturerades genom att stryka under det 
som gav svar på studiens syfte och tillhörande frågeställningar. Frågeställningarna 
tillkom då studien ville få fram ytterligare svar på vad metoderna kunde ge mer än 
smärtlindring. Studien ville också ha svar på om metoderna ansågs lätta att tillämpa för 
en allmänsjuksköterska, då det sågs som betydelsefullt och tidsbesparande att inte 
behöva en längre utbildning för att använda dem. Resultatet sammanfattades för att 
kunna se vad artiklarna fick fram. Likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat 
sammanställdes. Det bestämdes att resultatet skulle beskriva fyra olika 
smärtbehandlingsmetoder som gav smärtlindring samt andra därtill positiva effekter. 
Efter detta delades artiklarna upp i olika områden, beroende på vilken 
smärtbehandlingsmetod de tillhörde och dessa fyra områden bildade rubriker i 
resultatet. 
 

Resultat 
Resultatet visade att ett flertal smärtbehandlingsmetoder kunde lindra smärtintensitet 
och dessutom ge andra positiva effekter (Currin & Meister, 2008; Abushaikha, 2007; 
Friesner, Miles Curry & Moddeman, 2006; Lewandowski, Good & Draucker, 2005; 
Baird & Sands, 2004; Lewandowski, 2004; Mok & Woo, 2004; Voss, Good, Yates, 
Baun, Thompson, et al., 2004; Wang & Keck, 2004; Yildirim & Sahin, 2004; 
Kwekkeboom, Kneip & Pearson, 2003; McCaffrey & Freeman, 2003; Good, Cranston 
Anderson, Stanton-Hicks, Grass & Makii, 2002; Heye, Foster, Bartlett & Adkins, 2002; 
Good, Stanton-Hicks, Grass, Cranston Anderson, Lai, et al., 2001; Leivadi, Hernandez-
Reif, Field, O´Rourke, D´Arienzo, et al., 1999). 
 

Andning 
Flera studier visade att smärtintensiteten minskade med hjälp utav andningstekniker 
(Abushaikha, 2007; Friesner, et al., 2006; Yildirim & Sahin, 2004; Heye, et al., 2002). I 
en studie från Jordanien var de mest använda fysiologiska copingmetoder såsom 
andning och att gå omkring de mest naturliga metoder hos kvinnor vid barnafödande, 
för att hantera förlossningssmärtan (Abushaikha, 2007). Av förstföderskor var det 22 
informanter som använde dessa metoder, jämfört med åtta informanter som inte 
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använde sig utav någon smärtreducerande metod. Hos flergångsföderskor var det 23 
kvinnor som använde metoderna, medan det endast var två som inte använde någon 
copingmetod för att lindra förlossningssmärtan. I resultatet från Yildirim och Sahins 
studie (2004) framkom att i Turkiet visade mätning med visuell analog skala (VAS) en 
väsentlig skillnad i interventionsgruppen vid användning av andningskontroll under 
förlossning. Vid samtliga utvidgningsperioder under förlossningsprocessen från 2 
centimeter till maximalt 10 centimeter var smärtintensiteten lägre hos 
interventionsgruppen än hos kontrollgruppen. Andningsteknikerna gav ett effektivt 
resultat på smärtintensitet och vid fullständig utvidgning var smärtintensiteten 
fortfarande lägst hos interventionsgruppen. 
 
Studier från USA visade att smärtintensiteten var signifikant lägre direkt efter 
intervention med djupandningsövningar jämfört med före interventionen (Friesner, et 
al., 2006; Heye, et al., 2002). Vid mätning 15 minuter senare enligt Friesner, et al. 
(2006) var smärtintensiteten fortfarande betydligt lägre i interventionsgruppen än i 
kontrollgruppen. I studien av Heye, et al., (2002) framkom att då smärtan minskade gav 
det informanterna förbättrad mobilitet postoperativt och det gjorde dem mer aktiva. 
Jämfört med kontrollgruppen var det 28 informanter mot en som klarade av 
aktiviteterna helt själva, utan hjälp från sjuksköterska, och var därmed mer redo för tidig 
hemgång. Resultatet visade att 71% i interventionsgruppen valde att svara positivt på 
frågan om att gå hem idag, jämfört med 34% i kontrollgruppen som istället valde en 
senare hemgång. 
 
I Heye, et al.:s studie (2002) upplevde hälften av deltagarna i interventionsgruppen 
(52%) att de i samband med andningstekniker fick kontroll över sina kroppsrörelser 
postoperativt. Informanterna använde sig utav teknikerna varje gång de upplevde 
smärta, för att på så sätt lindra intensiteten. Det var en tydlig minskning av andnings- 
och pulsfrekvens hos informanterna i interventionsgruppen, jämfört med 
kontrollgruppen, både första och andra postoperativa dagen. 
 
Studier visade inga skillnader av betydelse hos grupperna gällande mängd administrerad 
farmaka i samband med användande av andningsteknik (Friesner, et al., 2006; Heye, et 
al., 2002). Innan interventionen genomfördes fanns heller inga gruppskillnader i 
administrerad läkemedelsdos (Friesner, et al., 2006). Skillnader mellan grupperna 
framkom däremot vid administrering av antiemetika de första två dagarna postoperativt, 
efter interventionen (Heye, et al., 2002). Det framkom att administrering av antiemetika 
var betydligt lägre hos informanterna i interventionsgruppen än hos de i 
kontrollgruppen. Trots att grupperna fick likvärdigt med opioider fick de i 
interventionsgruppen endast halva mängden antiemetika. Ytterligare en skillnad som 
framkom gällde informanternas igångsättande av tarmen. I interventionsgruppen skedde 
gasavgång efter 34 timmar medan det i kontrollgruppen däremot dröjde ända upp till 44 
timmar. 
 

