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Sammanfattning: Smärta är ett symtom som sjuksköterskan kontinuerligt möter och
  patientens smärta bör tas på allvar. Smärta är patientens subjektiva
  upplevelse. Komplementära och alternativa metoder är termen på
  mer än 1800 olika behandlingar vilka kompletterar den vanliga
  sjukvården och kan ges som ett tillägg till en annan behandling.
  Syftet med denna studie var att belysa effekter av och patienters 
  attityder till massage, yoga, KBT och musik som behandling för
  långvarig smärta. Studien var en systematisk litteraturstudie som
  inkluderade 19 resultatartiklar som kritiskt granskades. Resultatet
  visade att patienterna upplevde massage, yoga, KBT och musik
  som effektiva behandlingar för att reducera deras smärta. Det
  belystes att patienter önskade mer information från deras ansvariga
  sjuksköterska om dessa behandlingsalternativ samt att de patienter
  som fick information från sin sjuksköterska var mer benägna att 
  använda sig av behandlingarna. Konklusionen visade att 
  sjuksköterskans och närståendes attityder troligtvis kan påverka
  patientens attityder till massage, yoga, KBT och musik. Det
  framkom även att ett flertal patienter hade en positiv attityd till
  massage, yoga, KBT och musik. I framtiden bör mer forskning
  inrikta sig på vårdpersonalens attityder och hur de använder sig av
  metoderna i det dagliga arbetet eftersom deras attityd till
  metoderna troligtvis påverkar patienternas. 
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Abstract: Pain is a symptom the nurse continuously will encounter in her 
  work, and the patients' pain should be taken seriously. 
  Complementary and alternative medicine is a term for more then
  1800 different treatments and they complement the usual
  healthcare and can be given as a supplement to another treatment.
  The aim of this study was to assess efficacy and patients' attitudes
  towards massage, yoga, CBT & music as a treatment for prolonged
  pain. The study was a systematic literature review and included 19 

research articles which was critically reviewed. The results showed 
 that the patients experienced massage, yoga, CBT and music as
 very effective treatments to reduce their pain and the patients
 wished to be given more information about these treatments from
 their responsible nurse. They were also more likely to engage in 
 complementary and alternative methods if they were given
 information about the treatments from their nurse. The conclusion
 in this study was that nurses' and significant others' attitudes
 probably could effect the patients' attitudes towards massage,
 yoga, CBT and music. Several patients seemed to have a positive
 attitude towards the treatments. In the future, further research
 should be dedicated to the attitudes of health staff and how they
 use the treatments in their daily work, since it probably affects the
 patients view on the treatments. 
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 1 

      Inledning 

Personer med långvarig smärta kommer sjuksköterskan kontinuerligt att möta under sitt 
yrkesliv. Smärta är en subjektiv upplevelse och kan endast upplevas av individen själv, 
det finns inga objektiva instrument som kan mäta smärta. Om sjuksköterskan inte 
uppfattar patientens smärta som trovärdig kan detta kännas som svårare för patienten än 
att bära själva smärtan. Det är viktigt att sjuksköterskan bemöter patienten med en 
attityd som får patienten att känna sig trodd (Almås, Valand, Bilicz, John & Berntzen, 
2002). 
 
Det kostar samhället cirka 87,5 miljarder kronor per år för att behandla individer med 
långvarig smärta. 7.5 miljarder är direkta vårdrelaterade kostnader och 80 miljarder 
indirekta kostnader såsom kostnader för produktionsbortfall till följd av 
sjukdomsrelaterad arbetsfrånvaro (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 
2006). Långvarig smärta förekommer hos 1/3 av befolkningen. Vid långvarig smärta är 
det lätt att patienten sätter lidandet i allt större fokus och depression, lidande och 
inaktivitet ökar. Långvarig smärta kan bidra till sociala och ekonomiska problem för 
patienten, vilket på sikt kan skapa ett personligt lidande och är ett stort samhällsproblem 
(Strang och Werner, 2003). Trots flera års forskning så är det fortfarande relativt okänt 
vad det är som händer i kroppen vid långvariga smärttillstånd (SBU, 2006). 
 
Komplementär medicin används tillsammans med konventionell medicin medan 
alternativ medicin används enskilt (Kullberg, 2004). 
Konventionell medicin har väldigt mycket att erbjuda när det gäller att förebygga 
sjukdomar och hälsofrämjande åtgärder och den vanligaste behandlingen för långvarig 
smärta är läkemedelsbehandling. Eftersom kostnaderna för den konventionella 
medicinen ökar och fler personer drabbas av kroniska sjukdomar, så får den 
komplementära och alternativa medicinen en mer central roll i samhället (Fontaine, 
2005). Den vanligaste läkemedelsbehandlingen vid långvarig smärta är paracetamol, 
icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat), opioider och 
antidepressiva läkemedel (SBU, 2006). 
 
Komplementära och alternativa metoder är termen för omkring 1800 olika metoder som 
använts över hela världen. De flesta metoder har funnits i tusentals år och har även 
används för att lindra (Fontaine, 2005). 
Denna litteraturstudie är inriktad på massage, yoga, kognitiv beteende terapi [KBT] och 
musik vid behandling av långvarig smärta. 
 
 
Bakgrund 

Smärtans fysiologi och symtom 
Vid neurogen smärta är orsaken ofta en skada i det perifera eller centrala nervsystemet, 
det kan handla om en infektion eller en tumörväxt. Smärta av nociceptiv natur orsakas 
oftast av  en skada på hud, slemhinnor, muskler eller viscerala strukturer så som hjärta 
och tarm. Långvarig smärta är smärta som håller i sig i 3-6 månader efter det att 
vävnadsskadan har läkt. Förut har ordet kronisk smärta använts men idag används inte 
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detta begrepp eftersom patienter då ansåg att tillståndet var obotligt (Strang och Werner, 
2003). Vid den akuta smärtan är patienten ofta passiv medan patienten i den långvariga 
smärtan bör ha en mer aktiv roll och då får vårdpersonalen en mer rådgivande roll 
(Börjesson, Mannerkarpi, Knardahl, Karlsson & Mannheimer, 2008). 
 
Smärtan av nociceptiv natur kan utlösa autonoma reaktioner som blekhet, illamående, 
takykardi, blodtrycks ökning, andningsstegring och pupilldilatation. Smärta är också 
stressframkallande då kortisol, glukagon och adrenalin frisätts och detta kan orsaka 
katabol metabolism vilket innebär att patienterna blir trötta och saknar energi. Om 
patientens nociceptiva smärta inte lindras kan detta övergå till långvarig smärta (Almås 
et al, 2002). Detta betraktas inom den svenska sjukvården som ett speciellt tillstånd där 
den egentliga orsaken spelar mindre roll, vilket gör att smärtan kan behandlas 
någorlunda lika oavsett ursprungsdiagnos. Vid långvarig smärta kan psykologiska 
faktorer påverka patientens upplevelse och beteende (SBU, 2006). 
Lundberg och Axelsson (2006) har kommit fram till att minskad smärta ger ökad 
livskvalitet. Smärtan kan vara ett hinder i det dagliga livet och det är vanligt med 
trötthet samt sömnsvårigheter vid olika smärtupplevelser. Enligt Almås (2002) är det 
viktigt att vårdpersonalen lyssnar på patienterna och tar hans/hennes smärtupplevelser 
på allvar för enligt Lundberg och Axelsson (2006) söker sig patienten till 
komplementära eller alternativa smärtbehandlingsmetoder om han/hon inte får en 
tillfredsställande behandling.  
 