Massage 
Massage hade en god smärtlindrande effekt visade flera undersökningar (Currin & 
Meister, 2008; Mok & Woo, 2004; Wang & Keck, 2004; Yildirim & Sahin, 2004; 
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Leivadi, et al., 1999). Massage fungerade utmärkt som en kompletterande 
smärtbehandlingsform till den konventionella analgetikabehandlingen. 
 
Metoden kunde med fördel användas i kombination med andningsövningar för att 
därmed få mer effektiv smärtreducering (Wang & Keck, 2004; Yildirim & Sahin, 2004). 
I Turkiet uppmuntrades gravida kvinnor att under sin förlossning själva massera sin 
mage med fingrarna i kombination med andningsövningar (Yildirim & Sahin, 2004). 
Utöver den självadministrerade massagen och andningsövningarna fick kvinnorna 
massage utförd utav sjuksköterskor. Det framkom genom mätning med VAS att 
kvinnorna som förlöstes med hjälp av andning och massage upplevde mindre smärta 
och såg på hela händelseförloppet kring sin förlossning på ett positivare sätt, jämfört 
med kvinnorna som inte utsattes för någon intervention. 
 
Studier visade att massage hade en smärtstillande inverkan på rygg, axel och 
nacksmärtor (Mok & Woo, 2004; Leivadi, et al., 1999). Hur länge de goda effekterna av 
massage satt i fastslogs inte. En mätning i Mok och Woo:s studie (2004) tre dagar efter 
interventionen kunde dock fortfarande påvisa de goda effekterna från massagen. 
Förekomsten av utlösta stresshormoner var högre innan än efter massage, vilket 
förklarade varför mottagaren också upplevde avslappning (Leivadi, et al., 1999). 
 
Sjuksköterskan hade en viktig roll i administreringen av de komplementära 
smärtbehandlingsmetoderna (Mok & Woo, 2004; Wang & Keck, 2004; Yildirim & 
Sahin, 2004). Att det är en sjuksköterska som utför massagen uppfattades ofta som 
positivt hos informanterna. Massage var en lätt metod att både lära ut och att ge (Mok & 
Woo, 2004; Leivadi, et al., 1999). Den upplevdes dessutom på ett bra sätt hos 
informanterna. Hand- och fotmassage var en metod som var lätt att administrera och 
som visade sig vara effektiv vid postoperativ smärta (Wang & Keck, 2004). Denna 
massage gavs som ett komplement till postoperativ farmaka. Det visade sig att hand- 
och fotmassagen minskade den postoperativa smärtintensiteten betydligt. 
 
Mok och Woo (2004) som utförde rygg- och nackmassage och Wang och Keck (2004) 
som utförde hand- och fotmassage i sin studie upptäckte inga tydliga fysiska skillnader 
mellan grupperna innan interventionerna. Efter interventionen sågs dock en lugnare 
hjärtrytm. Massage uppgavs även ha minskat psykiska besvär som oro (Currin & 
Meister, 2008; Mok & Woo, 2004; Yildirim & Sahin, 2004; Leivadi, et al., 1999) och 
fysiska obehag såsom förhöjt blodtryck och andningsfrekvens (Currin & Meister, 2008; 
Mok & Woo, 2004; Wang & Keck, 2004; Yildirim & Sahin, 2004; Leivadi, et al., 
1999). Tre dagar efter interventionen upplevdes avslappning från 72.5% i 
interventionsgruppen, vilket i sin tur ledde till bättre sömn hos informanterna (Mok & 
Woo, 2004). 
 

Musik 
I USA visade flera studier att smärta lindrades vid behandling med musik (Voss, et al., 
2004; McCaffrey & Freeman, 2003; Good, et al., 2002; Good, et al., 2001). Musik, 
avslappning och en kombination av dessa visade sig likvärdigt sänka smärtintensiteten 
hos informanterna jämfört med kontrollgruppen i två studier (Good, et al., 2002; Good, 
et al., 2001). Good, et al. (2002) visade att första dagen postoperativt hade 
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informanterna i musikgruppen mellan 9-18% färre antal smärtupplevelsetillfällen än de i 
kontrollgruppen. Detta var baserat på och omräknat från VAS-mätning. Andra dagen 
hade detta förbättrats ytterligare då 13-23% av informanterna uppgav lindrad smärta. 
Det var en betydande skillnad eftersom grupperna inte skiljdes åt i smärtupplevelser 
innan interventionen påbörjades. I denna studie framkom att informanter som 
behandlades med antingen musik, avslappning eller både och tillsammans med 
patientkontrollerad analgesi (PCA) postoperativt visade sig uppleva 9-29% mindre 
smärta än de som enbart smärtbehandlades med PCA. 
 
Studier genomförda av Voss, et al. (2004), McCaffrey och Freeman (2003), Good, et al. 
(2002) och Good, et al. (2001) visade att vid jämförelser i smärtintensitet, då 
interventionsgrupperna lyssnade på musik, sågs att intensiteten i samtliga 
interventionsgrupper minskade jämfört med kontrollgrupperna. McCaffrey och Freeman 
(2003) fann att interventionsgruppen visade mindre smärta vid varje av de tre 
mätningstillfällena av smärta som gjordes under interventionen. Det framkom dessutom 
att minskad smärta uppmättes under de totalt 14 dagarna som interventionen pågick. 
Smärta angivet med VAS var för de två grupperna likvärdigt innan interventionen, men 
vid interventionens slut visade mätningen att interventionsgruppen hade halverat sin 
smärtintensitet. Kontrollgruppen hade däremot ökat sin upplevelse av smärtintensitet. 
Liknande resultat fann Voss, et al. (2004)  
 
Voss, et al. (2004) visade i en studie som bestod utav tre grupper att 
interventionsgruppen som lyssnade på lugn musik i 30 minuter uppvisade 51-69% 
mindre smärtupplevelser och dessutom 59-72% mindre oro vid jämförelse mellan 
informanter som fick sitta vilande i en stol och kontrollgruppen. Vid VAS-skattning av 
musikinterventionsgruppen visade sig smärtupplevelsen vara likvärdig före intervention 
jämfört med kontrollgruppen. Efter interventionen var smärtupplevelsen avsevärt lägre 
hos interventionsgruppen. Musik påverkade inte bara smärta positivt utan även oro. Här 
fanns inte heller några tydliga skillnader mellan grupperna före intervention gällande 
oro. Däremot efter interventionen var oron lägre hos interventionsgruppen. Voss, et al. 
(2004) och Good, et al. (2001) visade i sina studier att ungefär hälften (47-65%) av 
informanterna i musikinterventionsgruppen använde sig utav interventionen som 
avslappning och avledning. Informanterna i interventionsgrupperna upplevde dock 
ingen förbättrad sömn (Good, et al., 2002). Sömnkvaliteten visade sig inte ha något 
samband med hur smärtupplevelsen var under dagen. 
 

Riktad visualisering 
Lewandowski, et al. (2005), Baird och Sands (2004), Lewandowski (2004) och 
Kwekkeboom, et al. (2003) visade i studier att riktad visualisering gav en avsevärd 
smärtlindring. Intensiteten mättes både innan, under och efter interventionen. 
Lewandowski, et al. (2005), Baird och Sands (2004) och Lewandowski (2004) visade 
att alla som behandlades med denna metod upplevde mindre smärta jämfört med 
kontrollgruppen vid interventionens slut. Enligt Kwekkeboom, et al. (2003) upplevde 
90% av informanterna minskad smärtintensitet efter, jämfört med innan intervention 
påbörjades. I en studie av Baird och Sands (2004) mättes smärta med den sjugradiga 
skalan arthritis impact measures (AIMS2) innan interventionen påbörjades i både 
interventionsgrupp och kontrollgrupp. Det visade inga skillnader mellan grupperna. 
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Efter 12 veckors intervention visade mätningen däremot en stor skillnad i mätresultat då 
interventionsgruppens värde var lägre än kontrollgruppens. Ungefär hälften (48.8%) av 
patienterna i interventionsgruppen använde interventionen två gånger om dagen, som 
var tänkt, medan 88.8% använde den en gång dagligen. Övriga (10.7%) valde att 
använda interventionen tre eller fyra gånger per dag. Resultatet visade också en tydlig 
förbättring av rörelseförmågan för informanterna i interventionsgruppen. 
 
Lewandowski, et al. (2005) visade i sin studie att långvarig smärta före interventionen 
beskrevs av hälften av informanterna som att den aldrig skulle försvinna. För varje dag 
som gick av de fyra interventionsdagarna märktes en tydlig förbättring i informanternas 
smärtbeskrivning. Redan andra dagen skiljdes grupperna åt då 11 informanter i 
kontrollgruppen redogjorde att de upplevde smärtan som konstant, jämfört med endast 
en i interventionsgruppen. Den tredje dagen var det uteslutande informanter i 
kontrollgruppen som uttalade sig på liknande sätt. På fjärde dagen beskrev 
informanterna i interventionsgruppen att smärtan upplevdes på ett nytt och förändrat 
sätt; även om den fanns där, gick den att hantera. Kontrollgruppen däremot hade fortsatt 
likvärdig smärta. Interventionens sista dag resulterade i att ingen i interventionsgruppen 
upplevde smärtan som bestående. De hade istället fått ett annat sätt att se och tänka på 
smärtan, vilket därmed också gjorde att de kunde hantera den bättre. De ansåg att riktad 
visualisering var en metod som gav dem avslappning, som i sin tur avledde och 
minskade smärtan. I kontrollgruppen var det däremot 15 av 21 som fortfarande 
upplevde att de inte hade kontroll över sin smärta. 
 
I studier av Lewandowski, et al. (2005), Baird och Sands (2004), Lewandowski (2004) 
och Kwekkeboom, et al. (2003) sågs inga skillnader mellan informanterna rent 
demografiskt. Kwekkeboom, et al. (2003) visade i sin studie på samband mellan en del 
faktorer. Om informanten vid tidigare tillfälle hade använt interventionen samt hade en 
lång och hög utbildning gav det en mer effektiv smärtlindring vid interventionens slut. 
Det gav likvärdig effekt ju yngre informanterna var. Om informanten hade en god 
förmåga att visualisera gav det denne mer kontroll och därmed också större 
smärtlindring. 
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Studien var en systematisk litteraturstudie och denna metod ansågs vara en framkomlig 
väg för att kunna uppfylla syftet med studien. Genom att genomföra sökningar i två steg 
i databaserna Cinahl och PubMed, förelåg inga svårigheter att få fram artiklar. 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva effekten av de komplementära 
smärtbehandlingsmetoderna andning, massage, musik och riktad visualisering, vilka 
sjuksköterskan kunde använda sig utav. Resultatet av litteratursökningen gav 16 artiklar 
varav 14 med kvantitativ metod och 2 var med både kvantitativ och kvalitativ metod. 
Det sågs som en styrka med främst artiklar med kvantitativ metod, då smärta är mätbart 
och intentionen var att få fram komplementära smärtbehandlingsmetoder som kunde 
påverka smärtintensiteten. 
 



13 

 

Karolinska Institutets ämnesguide användes för att få idéer om sökord tillsammans med 
ordet pain som fanns med i samtliga sökningar, då det från början genomgående sågs 
vara ett betydelsefullt sökord och den röda tråden i litteratursökningen. Sökningar 
resulterade i att 15 resultatartiklar hämtades från databasen PubMed och en från Cinahl. 
Denna fördelning kan troligtvis förklaras med att PubMed har ett betydligt större utbud 
av vetenskapliga artiklar. 
 
Studiens syfte gav ett antal sökord som resulterade i att endast tre artiklar från första 
sökningen användes till resultatet. Vid sökning av de mer specifika sökorden, gavs mer 
relevanta artiklar som kunde svara på både syftet och studiens frågeställningar, vilket 
bidrog till att för studien adekvata artiklar hittades. Det innebar således en ny 
sökprocess som gav de resterande 13 av de totalt 16 resultatartiklarna. 
 