Komplementär och alternativ smärtbehandling 
Med komplementär och alternativ medicin avses ett stort antal medicinska och 
hälsofrämjande metoder som inte ingår i konventionell medicinsk behandling. Det finns 
viss vetenskaplig forskning när det gäller komplementära och alternativa behandlingar 
men det krävs fler studier för att säkerställa dessa behandlingars effekter (National 
Institutes of Health, 2007). 
 
De fyra behandlingar denna studie fokuseras på är massage, yoga, KBT och musik som 
kan komplettera den vanliga sjukvården och kan ges som tillägg till annan behandling. 
Både inom den konventionella medicinen och inom den komplementära och alternativa 
medicinen är det viktigt att ha en helhetssyn på människan (Sjukvårdsrådgivningen, 
2007). 
 
Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) sätter 
gränser för vilka komplementära och alternativa behandlingar som patienten kan få 
eftersom sjukvårdpersonal skall använda sig av behandlingsalternativ som står i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 
Ur ett samhällsperspektiv är det intressant att människor är aktiva i sitt arbete med den 
egna hälsan och söker behandlingar som upplevs ger minskade besvär samt 
symtomlindring (Eklöf, 2004). De nationella riktlinjerna i USA för cancerrelaterad 
smärta rekommenderar att patienten erbjuds komplementära och alternativa 
behandlingar utöver den farmakologiska behandlingen (Bardia, Barton, Prokop, Bauer 
& Moynihan, 2006). 
 
I många länder ges i dag akademisk utbildning om alternativa och komplementära 
behandlingsmetoder för läkare och annan vårdpersonal. Det har upprättats 
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forskningscentra i Europa samt i USA i syfte att studera den eventuella nyttan med 
komplementära och alternativa metoder. Idag står samhället inför en förändring där 
vården har ett ökat vårdbehov och längre vårdköer och samtidigt växer de 
komplementära och alternativa behandlingarna i popularitet. I flera länder inklusive 
Sverige finns en önskan om att dessa behandlingar ska vara inräknade i det statliga 
finansierade utbudet (Eklöf, 2004). Några komplementära och alternativa behandlingar 
subventioneras utav vissa landsting men många får patienten bekosta själv 
(Sjukvårdsrådgivningen, 2007).  
 
Om patienten har känt att läkaren tidigare varit emot komplementära och alternativa 
behandlingar och patienten upplevt en förbättring med just en sådan behandling, kan 
detta bidra till att patienten inte delar med sig av sin positiva erfarenhet. När patienten 
inte upplever någon effekt utav läkarens ordinerade behandling, och börjar känna av de 
kroppsliga symtomen alltmer, söker sig patienten till andra behandlingar utanför den 
traditionella sjukvården och bortser ifrån den ordinerade behandlingen (Eklöf, 2004) 
 
 
Massage 
Idén om att beröring kan läka är väldigt gammal och går tillbaka 15 000 år, då 
grottmålningar har hittats från vilka det framgår att skador behandlats med något som 
liknar massage. Några av de största läkarna genom tiderna, så som Avicenna, Celcus 
och Galen, påstod alla att massage hade en läkande effekt. Läkare har länge trott att 
massage påverkar kroppens förmåga att läka sig själv (Fontaine, 2005). 
 
Massage behandling är en manipulation av de mjuka vävnaderna i kroppen, en läkande 
konst och ett sätt att kommunicera utan ord. Målet med massage behandling är att uppnå 
en ökad hälsa och välmående för att hjälpa kroppen att läka sig själv (Fontaine, 2005). 
 
Beröring av olika slag har en stor betydelse för välbefinnandet och kroppens 
läkningsprocesser. Beröring och mjuk massage har blivit allt vanligare inom vården i 
Sverige medan det i bland annat Tyskland och Österrike sedan länge varit en självklar 
vårdhandling (Björkman & Karlsson, 2006). 
 
Vid massage aktiveras beröringsreceptorerna och utsöndringen av oxytocin från 
hypofysen stimuleras. Detta tros vara en del av förklaringen till det välbefinnande en del 
individer upplever vid massage. Smärtlindring, påskyndad sårläkning, sänkt blodtryck 
och en sänkt halt av stresshormoner är några av effekterna som oxytocinet bidrar med 
(Björkman & Karlsson, 2006) 
 
Enligt Björkman och Karlsson (2006) används massage och beröring för att lindra 
smärta, skapa lugn och ro samt för att förbättra kommunikationen mellan patienten och 
vårdaren. 
 

 
Yoga 
Hatha yoga härstammar ifrån Indien och är den mest använda metoden i västländerna. 
Behandlingen syfte är att få kontroll över den fysiska kroppen. Yoga innefattar bland 
annat fysiska övningar, andningskontroll och meditation. Yoga ställningar och 
andningsövningar resulterar i att energi och lymfcirkulationen cirkulerar fritt genom 
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hela kroppen vilket leder till att kroppen fungerar bättre, känns bättre och kämpar mot 
sjukdomar mer effektivt.  
Yoga är ingen metod som direkt behandlar sjukdomar utan det är en metod som kan 
minska symtom, minska smärta och förbättra livskvalitet (Fontaine, 2005). 
 
Patienter med långvarig smärta har ofta en låg prestationsförmåga och därför är det 
viktigt att de aktiverar sig med långsamt stegrande aktivitet. Fysisk aktivitet har stor 
betydelse i samband med behandling och rehabilitering av patienter med långvarig 
smärta. För dessa patienter är ökad aktivitet, exempelvis i form av yoga, en avgörande 
faktor för att förbättra prognosen och minska lidandet (Börjesson, et al., 2008). 
Yoga betonar vikten av patientens aktiva deltagande om sin egen hälsa och välmående. 
Behandlingen kräver att patienten är självmotiverad, har disciplin och har ett intresse till 
att vilja utforska den emotionella, sociala och andliga kontexten av sin sjukdom. 
Kroppen hålls i en sekvens av ställningar eller asanas under en viss period av tid, 
andning, meditation och övningar. Ställningarna i hatha yoga utgör grunden för en 
yogalektion vilket vanligtvis varar mellan 1-2 timmar. Målet är att öka flexibiliteten och 
styrkan. Andningen och meditationen är till för att lugna, fokusera sinnet samt att 
utveckla medvetenhet (Morone & Greco, 2007). 
 
Det finns ett växande intresse för yoga vilket har lett till mer forskning. Det har visat sig 
att yoga är säkert och kan lindra äldres långvariga smärta (Morone & Greco, 2007). 
 
KBT 
Redan på början av 1000-talet rekommenderade den persiske läkaren Avicenna olika 
kognitivt beteendeinriktade åtgärder för att lindra smärta (SBU, 2006). 
 
Det finns olika psykoterapeutiska metoder som påverkar känslor, tankar och handlingar. 
Dessa terapier kan inrikta sig både på problem samt lösningar. Forskningsresultat har 
visat att KBT ger bäst resultat (Brattberg, 2006). KBT är utformad av Aaron Beck och 
är en form av insiktsterapi som till en början främst användes vid depressioner men som 
senare använts inom fler psykologiska tillstånd (SBU, 2006). KBT används vid olika 
smärtbehandlingar som är inriktade på ett psykiskt och fysiskt smärttillstånd (Brattberg, 
2006). 
 
KBT används för att påverka patientens smärtupplevelse, hur smärtan påverkar 
patientens välmående samt hur välmåendet påverkar smärtupplevelsen. Behandlingen 
fokuserar på hur känslan, tankarna och handlingarna påverkar patientens 
smärtupplevelse och hur patienten kan förändra dessa (KBT-teamet i Göteborg, 
Stockholm och Vänersborg, 2010). 

 I dagens samhälle används KBT nästan vid alla psykologiska problem. KBT är den 
metod som rekommenderas mest vid smärtbehandling av långvarig smärta. Syftet med 
behandlingen är att patienten ska lära sig att kontrollera sina symtom. Man arbetar med 
tydliga mål för att lättare lösa problemet (Brattberg, 2006). Psykologiska 
behandlingsmetoder inkluderas mer och mer vid behandling av långvarig smärta och de 
ingår ofta som en del i en multimodal behandling (SBU, 2006). 

KBT handlar om att stödja patienten i att förändra negativa tankar och dysfunktionella 
attityder. KBT behandlingen kan utövas individuellt för att hantera långvarig smärta 
(National institutes of Health, 1995). 
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Musik 
Richards, Johnson, Sparks och Emerson (2007) menar att musik har varit en del av 
kulturen igenom vår historia och har ofta kopplats samman med hälsa och 
känslomässigt välbefinnande sedan den grekiska mytologin. Florence Nightingale, 
skaparen till den moderna sjuksköterskan, fokuserade särskilt på musik som ett sätt att 
stödja patientens läkningsprocess.  
 
Bastoe och Frantsen (2006) visade att musik i en stor utsträckning kan reducera oro och 
smärtor. Effekter av musiktekniken visar att det bland annat medför sänkt hjärtaktivitet, 
andningsfrekvens och systoliskt blodtryck. 
Det har visats goda resultat med hjälp av musik, både hos postoperativa patienter som 
lider av smärta och hos sjukhus- och sjukhems patienter som klagar över dålig sömn 
(ibid.). Det är viktigt att välja musik som har en lugnande effekt för patienten och det 
innefattar oftast musik med ett tempo på 60 slag i minuten och låga tonarter. Stråk- eller 
stränginstrument är rekommenderat (Bastoe & Frantsen, 2006). 
Musik med ett snabbt tempo aktiverar sympatiska nervsystemet så att patienten får en 
högre hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens men lyssnar patienten däremot på 
musik med ett långsammare tempo så blir effekten tvärtom (Carlsson & Falkenberg, 
2007). 
 
Inom sjukvården kan musiken användas som komplement för att hjälpa patienten att 
hantera sin smärta. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till patientens ålder, patientens musik 
smak och medicinska tillstånd om musiken ska användas som behandling. Musiken kan 
vara en distraktion för cancer patienter som genomgår smärtsamma och stressfulla 
behandlingar (Richards, et al., 2007).  
 
Problemformuleringen fokuserades på patienter med långvarig smärta och dess attityder 
till massage, yoga, KBT och musik. Fokus lades även på effekter av de fyra metoderna 
för att erhålla en kunskap kring dessa, för att i framtiden kunna informera patienter om 
fler effektiva smärtbehandlingsalternativ.  
 
 
Syfte 
Syftet var att belysa effekter av och patienters attityder till massage, yoga, KBT och 
musik som behandling för långvarig smärta. 
 

Metod 
Arbetet utfördes enligt riktlinjer för en systematisk litteraturstudie enl. Fribergs modell 
(2006). 
 

Datainsamling 
Pain användes som sökord i samtliga sökningar. Ordet pain söktes i databasen Cinahl 
som Subject Headings (MH), Pubmed som Medical Subject Headings (MeSH) samt i 
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SCOPUS, då dessa sökningar kombinerats med relevanta sökord. Under pilotsökningen 
användes ett antal sökord, men eftersom detta inte gav några relevanta sökresultat så 
användes Karolinska Institutets ämnesguide på PubMed och CINAHL Headings på 
Cinahl. Detta gav mer precisa sökord och ett bättre sökresultat. Sökord som valdes till 
arbetet utefter syftet var massage, music therapies, yoga, alternative therapies, patient 
attitudes och cognitive therapy. På SCOPUS kunde inte några alternativa sökord hittas, 
varefter följande fritextsökord användes: Attitude, CAM, Pain/Pain perception och 
music. 
 
Efter första urvalet lästes artiklarna igenom för att se om de var relevanta i förhållande 
till syftet. Första urvalet bestod av 27 artiklar varav vissa visade sig vara reviewartiklar 
och exkluderades. Det slutliga artikelantalet var på 19 stycken artiklar.  
 
Antal genomlästa abstrakt baserades på arbetets syfte, vilket innebar att flera artiklar 
blev uteslutna då titeln förhöll sig till andra smärtbehandlingsmetoder och till ämnen 
som inte var relevanta. En del av artiklarna som uteslöts handlade bland annat om barn, 
växtriket, AIDS, specifika sjukdomar som inte var relevanta i förhållande till det valda 
syftet, vårdpersonalens syn samt akupunktur.  
 
Studiens inklusionskriterier i databaserna var att artiklarna skulle förhålla sig till 
studiens syfte och vara skrivna på engelska. Publikationsåren varierade från 2000-2010. 
(Se bilaga 1 för vidare information). I Cinahl skulle artiklarna vara vetenskapligt 
granskade. 
 
 
 
Tabell 1. Sökordsöversikt 
Sökord Cinahl  

Subject 
Headings 

Pubmed 
Medical Subject 
Heading 

SCOPUS 
(fritextsökning) 

Attityd  attitude attitude 
Smärta pain pain Pain perception/ 

pain 
Massage massage   
Musik Music 

therapies 
 music 

KBT Cognitive 
therapy 

Cognitive therapy  

Yoga yoga yoga  
Patient attityd Patient 

attitudes 
  

KAM Alternative 
therapies 

Complementary 
therapies 

CAM 

Syn på hälsa Health Beliefs   
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Databearbetning 
De valda artiklarna genomlästes individuellt och utifrån de redan fyra valda 
behandlingarna sorterades artiklarnas innehåll till vad som handlade om de olika 
behandlingarna. Färgmarkering gjordes kring varje enskild behandling. Vid flertalet 
artiklar valdes det att diskutera med varandra för att få en liknande syn och djupare 
förståelse.  
 
Den vetenskapliga kvalitetsbedömningen gjordes utifrån en modifierad version av 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsblanketter. (Se bilaga 2 för kvalitativ metod, 
samt bilaga 3 för kvantitativ metod). Högsta vetenskapliga kvaliteten var grad 1 medan 
lägsta kvaliteten var grad 3. Samtliga av artiklarna höll sig till grad 1 samt 2, varav det 
ansågs att ingen artikel behövdes exkluderas.  
 
Efter kvalitetsbedömningen kvarstod 17 kvantitativa och 2 kvalitativa studier vilket 
innebar 19 vetenskapliga artiklar. 
 
Resultat 

Massage 
Samtliga studier visade att massage gav patienterna god smärtlindring samt att 
patienterna som fått massageterapi upplevde behandlingen som tillfredsställande 
(Fleming, Rabago, Mundt & Fleming, 2007; Wentworth, Briese, Timimi, Sanvick, 
Bartel et al. 2009; Wong-Kim & Merighi, 2007). 
 