Vid gruppuppdelning av artiklarna framkom att smärtbehandlingsmetoden andning var 
något lägre förekommande jämfört med de andra. Metoden valdes ändå att ha med som 
en självständig behandlingsmetod, då relevanta artiklar fanns till resultatet. Andning var 
dock mest förekommande tillsammans med andra komplementära 
smärtbehandlingsmetoder, men ansågs ändå ha en betydande funktion för att lindra 
smärtintensitet. 
 
Uppdelningen av metoder i olika områden gjorde att studien blev strukturerad och 
överskådlig. Smärtbehandlingsmetoderna kunde därmed var och en visa vilken effekt de 
gav. Studiens artiklar upplevdes, i och med uppdelningen, som lätta att bearbeta och 
analysera. 
 
Tidsaspekten på inklusionskriteriet var tio år och flertalet av valda resultatartiklar var 
från 2004 och framåt, vilket tolkades som att komplementära smärtbehandlingsmetoder 
var något som fångat forskares intresse mer på senare tid och förmodligen kommer att 
öka i framtiden. Att resultatet speglades utav mestadels aktuella artiklar sågs som en 
styrka. Av studiens 16 artiklar var 13 från USA, vilket kan ses som en svaghet, då 
omfånget av olika länders erfarenhet kring komplementära smärtbehandlingsmetoder 
inte framkommit. Det kan samtidigt ses som en styrka då USA hör till västvärlden, 
vilket därigenom kan relateras till Sverige. 
 

Resultatdiskussion 
Vetenskaplig gradering av artiklarna gjordes med hjälp av bedömningsmallen Carlsson 
och Eiman (2003) genom gradering I till III. Efter genomläsning och granskning valdes 
16 resultatartiklar ut, vilka samtliga graderades till grad I. Den höga graderingen sågs 
som värdefull då studiens resultat visade flera smärtbehandlingsmetoder, dock med få 
artiklar inom varje område. Flertalet av artiklarna hade ett litet urval, 18-100 
informanter. Hälften utav artiklarna hade ett bortfall på endast upp till fem procent, 
vilket gjorde artiklarna mer pålitliga. I 44% av artiklarna var confounders kontrollerade, 
vilket styrker studiernas resultatet och slutsatser. I de flesta resultatartiklarna togs etiska 
aspekter upp. Däremot saknades oftast uppgifter om de granskats av en etisk kommitté. 
 
Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2007) ska lidande lindras och hälsa 
främjas hos en patient och resultatet visar att komplementära smärtbehandlingsmetoder 
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är ett stöd för sjuksköterskan att nå detta mål. Metoderna är dessutom möjliga för 
sjuksköterskan att tillämpa med viss kursintroduktion. 
 
Mok och Woo (2004), Wang och Keck (2004) och Yildirim och Sahin (2004) kom fram 
till att sjuksköterskans roll var betydelsefull, både ur patient- och sjuksköterskesynpunkt 
eftersom sjuksköterskan ofta var den som administrerade de komplementära metoderna. 
Hawthorn och Redmond (1999) anser att det är sjuksköterskan som har rollen och 
potentialen att kunna påverka patientens läkemedelsbehandling. Det är väsentligt att 
sjuksköterskan samarbetar med patienten för att få fram en individanpassad metod. 
Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) menar att 
sjusköterskor ska kunna ge patienter trygghet vid en behandling. Ansvaret för patientens 
välmående kan tyckas ligga hos sjuksköterskan. I situationer med hög smärtintensitet 
hos patient kan det krävas både kunskap och medvetenhet hos sjuksköterskan om att 
yrkesrollen är betydelsefull. Det kan ses vara positivt för sjuksköterskan att patienter 
visar uppskattning och sätter värde på att få den behandling som krävs för den enskilde 
individen. Sjuksköterskan ska i yrkesprofessionen kunna se till varje individ och förstå 
att det därmed krävs individuella behandlingar, vilket är förenligt med vad Nisell och 
Einhorn (2007a) skriver, då alla är benägna att ta dem till sig på olika sätt. 
 

Andning 
Abushaikha (2007), Friesner, et al. (2006), Yildirim och Sahin (2004) och Heye, et al. 
(2002) visade att andningsövningar gav en smärtlindrande effekt. Abushaikha (2007) 
kom fram till att kvinnor naturligt använde sig utav andning som en metod för att lindra 
förlossningssmärta. Hawthorn och Redmond (1999) menar att djupandning är en metod 
som på ett snabbt och enkelt sätt ger avslappning och smärtlindring. Då avslappning 
enligt Roxström (2000a) ger mindre smärta och spänningar kan andning därför vara en 
lämplig metod att tillämpa vid behandling av smärta. Flera artiklar visade att riktad 
andningsteknik var en smärtbehandlingsmetod som var vanlig att ta till i kombination 
med andra metoder (Kimber et al., 2008; McNabb et al., 2006; Simmons et al., 2004). 
Det kan tolkas som om andning är den mest effektiva smärtbehandlingsmetoden utav de 
i resultatet beskrivna, då enbart andning är en effektiv metod samt även förstärker 
övriga metoder. Andning kan på så sätt ses som en effektfull bas till andra 
behandlingsmetoder. Kroppen använder sig ofta utav andning rent intuitivt för att få 
smärtlindring, vilket överensstämmer med vad Abushaikha (2007) skriver och det visar 
på dess överlägsenhet. 
 
Heye, et al. (2002) visade att andnings- och pulsfrekvensen påverkades positivt vid 
användande av smärtbehandlingsmetoden andning postoperativt. Berntzen och Skaug 
(2006) menar att andningens olika karaktärer måste observeras direkt vid patientens 
ankomst för att förstå orsaken till en eventuell förändring i andningsverksamheten. Det 
kan betyda att det krävs en kontinuerlig observation på andningen och dess olika 
uttryck, för att se att det vid smärtlindring kan ske en förändring av andningsmönstret. 
 