Wentworth, et al:s (2009) resultat visade att patienter som skulle genomgå en 
hjärtoperation som hade smärta fick möjligheten att genomgå en massagebehandling 
före och efter operationen. Patienterna kände sig mer tillfredsställda och nöjda med 
smärtbehandlingen, kände mindre oro och muskelstelhet än de som inte fick massage. 
Detta visade att massagebehandling kunde reducera patienternas smärtupplevelse men 
även ångest samt stelhet vilket stämmer med Blasche, Melchart, Leiner och Marktl:s 
(2007) resultat som visade att majoriteten av patienterna som valt massage även provat 
på det innan och uppfattade behandlingen som avslappnande och trygg. Det visade sig 
även att patienterna uppskattade passiva behandlingar så som massage mer än de 
behandlingar som krävde aktivitet så som yoga. 
 
Fleming, S., et al. (2007) visade att majoriteten av patienter med långvarig smärta som 
hade fått en massagebehandling under det senaste året såg behandlingen som positiv för 
deras smärtlindring. Ungefär hälften av patienterna som deltog i studien hade under det 
senaste året använt sig av en eller flera komplementära och alternativa 
smärtbehandlingsmetoder, där massage var en av de behandlingar som användes mest 
regelbundet. Att massage är en komplementär och alternativ metod som används av 
många patienter med långvarig smärta stämmer överens med Abe, Miyashita, Ito, 
Shirai, Momose et al (2008) resultat som visade att majoriteten av patienter med 
parkinsons sjukdom och multipel skleros använde sig av analgetiska preparat men att 
nästan lika många rapporterade att de använder massagebehandling och över hälften av 
deltagarna rapporterade att de endast använde sig av smärtlindrande läkemedel då 



 8 

massagebehandlingen inte längre gav någon effekt. Rosenberg, Genao, Chen, 
Mechaber, Wood et al:s (2008) studie visade att en del av de patienter som använt sig av 
massage såg massage som en säkrare behandling än vissa läkemedel som de fick 
utskrivna av sin läkare. I en studie av Vallerand, Fouldabakhsh och Templin (2005) 
använde sig patienter med långvarig smärta av en variation av självbehandlingsmetoder 
för deras smärta. Ungefär 20 % av deltagarna använde sig utav massage. Abe et al:s 
(2008) studie visade att endast ett fåtal av patienter med långvarig smärta var nöjd med 
sin nuvarande behandling och hälften av patienterna hade frågat sin ansvariga 
sjuksköterska om mer information om smärtbehandlingsmetoder som massage. Manek, 
Crowson, Ottenberg, Curlin, Kaptchuk, et al:s (2010) gjorde en studie för att ta reda på 
reumatologers syn på komplementära och alternativa metoder. Den behandling som 
reumatologerna ansåg som mest effektiv var just massage och de ansåg att 
massagebehandling var en behandling de kunde tänka sig rekommendera för sina 
patienter. 
 
I en studie gjord i USA av Wong-Kim och Merighi (2007) jämfördes kinesiska kvinnor 
med bröstcancer som var födda i USA med dem som var födda i Kina. De deltagare 
som var födda i USA hade en bredare syn på komplementära och alternativa 
behandlingar vilket inkluderade massage och yoga. Deltagare ifrån båda grupperna 
uttryckte att massage var effektivt mot smärta och värk, men såg det inte som en 
ersättning till den konventionella medicinen så som cellgift och strålningsbehandling. 
De uttryckte även en rädsla för att behandlingar som massage och yoga skulle reagera 
negativt med deras konventionella behandling, vilket de trodde skulle påverka effekten 
av smärtbehandlingen.  
 
En deltagare i Wong-Kim och Merighi:s (2007) studie uttryckte sin attityd till massage 
på följande sätt: 
”I did have a massage and that felt really good. But with touch therapy I learn to relax 
with the touch of a hand. And at some points you could be so relaxed that you fall 
asleep, which is a good thing, you know (s. 122)” 
 
Frey Law, Evans, Knudtson, Nus, Scholl et al:s (2008) resultat visade att djupvävnads 
massage fungerade bättre än ytlig beröring för att reducera muskelsmärta. Endast ytlig 
beröring kunde vara verksamt. Det framkom inte om massage hade mer än en 
placeboeffekt.  
 
Yoga 
Bosch, Traustadóttir, Howard och Matt (2009) menade att effekten av yoga visade 
förbättringar när det gällde balans, smärta, funktionsförmåga, och symtom av 
depression hos patienter med reumatoid artrit. Detta visade att yoga hade en stark 
positiv påverkan för att förbättra för patienter med sjukdomen reumatoid artrit. Saper, 
Sherman, Cullum-Dugan, Davis, Phillips et al:s (2009) resultat visade att de patienter 
som genomgått en yogaintervention krävde en lägre dos av opioider samt 
antiinflammatoriska och muskelavslappnande läkemedel. I en studie av Rosenberg, et 
al. (2008) ansåg flera av deltagarna med långvarig smärta, inte inkluderande 
cancersmärta, att läkaren underskattade deras smärta. Hälften av deltagarna ansåg att 
yoga var effektivt mot deras smärta medan hälften inte upplevde den effekten. Detta 
stämmer överens med Fleming, S. et al:s (2007) resultat som visade att majoriteten av 
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patienterna som använt sig av yoga som smärtbehandling även rapporterade att det var 
effektivt.  
 
Patienter med långvarig smärta i ländryggen och som använde sig av yoga upplevde en 
radikal minskning av smärtan trots att det inte skedde någon förändring av deras 
omvårdnad. En av patienterna som provade på yoga upplevde en försämring efter 
yogainterventionen (Saper et al., 2009). 
 
Fouldabakhsh och Stommel:s (2010) resultat visade att patienters attityder till yoga var 
någorlunda lika bland kvinnor och män men att det var mer troligt att kvinnor använde 
sig av yoga, meditation och avslappningsövningar. Att det var vanligast att kvinnor 
använde sig av yoga menade även Vallerand, et al. (2005) där majoriteten av de 
patienter som rapporterade att de använde sig av yoga var kvinnor och speciellt kvinnor 
som hade en högre inkomst. Det visades även att patienter som samtalat med en 
sjuksköterska hade en högre benägenhet för att använda sig av dessa övningar och de 
behandlingar som användes mest var de med ingen eller låg kostnad så som meditation 
och andningsövningar.  
 
 
KBT 
 
Det framkom i en studie av Elomaa, Williams och Kalso (2009) att KBT är en vanlig 
behandlingsform för kronisk smärta och det är nödvändigt att undersöka och förbättra 
effektiviteten i behandlingar som finns idag. Vid behandlingens slut upplevde 
patienterna med långvarig smärta en smärtreducering samt minskad ångest och 
hyperaktivitet. Patienterna ansåg att de efter programmets avslut hade blivit mer 
medvetna om sina tankar, känslor, beteenden samt hur dessa samverkar för att undvika 
negativa tankebanor och beteenden. Sex månader efter programmets slut gjordes en 
uppföljning av patienterna och de rapporterade då en förbättrad sömn, en mer positiv 
attityd till sin smärta och en bättre arbetsförmåga. 
 
McCracken och Vowles (2007) menade att smärthanteringsfaktorer som positivt 
tänkande, avslappning, aktivitet och distraktion är vanliga delar i en KBT- behandling, 
men att dessa faktorer har ett litet inflytande i att faktiskt reducera patientens smärta. 
Elomaa, et al. (2009) menade att de patienter som hade tidigare erfarenhet av yoga eller 
meditation tyckte att det var lättare att ta till sig flera övningar som inriktade sig på att 
få sinnesnärvaro och andningsövningar i det vardagliga livet eftersom att dessa övningar 
är väldigt lika. 
 
Resultatet i en studie av Moss-Morris, Humphery, Johnson och Patrie (2007) visade att 
ett multidisciplinärt smärtprogram, där KBT ingick, var framgångsrikt kring att förbättra 
smärtrelaterade problem. Patienterna rapporterade förbättringar på både mentalt och 
fysiskt välmående. Smärthanteringsprogrammet hade även en positiv effekt på 
patienternas smärttillstånd. Under slutet av behandlingen visade patienterna att de 
stressade upp sig mindre samt att synen på deras smärta hade påverkats på ett positivt 
sätt. Dessa förändringar kvarstod vid en uppföljning 6 månader senare. Patienterna 
rapporterade även en ökad förståelse för sina smärttillstånd vilket ledde till en förbättrad 
mental funktionsförmåga (ibid.). 
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Daniel, Narewska, Serpell, Hoggart, Johnson et al:s (2008) visade att patienter som 
lever med neurogen smärta samt patienter som lever med nociceptiv smärta upplever 
smärtan på liknande sätt och att båda grupperna troligen kan dra nytta av KBT för 
smärthantering. Vissa delar av smärthanteringsprogrammet skulle dock behöva anpassas 
till patienternas behov. Det visade sig att det fanns skillnader mellan patienter som 
upplevde nociceptiv smärta samt de som upplevde neurogen smärta. Exempel på vad 
patienter med de två smärttillstånden upplevde som olikt var faktorer som förvärrar 
smärtan, synen på smärtan samt de övergripande problemen som uppfattades i samband 
med smärtan. Detta tyder på att det kognitiva smärthanteringsprogrammet bör anpassas 
till de olika patienterna (Daniel et al., 2008). 
 

 
Musik 
I Kenntner-Mabiala, Gorges, Alpers, Lehmann och Pauli:s (2006) studie visade sig 
patienter med långvarig smärta mer alerta vid snabb musik än vid långsam. För kvinnor 
påverkades smärtintensiteten och upplevelse av smärtan av musikens tempo, medan 
detta samband inte sågs bland män. Patienterna skattade sin smärta högre vid snabb 
musik än vid långsam.  
 
I en studie av Sand-Jecklin och Emerson (2010) fick patienter med långvarig smärta ta 
del av en musikbehandling där en musikterapeut spelade harpa. Patienterna skulle ha en 
tillräcklig svår smärta så att skillnad kunde utläses före respektive efter interventionen. 
Efter interventionen visade det sig att patientrapporterad smärta, oro och 
muskelspänningar var betydligt mindre efter än före interventionen. Det rapporterades 
skillnader när det gällde patienternas andningsfrekvens och systoliska blodtryck. 
Patienterna fick på en skala från ett till tio (där 10 avsåg mycket god effekt) rapportera 
hur effektfull de upplevde musikinterventionen som smärtlindring. Medelvärdet för 
patienternas upplevelse av behandlingens effekt blev 8, och inga patienter hade upplevt 
några negativa aspekter av behandlingen. Alla patienterna rapporterade att de i 
framtiden skulle rekommendera musikbehandling för andra inneliggande patienter på 
sjukhus medan majoriteten starkt skulle rekommendera behandlingen. Majoriteten av 
patienterna rapporterade att de i framtiden skulle använda musik som ett verktyg för att 
kunna slappna av. Sand-Jecklin och Emerson, (2010) och Elomaa, et al. (2009) fann att 
patienter koncentrerade sig på att lyssna på musik, eftersom de upplevde att när de 
fokuserade på någonting i omgivningen så reducerades deras smärta för tillfället.  
 
Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna studie utfördes som en systematisk litteraturstudie vilket ansågs relevant för 
studiens syfte. Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och SCOPUS 
med kombinerade sökordsalternativ.  
 
Studiens syfte var att belysa effekter av och patienters attityder till massage, yoga, KBT 
och musik som behandling för långvarig smärta. 
I litteraturstudien har det använts flera olika sökord. Utefter studiens syfte ansågs det att 
dessa antal sökord var nödvändiga för att kunna rama in alla ämnen.  
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De flesta av studiens artiklar var genomförda i USA eller ickeeurpeiskt land vilket kan 
ha gjort att arbetet inte helt förhåller sig till det svenska samhället.  
 
Sökordet pain användes genom alla sökningar eftersom detta sågs vara relevant i 
förhållande till de smärtbehandlingsmetoder arbetet centrerades kring. Det sågs även 
som relevant för att litteraturstudien skulle ha en strukturerad uppbyggnad.  
Inklusionskriterierna för största delen av resultatartiklarna var fem år eller yngre, då 
arbetet skulle innehålla relevant och aktuell information. 10 år och yngre valdes vid ett 
fåtal sökningar eftersom 5 år och yngre inte gav tillräckligt antal träffar. 
 
I resultatdelen ingick 17 kvantitativa och 2 kvalitativa artiklar. Det sågs som en svaghet 
med så få kvalitativa artiklar och fler hade önskats för att få en djupare förståelse för 
patienternas attityder. Flertalet av artiklarna som ingick i arbetet hade ett bortfall på mer 
än 20 %, vilket kan ses som en svaghet. 15 av artiklarna som ingick i resultatdelen var 
etiskt granskade och hade även kontrollerad confounders.  
 
Det gjordes en kategorisering av artiklarna efter vilket ämne artiklarna förhöll sig till. 
Kategorierna var massage, yoga, KBT och musik. 
 
Resultatdiskussion 
Kvalitetsbedömningen på resultatartiklar gjorde med hjälp av en modifierad version av 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsblankett. (Se bilaga 2 för kvantitativ metod 
samt bilaga 3 för kvalitativ metod). 17 kvantitativa och 2 kvalitativa artiklar av grad 1 
samt 2 blev inkluderade i resultatet.  
 
I en studie av Abe et al, (2008) rapporterade patienterna att de frågat sin läkare eller 
sjuksköterska om mer information om komplementära och alternativa metoder samt att 
de önskade mer information om fler behandlingsmöjligheter. Patienterna förväntar sig 
att sjuksköterskan skall kunna informera om komplementära och alternativa 
behandlingar. Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
(1998:531) framgår det att den som har ansvaret för vården av patienten ska se till att 
patienten ges individuellt anpassad information om de metoder som finns för 
undersökning, vård och behandling och om det skulle finnas flera 
behandlingsmöjligheter som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet skall den som är ansvarig för patientens vård medverka till att patienten ges 
möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. 
 