Heye et al. (2002) visade i sin studie att mobiliteten förbättrades postoperativt då 
smärtlindring upplevdes efter djupandningsövningar. Det framkom även att då 
patienterna blev mer aktiva fick de en tidig hemgång. Hawthorn och Redmond (1999) 
menar att patientens sociala liv bevaras om sjuksköterskan får patienten att kunna 
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bemästra sin smärta och situation. När smärta lindras kan det innebära att mobiliteten 
förbättras och därmed patientens sociala liv och livskvalitet. Tidig hemgång inverkar 
troligtvis positivt på patientens sociala liv samt på mobiliteten, eftersom denne då kan 
komma att tvingas vara mer aktiv än i sjukhusmiljö. En annan aspekt på tidig hemgång 
kan vara att det är gynnsamt både ur ett patientperspektiv men också ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Enligt Heye, et al. (2002) gjorde andningsövningar att tarmen kom igång tidigare 
postoperativt. Det framkom dessutom att antiemetikaadministreringen minskade till 
patienter som använde andningsövningar även om opioidintaget var detsamma. 
Berntzen och Skaug (2006) menar att en patient med smärta i buken och/eller bröstet får 
en ytlig andning. Det kan betyda att patienter postoperativt kan bli hjälpta med 
andningsövningar även om operation skett i buk och/eller bröst. Om smärtlindring sker 
kan den ytliga andningen övergå till att bli djupare. Almås, et al. (2001) anser att 
avledning av smärta är användbar, eftersom hjärnan bara kan fokusera på en sak åt 
gången. Att antiemetikaintaget var lägre (Heye, et al., 2002) kan tolkas som att 
andningen är en effektiv avledning och får patienten att bli fokuserad på andningen 
istället för illamåendet. 
 

Massage 
Flera studier visade att massage gav en god smärtlindrande effekt, som dessutom kunde 
användas i kombination med farmaka (Currin & Meister, 2008; Mok & Woo, 2004; 
Wang & Keck, 2004; Yildirim & Sahin, 2004; Leivadi, et al., 1999). Ericson och 
Ericson (2008) menar att komplementär behandling är bra att använda för 
sjuksköterskan som tillägg till farmaka. Det kan ses som att sjuksköterskan bör ha god 
kunskap om att massage är en komplementär smärtbehandlingsmetod som finns att 
tillgå, samt kunna vara flexibel i valet av smärtbehandling. 
 
Flera studier kom fram till att massage inverkade positivt både fysiskt och psykiskt 
(Currin & Meister, 2008; Mok & Woo, 2004; Wang & Keck, 2004; Yildirim & Sahin, 
2004; Leivadi, et al., 1999). Avslappning, minskad oro och bättre sömn upplevdes, samt 
en sänkt frekvens på hjärtrytm och andning. Kubsch, et al. (2000), Roxström (2000a) 
och Hawthorn och Redmond (1999) menar att massage är en gammal metod som ger 
god fysisk effekt, då den leder till att minska spänningar. Metoden kan även ge en 
psykisk påverkan, eftersom den har förmåga att utsöndra det lugnande hormonet 
oxytocin. Då massage är en gammal metod och därmed väl beprövad, kan den anses 
vara en god behandlingsmetod för sjuksköterskan att tillämpa. Den ger flera positiva 
reaktioner hos den behandlade patienten, vilka gagnar ett tillfrisknande och det 
överensstämmer med vad Hawthorn och Redmond (1999) skriver om vikten av att 
använda massage. Smärta har en negativ inverkan på sömn (Hawthorn & Redmond, 
1999) och eftersom massage ger patienten bättre möjlighet till god sömn, vilket 
överensstämmer med Mok och Woo (2004), kan den ses som en användbar 
sömnbefrämjande metod. Resultatet visade (Mok & Woo, 2004; Good, et al., 2002) att 
det var bättre för sjuksköterskan att använda sig utav massage än musik för att främja 
nattsömnen hos patient med smärta. 
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Mok och Woo (2004) och Leivadi, et al. (1999) påvisade de goda effekterna som 
massage gav. Mok och Woo (2004) kunde dessutom bevisa att effekterna satt i upp till 
tre dagar efter interventionens avslutande. Leivadi, et al. (1999) konstaterade att 
mottagaren upplevde mindre stress efter massagen, vilket förklarades som en positiv 
effekt, uppkommen tack vare interventionen. Roxström (2000a) talar om den ökade 
frisättningen av smärthämmande endorfiner efter massage och beröring. Positiva 
smärtreducerande effekter kan tillskrivas grindteorin, enligt Hawthorn och Redmond 
(1999). Då resultatet visade att massagens smärtlindrande effekt kvarstod i tre dagar 
(Mok & Woo, 2004) är det troligtvis en behandlingsmetod som är väl värd för 
sjuksköterskan att använda sig utav. Det kan också ses som en tidsbesparing. Massage 
och beröring kan förstås som en metod som med enkla medel ger stor effekt. Metoden 
är lätt att ta till samt utföra, enligt överensstämmelse med Mok och Woo (2004) och 
Leivadi, et al. (1999). Beröring i sig kan troligtvis ge positiva effekter, då metoden 
massage går ut på att beröra. Larsdotter Persson (2003) menar att massage ibland kan 
vara en ursäkt för att få ge patienten beröring. Sjuksköterskan måste dessutom vara 
beredd på att bemöta känslor som patient kan komma att uttrycka under avslappningen, 
skapad av massage. Massage kan ses som ett sätt för sjuksköterskan att få möjlighet till 
att ge beröring, även om patienten visas ha svårt för närkontakt. Eftersom 
sjuksköterskan finns där för att skapa god patientkontakt, kan massage vara en metod att 
ta till. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har tid och kunskap om att olika känslor 
kan komma till uttryck i samband med smärta, vilket överensstämmer med Almås, et al. 
(2001), då de måste bemötas på rätt sätt. 
 