Enligt Eklöf (2004) så upplever patienten att det är känsligt att diskutera sitt användande 
av komplementära och alternativa metoder med sin läkare om läkaren tidigare visat att 
han inte rekommenderar komplementära och alternativa metoder. Om patienten upplevt 
förbättringar av metoderna kan det finnas en rädsla för att bli misstrodd av läkaren. Ofta 
kan patienten uppleva sig stå mellan två olika medicinska system som inte samarbetar 
med varandra, vilket i sin tur missgynnar patienten. Om patienter upplever ett missnöje 
kan detta leda till att patienten inte följer ordinerad behandling utan istället söker sig till 
komplementära och alternativa metoder. Hade detta missnöje inte uppstått skulle det 
troligtvis finnas en bättre följsamhet inom vården (Eklöf, 2004). Det krävs en mer 
öppen kommunikation i vården än den som finns idag som gör att patienten vågar tala 
öppet om effekter som han eller hon har upplevt kring behandlingar som egentligen inte 
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ännu tillhör den konventionella vården. Det finns en brist i vårdpersonalens kunskap om 
komplementära och alternativa behandlingsmetoder, och därför känner sig patienter inte 
välinformerade nog för att prova på behandlingarna. Det har visat sig finnas ett samband 
mellan patienters attityd till komplementära och alternativa metoder och 
sjuksköterskans förhållningssätt till dessa, och detta bör sjuksköterskan tänka på när hon 
informerar patienter (Almås et al, 2002). 
 
Kunskapsgapet som idag finns mellan vårdpersonal och patienten om adekvata 
behandlingsmetoder kommer att minska tack vare tillgången till information via 
internet, databaser och patientorganisationer, vilket kommer att påverka de traditionella 
rollerna. Sjuksköterskan kommer troligtvis att få en mer vägledande, rådgivande roll där 
det kommer att centreras på att stärka patientens autonomi och stödja hans eller hennes 
val av möjliga vård- eller behandlingsalternativ. Det kommer att bli viktigare för 
sjuksköterskan att bedriva ett utvecklingsarbete där hon kontinuerligt måste utvärdera 
de metoder och tekniker som används (Kirkevold och Nortvedt, 2006). Patienterna 
kommer troligtvis vara mer välinformerade och gå efter sina egna attityder till 
behandlingar än de behandlingsval som sjuksköterskan informerar kring. Sjuksköterskor 
kommer i framtiden att behöva en större kunskap kring komplementära och alternativa 
metoder eftersom patienter börjar använda sig mer och mer av metoderna. Information 
om komplementära och alternativa metoder borde därför ingå i den grundläggande 
sjuksköterskeutbildningen för att sjuksköterskor skall kunna informera patienten på ett 
så säkert sätt som möjligt. I Carlsson och Falkenberg (2007) står det skrivet att man som 
sjuksköterska inte får undanhålla patienten information om andra verksamma 
behandlingsmetoder och inte heller informera om behandlingsmetoder som innebär en 
risk för patienten. I en studie av Fouldabakhsh och Stommel (2010) var de patienter som 
upplevde att de fått tillräcklig information av sjuksköterskan 70 % mer benägna att 
använda sig av metoderna som sjuksköterskan informerade om. Det framkom att 
patienterna önskade mer information om smärtbehandlingmetoder och att endast ett 
fåtal patienter var nöjda med sin nuvarande behandling (Abe, et al. 2008). 
Sjuksköterskan måste bli mer uppmärksam på att upptäcka patienternas missnöje, 
eftersom detta kan leda till att patienten tappar förtroendet för den konventionella 
vården. 
 
Synen på vad som ingår i begreppet komplementära och alternativa metoder skiljde sig 
mellan olika etniciteter, däremot framkom ingen skillnad när det gällde val av 
självbehandling (Wong-Kim & Merighi, 2007). I en studie gjord i USA kunde det 
urskiljas att patienternas syn på hur effektiva komplementära och alternativa metoder 
var skiljde sig beroende på vart i landet de bodde (Fouldabakhsh och Stommel, 2010). 
Detta kan troligtvis överföras till det svenska samhället då komplementära och 
alternativa metoder och forskning om dessa metoder inte belyses till lika stor grad i 
Sverige som i USA och detta påverkar vårdpersonalens attityd till behandlingarna, 
vilket i sin tur påverkar patienternas attityder. Patienten har fortfarande ett stort 
förtroende för sjuksköterskan och den konventionella vården, och sjuksköterskans 
uppgift är att behålla detta ömsesidiga förtroende. Enligt Socialstyrelsen (2005) ingår 
det i sjuksköterskeyrket att söka, analysera och kritiskt granska relevant information 
samt att införa ny kunskap. 
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Massage 
Flera studier visade att patienterna upplevde massage som smärtreducerande och 
avslappnande (Fleming, S., et al., 2007; Frey Law et al., 2008; Wentworth et al., 2009). 
Detta kan sammankopplas med att när en individ upplever muskelsmärta så utlöses 
reflexer till självmassage, vilket i sin tur leder till att oxytocinhalten i blodet höjs och 
individen upplever en smärtreducering (Björkman och Karlsson, 2006). 
 
Eftersom mycket forskning gjorts kring effekten av massagebehandling är det troligtvis 
lättare för sjukvårdpersonal att ta till sig forskningsresultaten som evidens, vilket i sin 
tur gör att patienten i högre grad blir informerad och får en mer positiv attityd till 
behandlingen. Den tekniska utrustningen som kommer in mer i dagens hälso- och 
sjukvård och de enorma framsteg som gjorts inom forskning är naturligtvis nödvändiga, 
men vårdpersonalen måste förstå att denna utrustning inte kan ersätta den empati och 
närhet som patienten behöver och inte heller ersätta den kroppsliga beröring som finns 
mellan två individer. Av de fyra komplementära och alternativa metoder denna studie 
centrerades kring hittades mest forskningsresultat som inriktade sig på massage. Detta 
kan bero på att flera forskningsresultat har visat att massagebehandling har effekt på 
smärta men även illamående, ångest och depression. (Henricsson och Billhult, 2010). 

 
Björkman och Karlsson, (2006) menar att massage kan användas för att förbättra 
kommunikationen mellan patienten och vårdaren. I Fleming, et al:s (2007) studie 
framkommer det att majoriteten bland patienter som fått massage upplever 
behandlingen som positiv. Patienter som erhållit intensivvård upplevde vården som 
otäck och opersonlig, men vårdpersonal som använde sig av beröring i omvårdnaden 
gav patienterna en känsla av mänsklig värme och omtanke (Henricsson och Billhult, 
2010). 
 
I Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (2005) står det att 
sjuksköterskan ska visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och 
värdighet. Enligt Henricsson och Billhult (2010) skulle det vara betydelsefullt att 
anpassa massagen efter patientens behov, erfarenheter och förutsättningar. 

  
Som sjuksköterska är det viktigt att tänka på att alla patienter kanske inte uppskattar 
beröring och massage. En del patienter kan vara beröringskänsliga vilket i sin tur kan 
leda till smärta och obehag, som exempelvis patienter som har en hjärnskada. Patienter 
som tidigare haft problem med Herpes Zoster eller som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp kan uppleva beröring som någonting negativt. Enligt Lundberg och Axelsson 
(2010) kan psykologiska och sociala problem uppstå om patientens smärta är 
svårbehandlad och långvarig vilket kan leda till försämrad relation mellan patient och 
vårdgivare. Om patienten upplever en försämrad relation och ett sämre förtroende för 
vårdgivaren så kan detta vara en anledning till att patienten söker sig till komplementära 
och alternativa metoder. I Wong-Kim och Merighi:s (2007) studie upplevde ett flertal 
patienter en rädsla för att deras komplementära och alternativa metod, som massage, 
kunde påverka deras konventionella behandling negativt. Detta resultat visade på att 
patienterna inte fått tillräcklig information och kanske även felaktig information från 
vårdgivaren. Patienterna såg inte heller att komplementära och alternativa metoder kan 
ersätta den konventionella medicinen, och troligtvis har de rätt. 
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Yoga 
Flera studier visade att patienterna upplevde yoga effektivt som smärtreducering. 
(Bosch et al., 2009; Saper et al., 2009). 
 
Saper et al., (2009) visade att yoga ledde till minskat användande av viss farmaka och 
borde därför införas mer i sjukvården för att minska patientens smärta. Yoga kan 
naturligtvis inte införas på alla vårdinrättningar, men att vårdpersonalen har kunskap 
kring metoden för att kunna guida patienten i rätt riktning samt erbjuda subventionering 
av kostnaderna. Dessa resultat stämmer överens med Morone och Greco, (2007) som 
visade att patienten upplevde förbättrad livskvalitet och fysisk förmåga efter att ha 
provat på yoga. Det är känt att yoga är en behandling som inte har några risker. Enligt 
Sjukvårdsrådgivningen, (2007) har det visats att yoga bland annat påverkar hjärtat och 
blodcirkulationen på ett positivt sätt.  
 
Furnham (2000) skickade ut ett frågeformulär till 400 personer med smärta där det 
frågades om vilken komplementär och alternativ metod som ansågs mest effektiv. 
Patienterna var mer benägna att testa metoder som de tidigare hört talas om eller som de 
själva förstod hur de fungerade. Patienterna ansåg att metoder som de hört talas om 
mest som exempelvis avslappningsövningar var de metoder som sågs som mest 
effektiva (Furnham, 2000). Detta tyder på att patienternas attityder påverkas av personer 
i deras omgivning. Detta stämmer överens med Öhlén, Balneaues, Bottorfft och 
Brazier:s (2006) resultat om hur närstående påverkar patientens attityder till val om 
komplementära och alternativa metoder, vilket visade att närstående antingen försökte 
ändra patientens attityd till den metod de själva föredrog eller att stödja patientens 
attityd till metoden genom att hjälpa till med insamling av information (Öhlén, et al., 
2006). När det gäller konventionella metoder är det ofta läkaren som bestämmer vilken 
metod som skall användas och patienten respekterar det han/hon säger, men när det 
gäller komplementära och alternativa metoder kan patienten bestämma mer fritt. 
 
Yoga och liknande övningar kräver patientens delaktighet vilket innebär att alla 
patienter inte kan använda sig av metoden. Det krävs att patienten är motiverad och har 
viljan att utforska de känslomässiga, sociala och andliga aspekterna av sin hälsa 
(Morone och Greco, 2007). 
Komplementära och alternativa metoder fungerar inte för alla patienter, lika väl som 
den konventionella medicinen inte fungerar för alla. Det skulle inte vara en nackdel för 
den svenska hälso- och sjukvården att ta till sig de komplementära och alternativa 
metoder som visat sig vara effektiva. Varje patient är unik och upplever symtom och 
symtomlindring på olika sätt, därför bör den konventionella vården ha fler 
behandlingsmöjligheter än vad som idag finns för att behandla individers symtom. 
Enligt Carlsson och Falkenberg, (2007) så subventionerar vissa landsting kostnaden av 
komplementära och alternativa metoder för sina patienter. Detta borde erbjudas inom 
varje landsting eftersom alla borde erbjudas samma metoder oavsett ekonomisk status. 
De flesta metoder av yoga hade en låg kostnad så som exempelvis meditation och 
andningsövningar. Yoga som behandlingsalternativ borde kunna införas mer 
regelmässigt eftersom det är en billig och effektiv behandling av smärta.  
 
I en studie av Fouldabakhsh och Stommel, (2010) framkom det att kvinnor var mer 
benägna att använda sig av komplementära och alternativa metoder så som 
avslappningsövningar, meditation och yoga men att attityderna till metoderna inte 
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skiljde sig mellan könen. Patienter som regelbundet använder yoga som 
behandlingsalternativ har visat sig få en förändrad attityd till sitt utseende och synen på 
vad det kan göra för att ta hand om sin hälsa (Enligt Fontaine, 2005).  
 
KBT 
Flera studier visade att ett smärthanteringsprogram med inriktning mot KBT gav 
förändringar av patienternas syn på sin smärta samt att patienterna angav att de inte på 
samma vis som före behandlingen stressade upp sig (Elomaa et al., 2009; Daniel et al., 
2008 och Kristiansson, 2007). 
 
Patientens upplevelse av stress och rädsla kan förstärka de fysiologiska 
smärtmekanismerna och därför ses KBT som en trovärdig metod eftersom metoden går 
ut på att ändra patientens tankar om sin smärta. Det är viktigt att vårdpersonalen ger 
patienten en förklaring till sin smärta för att kunna få patienten delaktig i sitt 
tillfrisknande (Lidbeck, 2006). Vårdpersonal får inte glömma av att fråga patienten om 
det finns någonting som han eller hon upplever lindrar smärtan. Vårdpersonal tänker 
ofta inte på att det inte bara är patienten som har mycket att lära utan att de själva kan 
lära sig mycket ifrån patienten. 
 
En studie av Daniel et al., (2008) visade att det fanns skillnader mellan patienter som 
har olika typer av smärta och att smärthanteringsprogrammet därmed bör 
individanpassas. Smärthanteringsprogrammet bör ta hänsyn till fler faktorer hos 
patienten och därmed förbättras till ett mer individanpassat program. Samma synpunkter 
hade även Elomaa et al., (2009) som påpekar att KBT är en vanlig behandlingsform för 
långvarig smärta men att det är nödvändigt att undersöka och förbättra effektiviteten i 
behandlingen. Dessa resultat stämmer även överens med Kristiansson, (2007). Det 
vetenskapliga underlag som visar att KBT vid långvarig smärta ger patienten en känsla 
av bättre social och fysisk förmåga samt ca 25 % bättre förmåga att bemästra smärtan i 
jämförelse med andra beteendeterapier och läkemedel vilket troligtvis kan resultera i att 
det i framtiden kommer att krävas fler psykologer samt annan profession med KBT-
utbildning både inom primärvård och inom sjukhusvård (Kristiansson, 2007). 
 
 
Musik 
Kenntner-Mabiala et al., (2006) och Sand-Jecklin och Emerson,( 2010) visade att en 
musikbehandling påverkade patientens smärta och cirkulation på ett positivt sätt. 
 
Musik med ett snabbt tempo påverkar sympatiska nervsystemet vilket leder till ökad 
hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens men lyssnar du däremot på musik med 
ett långsammare tempo får det motsatt effekt (Carlsson och Falkenberg, 2007). 
Detta stämmer överens med Kenntner-Mabiala et al:s (2006) resultat där det framkom 
att tempot på musiken hade stor betydelse. Långsammare tempo resulterade i mer 
distraktion än vid snabbt tempo. Även Florence Nightingale påpekade att tempot har 
betydelse för effektiviteten av musikbehandlingen. Musik användes mycket förr men 
under modern tid används det mer sparsamt. Under krimkriget fann Florence 
Nightingale att musik hade stor betydelse för patientens tillfrisknande (Carlsson och 
Falkenberg, 2007). 
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Idag har patienterna tillgång till musik på annat sätt men de får tyvärr inte alltid en 
individuellt anpassad dos eller någon speciell sorts musik rekommenderad. 
 