Wang och Keck (2004) och Yildirim och Sahin (2004) talade om fördelen med att 
använda massage ihop med andningsövningar för att bästa möjliga effekt skulle uppnås. 
Mok och Woo (2004) och Leivadi, et al. (1999) kom fram till att massage var en metod 
som var både enkel att lära och att använda sig utav. Hawthorn och Redmond (1999) 
beskriver att andningsfrekvens och muskelanspänning ökar då det sympatiska 
nervsystemet aktiveras. Enbart massage kan få patienten avslappnad och det sänker 
andningsfrekvensen, vilket är i enlighet med vad Currin och Meister (2008), Mok och 
Woo (2004), Wang och Keck (2004), Yildirim och Sahin (2004) och Leivadi, et al. 
(1999) skriver. Om patienten därtill aktivt använder sig utav andningsövningar, ökar 
troligtvis möjligheten till större smärtlindrande effekt. Det är fascinerande att se att två 
lättillgängliga metoder som massage och andning kan lyfta varandra och bli effektiva 
tillsammans. 
 

Musik 
Voss, et al. (2004), McCaffrey och Freeman (2003), Good, et al. (2002) och Good, et al. 
(2001) kom fram till att musik gav smärtlindring. Nilsson (2008b) menar att musik inte 
botar smärta men att den kan avleda patienten till att bli avslappnad och därmed kunna 
uppleva meningsfullhet. Musik kan därmed ses som ett bra sätt att avleda patienten på 
för att nå välmående, vilket intygas av Nilsson (2008a) och Campbell (1997). 
Smärtintensitet kan med hjälp av musik reduceras betydligt för att få en skön stund i 
nuet. Det skulle möjligen kunna uppväga stunderna även då patienten inte lyssnar på 
musik. I en studie av Voss, et al. (2004) framkom att lugn musik inverkade positivt på 
patienters smärtupplevelser. Nilsson (2008b) menar att då musiken är lugn, tyst och 
instrumental ger den ett lugn som är vårdande för patienten. Det visar hur betydelsefullt 
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det kan vara att sjuksköterskan har kunskap om vilken sorts musik som kan göra 
patienten mest avslappnad, för att lindra smärta. 
 
I en studie av Good, et al. (2002), där alla smärtbehandlades med PCA, framkom att de 
patienter som utöver den behandlades med musik eller avslappning, upplevde bättre 
smärtlindring. Nilsson (2008b) menar att analgetikadosen och smärtintensiteten sänks 
genom att lyssna på musik, eftersom det är en bra metod att använda för att avleda 
patienten på. Musik kan ses som avledning och kan därmed fungera som komplement 
till farmaka, vilket överensstämmer med Almås, et al. (2001), eftersom patienten då 
avleds från smärtan till att koncentrera sig på musiken och därför skulle mindre mängd 
analgetika kunna administreras. 
 
Halva interventionsgruppen i Voss, et al. (2004) och Good, et al.:s studie (2001) 
använde musik som avslappning och avledning. Good, et al. (2002) och Good, et al. 
(2001) visade att musik och avslappning gav en effektiv smärtlindring. Vid avledning 
aktiveras, enligt Almås, et al. (2001), de nedåtgående smärtreducerande banorna, vilket 
minskar patientens smärtupplevelse. Avledningen minskar därmed smärtregistrering och 
smärtimpulser. Avledning anses vara ett effektivt komplement till farmaka för att 
smärtlindra. Roxström (2000a) menar att avslappning ger mindre spänningar och 
smärtintensitet och därmed mer kraft. Avledning som exempelvis musik kan således ge 
avslappning och det i sin tur smärtlindring samt övriga därtill positiva reaktioner. Att 
avleda patienter med en komplementär smärtbehandlingsmetod skulle därför kunna 
uppfattas givande på flera sätt; patienten blir mer välmående och kommer troligtvis hem 
tidigare för att då också uppleva självständighet och trygghet. 
 
Voss, et al. (2004) visade att lugn musik minskade patientens oro. Nilsson (2008a) och 
Campbell (1997) fann att andningen blev lugnare och djupare av denna musik, samt att 
psykisk avslappning upplevdes. Det gav också positiv effekt på blodtryck, puls- och 
hjärtfrekvens. Troligtvis gör den lugna rytmen i musiken att andningen påverkas 
omedvetet, för att vilja följa den så långt det går. Om det dessutom enbart är 
instrumental musik, som Nilsson (2008b) beskriver är bra att använda, orsakas möjligen 
ingen överstimulering i hjärnan, vilket kan leda till att patienten upplever ett lugn, både 
fysiskt och psykiskt. 
 

Riktad visualisering 
Lewandowski, et al. (2005), Baird och Sands (2004), Lewandowski (2004) och 
Kwekkeboom, et al. (2003) visade att riktad visualisering gav betydande smärtlindring. 
Kwekkeboom, et al. (2003) menade dessutom att informanter som tidigare praktiserat 
riktad visualisering hade lättare för att ta till sig metoden. Även informanter med lång 
och hög utbildning samt yngre personer räknades till denna kategori. Denna metod var, 
enligt Baird och Sands (2006), en komplementär smärtbehandlingsmetod som 
sjuksköterskan enkelt hade möjlighet att erbjuda patient med smärta. De ansåg även att 
patienten lätt förstod metoden. Kostenius och Lindqvist (2006) menar däremot att 
tekniken för riktad visualisering inte teoretiskt går att lära ut, utan förknippas med idogt 
övande för att nå framgång. Om patienten inte tidigare kommit i kontakt med metoden, 
kan troligtvis riktad visualisering uppfattas som en svår metod för patienten att ta till 
sig. Dock är det en lätt metod att ge och tillämpa, enligt Baird och Sands (2006). 
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Sjuksköterskan bör därför uppmuntra patienten att ta till sig denna metod, då resultatet 
visade (Lewandowski, et al., 2005; Baird & Sands, 2004; Lewandowski, 2004; 
Kwekkeboom, et al., 2003) att riktad visualisering var en effektiv smärtreducerande 
metod. Almås, et al. (2001) menar att sjuksköterskor ska motivera patienter att prova 
nya behandlingsformer genom att förbereda dem väl. Då det framkom i resultatet 
(Kwekkeboom, et al., 2003) att de yngre informanterna fick ut mer effekt utav tekniken 
kan det ses som att de har ett öppnare sinne och därmed har lättare och är mer villiga att 
ta till sig nya idéer. Det kan tolkas som att det behövs fantasi och inlevelseförmåga för 
att utföra denna mentala träningsform. Möjligen är det så att unga dessutom är mer 
positivt inställda till att träna och öva upp sig i en för dem ny teknik. Inom sjukvården 
finns ett stort antal äldre patienter och därför kan det vara viktigt att sjuksköterskan 
uppmuntrar och entusiasmerar dem att använda metoden riktad visualisering. 
 
Lewandowski, et al. (2005) talade i sin studie om personer som levde med smärta och 
en känsla av att den var konstant. När informanterna fick prova på riktad visualisering 
som kompletterande smärtbehandlingsmetod upplevde flertalet inte längre sin värk som 
ändlös. Istället upplevde de att riktad visualisering var en teknik som skänkte dem 
avslappning, vilken därigenom avledde deras uppmärksamhet ifrån smärtan. Efter 
interventionen upplevdes smärtan annorlunda, vilket gav en känsla av kontroll och 
hanterbarhet av det onda. Hawthorn och Redmond (1999) förklarar riktad visualisering 
som en teknik där uppmärksamheten riktas inåt, där ett mentalt rum skapas, för att 
trygghet och ro ska uppnås. Troligtvis har den mentalt skapade önskeplatsen en 
avledande funktion, som därigenom kan möjliggöra för den smärtdrabbade att koppla 
bort smärtan för ett tag. Kanske innebär avslappningen att patienten återkommer med 
nya krafter efter behandlingen, för att därmed kunna se situationen med nya ögon. 
Lewandowski, et al. (2005) uppmärksammade att förbättring skedde bland 
informanterna i sättet att sätta ord på smärtan. Almås, et al. (2001) betonar vikten av att 
kunna sätta ord på smärta. Att inte kunna ge uttryck för smärta verbalt kan leda till en 
stor känsla av ensamhet. Eftersom riktad visualisering visats vara till stor hjälp för 
många patienter, när det gäller att beskriva smärta, vilket motsvarar vad Lewandowski, 
et al. (2005) påtalar, kan det vara en teknik värdefull att använda sig utav. Om 
smärtpåverkad patient håller inne med tankar och känslor om hur smärtan känns, kan 
det leda till att patienten mår sämre, vilket styrks av Almås, et al. (2001). Då patienten 
istället får möjlighet att uttrycka smärtan i ord kan patientens sinne lättas, vilket 
överensstämmer med Hawthorn och Redmond (1999) och förhoppningsvis kan 
patienten uppleva mer förståelse från omgivningen. 
 
Baird och Sands (2004) visade att hälften av deltagarna i interventionsgruppen valde att 
använda riktad visualisering två gånger dagligen, samtidigt som ungefär en tiondel var 
mer aktiva och utförde metoden tre till fyra gånger om dagen. Interventionen ledde till 
minskad smärtintensitet och förbättrad rörlighet. Då det framkommer att patienter 
använt riktad visualisering olika antal gånger per dag kan det troligtvis ha gett bättre 
resultat för de som använt metoden mer frekvent. Tyvärr framgår det ej utav resultatet. 
Antall och Kresevic (2004) berör den tidsbesparande aspekten som riktad visualisering 
innebär. Metoden underlättar sjuksköterskans arbete tidsmässigt då patienten utför 
metoden självständigt efter viss introduktion. Ur patientperspektiv är metoden gynnsam 
då det kan leda till tidig hemgång. Då resultatet visade att riktad visualisering gav 
positiva effekter (Lewandowski, et al., 2005; Baird & Sands, 2004; Lewandowski, 
2004; Kwekkeboom, et al., 2003) kan det förmodligen ses som en för sjuksköterskan 
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god smärtbehandlingsmetod att använda sig utav. Metoden kan ge både sjuksköterskan 
och patienten fördelar. 
 

Konklusion 
Resultatet visar att det finns ett flertal smärtbehandlingsmetoder som kan lindra 
smärtintensitet och dessutom ge andra positiva effekter. Smärtintensiteten minskar med 
hjälp utav smärtbehandlingsmetoderna andning, massage, musik och riktad 
visualisering. Mobiliteten förbättras och andnings- och pulsfrekvens minskar då andning 
har en god smärtlindrande effekt. Massage som smärtbehandlingsmetod är effektiv för 
att lindra smärtintensitet, men kan också kombineras med den traditionella 
analgetikabehandlingen eller med andningsövningar för att få en effektivare 
smärtreducering. Massage minskar även psykiska besvär som oro och fysiska obehag 
såsom förhöjt blodtryck och andningsfrekvens. Musik påverkar inte bara smärta positivt 
utan även oro. Riktad visualisering ger en betydande smärtlindring. Om patienten har en 
god förmåga att visualisera ger det denne mer kontroll och därmed också större 
smärtlindring. Sjuksköterskans betydelse vid administrering av metoderna är stor, 
eftersom det ses som positivt att det är en sjuksköterska som utför metoderna. De 
komplementära smärtbehandlingsmetoderna ger avslappning via avledning, vilket i sin 
tur minskar smärtan. 
 

Implikation 
Alla fyra metoderna är lätta för sjuksköterskan att både lära ut och att ge, vilket ses som 
fördelaktigt då smärtbehandlingsmetoderna ska kunna främjas att användas självständigt 
utan läkarordination trots tidsbrist. Då litteraturstudien inriktade sig på att få fram 
komplementära smärtbehandlingsmetoder som sjuksköterskan kan använda sig utav 
efter viss kursintroduktion hade det även varit intressant att få fram artiklar som tar upp 
sjuksköterskans verbala kommunikation med patienten. Samtal och relationer mellan 
sjuksköterska och patient har en inverkan på hur denne mår gällande trygghet. Trygghet 
har, enligt denna litteraturstudie, visat sig ha samband med lindring av smärtintensitet. 
Det saknas dock forskning om sjuksköterskans samtal med patienten som en 
komplementär smärtbehandlingsmetod. Massage visade sig förbättra sömnen. Det hade 
varit intressant att se om en längre musikintervention hade kunnat påverka sömnen till 
det bättre. Då litteraturstudien kom fram till att andning var en metod som användes i 
kombination med flera andra smärtbehandlingsmetoder, tolkas det som att andning är en 
både enkel och effektiv metod att tillämpa i smärtbehandling. Det saknas däremot 
konkret forskning om hur effektiv enbart andningen är som komplementär 
smärtbehandlingsmetod och det ses som en förhoppning inför framtida studier att det 
sker en utveckling inom dessa områden. 
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and 
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Att undersöka 
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minska 
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Randomiserad 
kvantitativ studie. 
Antal: 30 kvinnor, 
varav 15 i 
massagegruppen och 
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Massage visade 
sig sänka 
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Grad I 
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USA 

Lewandowski, 
W. 

Patterning 
of pain and 
power with 
guided 
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Att se hur riktad 
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Kvasiexperimentell 
randomiserad 
kvantitativ studie. 
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kvinnor och 17% män. 
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Att se hur 
musik 
påverkar 
kronisk smärta 
hos äldre 
patienter med 
osteoartrit. 

Randomiserad 
kontrollerad kvantitativ 
studie. Antal: 66, varav 
44 kvinnor och 22 män 
fördelade på hälften. 33 i 
vardera grupp. 
Musikgruppen lyssnade 
på musik i 20 minuter 
dagligen under 14 dagar 
med VAS-mätning vid 
tre tillfällen. 

Musik lindrade 
smärtan 
effektivt både 
för stunden men 
också totalt 
under de 14 
dagarna. Det var 
därmed en bra 
metod för 
sjuksköterskan 
att använda. 

Grad I 

 

 



                  Bilaga II:7 

Publikationsår 
Land Författare Titel Syfte Metod 

Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
Hong Kong 

Mok, E., och 
Woo, C.P. 

The effects 
of slow-
stroke back 
massage on 
anxiety and 
shoulder 
pain in 
elderly 
stroke 
patients. 

Att undersöka 
om massage 
påverkade oro 
samt smärta i 
axlar hos äldre 
strokepatienter 
i sjukhusmiljö. 

Experimentell kvantitativ 
studie. Antal: 102, varav 
50% kvinnor och 50% 
män. Det var 51 i 
interventions- 
gruppen och 51 i 
kontrollgruppen. 
Massagegruppen fick 
massage i 10 minuter 
under 7 dagar. 

Studien visade att 
sjuksköterskor 
kunde använda 
massage som ett 
komplement till 
farmaka, då den 
minskade både 
oro och smärta 
under 
interventionen 
samt upp till tre 
dagar senare. 

Grad I 

2004 
USA 

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

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

Att undersöka 
hur lugn musik 
och 
tidsplanerad 
stolsvila 
påverkar oro, 
smärtintryck 
och smärta 
postoperativt 
vid öppen hjärt-
kirurgi. 

Randomiserad 
kontrollerad kvantitativ 
studie. Antal: 61, varav 
36% kvinnor och 64% 
män. Det var 19 i 
musikinterventions-
gruppen, 21 i 
vilointerventionsgruppen 
och 21 i kontrollgruppen. 
Under 30 minuter satt 
musikgruppen och 
lyssnade på lugn musik i 
hörlurar och vilogruppen 
satt tysta. 

Lugn musik i 
kombination med 
farmaka lindrade 
oro och smärta 
mer effektivt 
jämfört med tyst 
stolsvila. 

Grad I 

 

 



                  Bilaga II:8 

Publikationsår 
Land Författare Titel Syfte Metod 

Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
USA 

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

Foot and hand 
massage as an 
intervention 
for 
postoperative 
pain. 

Att undersöka 
om hand- och 
fotmassage kan 
minska 
sympatikus-
påslag samt ha 
en 
smärtlindrande 
effekt på 
postoperativ 
smärta. 

Kvantitativ studie 
med en testgrupp. 
Antal: 18, varav 17 
kvinnor och en man. 
Testgruppen mottog 
hand- och 
fotmassage under 20 
minuter, en till fyra 
timmar efter intag av 
farmaka. 

Massagen hade 
en positiv 
inverkan på hjärt- 
och 
andningsfrekvens 
samt på den 
postoperativa 
smärtan. 

Grad I 

2004 
Turkiet 

Yildirim, G., 
och Sahin, 
N.H. 

The effect of 
breathing and 
skin 
stimulation 
techniques on 
labour pain 
perception of 
Turkish 
women. 

Att se om olika 
andnings-
tekniker och 
massage 
utförda av 
sjuksköterska 
kunde ha 
någon inverkan 
på 
förlossnings-
smärta. 

Kvantitativ studie. 
Antal: 40 kvinnor, 
varav 20 placerades i 
interventionsgruppen 
och 20 placerades i 
kontrollgruppen. 
Experimentgruppen 
mottog massage och 
utförde samtidigt 
andningstekniker 
under hela 
förlossningen. 

Andningstekniker 
och massage 
gjorde att kvinnor 
upplevde bättre 
smärtkontroll och 
fick därmed en 
positiv bild av 
förlossningen. 

Grad I 

 

 