Enligt Sand-Jecklin och Emerson, (2010) upplevde patienterna som deltog i deras studie 
inga negativa effekter av musikbehandlingen. Tvärtom upplevde de behandlingen som 
avslappnande och uppgav att de i framtiden skulle rekommendera behandlingen för 
andra patienter. Patienterna skulle i fortsättningen själva använda musik som ett verktyg 
för avslappning (Sand-Jecklin och Emerson, 2010). Musik bör inte användas som 
primär behandling men det är viktigt att vårdpersonalen är medveten om nyttan med 
musik som flera forskningsresultat visat (Soleda Cepeda, Carr och Alvarez, 2006). 
Carlsson och Falkenberg, (2007) skriver att musik med stränginstrument är effektivt 
mot oro hos sjuka speciellt i kombination med ljud från naturen. Rätt sorts musik kan 
lindra patientens smärta efter operation vilket även stämmer överens med Carlsson och 
Falkenberg (2007) som menar att musik redan på 1800- talet användes i samband med 
operationer. Patienter som fick lyssna på musik direkt efter operationen mådde bättre, 
hade mindre smärta i upp till två timmar efter operationen och återhämtade sig snabbare 
än de som inte fick lyssna på musik.  
 
 
Konklusion 

Resultatet visade att patienter ser massage, yoga, KBT och musik som effektiva 
smärtbehandlingsmetoder. Flertalet av patienterna skulle rekommendera metoderna till 
andra patienter. Patienter som fått information om metoderna av sin ansvariga 
sjuksköterska var mer benägna att prova på metoderna. 
Massage visade sig vara en av de vanligaste komplementära och alternativa metoderna 
och patienter upplevde massagebehandlingen som smärtreducerande. 
Även sjuksköterskor och närståendes attityder kunde påverka patientens attityder till 
massage, yoga, KBT och musik. 
 
Kvinnor var mer benägna än män att använda sig av yoga samt andra yogaliknande 
övningar och patienterna upplevde yoga som smärtreducerande samt att det bidrog till 
en förbättrad livskvalitet. Yoga kan användas som smärtlindring. Det är inte visat hur 
stora effekterna är och hur länge smärtan kan lindras. Patienter som provat på KBT mot 
sin smärta upplevde en minskning av smärtan samt en förbättring av mentalt och fysiskt 
välmående. Resultatet pekar även på att KBT bör individanpassas. Att välja musik i rätt 
tempo och musikgenre är viktigt för att uppnå god effekt. Patienter upplevde musik som 
effektiv mot smärtan och upplevde inget negativt med behandlingen samt angav att de i 
framtiden skulle rekommendera behandlingen till andra. 
 
 
Implikation 

Mer forskning bör inrikta sig på vårdpersonalens attityder till komplementära och 
alternativa smärtbehandlingsmetoder eftersom deras syn troligtvis till stor del påverkar 
patientens beslutstagande. Mer forskning bör göras kring individanpassad KBT.  
   Utbildning om komplementära metoder bör ingå i den grundläggande 
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sjuksköterskeutbildningen för att sjuksköterskan ska ha kunskap kring fler tillgängliga 
behandlingar som kan lindra patientens smärta. 
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Tabell. Artikelöversikt                 Bilaga IV 
 
 

Publikations
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskapl
ig kvalitet 

2008 
Japan 
Pubmed 

Abe, Y., Miyashita, M., 
Ito, N., Shirai, Y., 
Momose, Y., Ichikawa, 
Y., Tsuji, S. och Kazuma, 
K.  

Attitude of outpatients 
with neuromuscular 
diseases in Japan to 
pain and use of 
analgesics 

1. Att utreda förekomsten och 
egenskaperna av smärta bland 
flera representativa 
neurologiska sjukdomar. 
2. Att utreda patienters 
attityder till deras smärta och 
smärtlindring vid sin sjukdom. 
3. Att jämföra attityder kring 
användandet av analgetika 
mellan patienter med och utan 
smärta.  

En kvalitativ studie där 
datainsamlingen gjordes med hjälp 
av intervjuer i ett privat rum.  
Deltagarna var patienter inom 
öppenvården på Tokyos  
universitetssjukhus och blev 
inkluderade om de var äldre än 20 
år, blivit diagnostiserade med PD, 
SCD, ALS eller MS och om de 
kunde kommunicera på Japanska. 
Exkluderingskriterier var om de 
hade en nedsatt kognitiv förmåga 
vilket de mätte med Hasegawa 
dementia scale- revised.  
80 deltagare accepterade att delta i 
studien. 

Studien avslöjade att 
förekomsten av 
smärta bland 
patienter inom 
öppenvård med 
neuromuskulära 
sjukdomar var 59%.  
Patienterna önskade 
mer information om 
andra metoder kring 
smärtlindring än just 
användandet av 
analgetika. Det är 
viktigt för 
sjukvårdspersonal att 
ge mer aktiv 
information till 
patienterna. 

Grad 1 

2007 
Österrike 
SCOPUS 
 

Blasche, G., Melchart, H., 
Leitner, D., &Marktl, W. 

Personality does not 
predict treatment 
preference, treatment 
experience does: A 
study of four 
complementary pain 
treatments. 

Syftet var att fastställa i vilken 
utsträckning personligheter 
och behandlingserfarenheter 
påverkar patienters 
användande av 4 
komplementära metoder för 
kronisk smärta. (Varav en var 
massage). 

En kvantitativ studie där deltagarna 
gavs ett frågeformulär där de 
frågades att utvärdera 
behandlingarna de fått under de 
föregående dagarna. 
Frågeformuläret innehöll en del 
demografiska variabler (ålder, kön, 
vikt), en del kring patientens 
personlighet samt en uppsättning 
av frågor för att utvärdera varje 
enskild individs behandling. 
 

Följande slutsatser 
kunde dras:  
Passiva behandlingar 
som klassisk massage 
uppskattas mer än 
aktiva behandlingar. 
Personlighet i form 
av autonomi, 
dominans, depression 
och självmedvetenhet 
är inte relaterat val av 
behandlingsmetod. 

Grad 1 
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
USA 
Cinahl 

Bosch R P., Traustadottir, 
T., Howard, P. & Matt, S, 
K. 

Functional and 
physiological effects of 
yoga in women with 
Rheumatoid arthritis: A 
pilot study. 

Syftet var att undersöka och 
mäta psykologiska och fysiska 
förändringar bland kvinnor 
med RA som en respons av 
yogalektioner. 

En kvantitativ studie där man 
använde sig av health assessment 
frågeformulär (HAQ) vilket 
inkluderar VAS-skalan och Beck 
Depression Inventory (BDI). 
Yogainterventionen bestod av 3 
lektioner i veckan. 
Urvalet bestod av postmenstruella 
kvinnor i åldrarna 45-75 och som 
även var intresserade av att delta i 
studien. Deltagarna rekryterades 
genom en tidningsannons samt från 
en patientdatabas hos en lokal 
reumatolog. Individer som hade 
någon annan typ av inflammatorisk 
sjukdom, diabetes mellitius, KOL, 
hjärtsvikt, stroke, kronisk 
leversvikt eller njursjukdom blev 
exkluderade ifrån studien. 

Studien bevisar att 
deltagande i en 
strukturerad 
yogaintervention 
kanske kan förbättra 
fysisk funktion och 
minska 
sjukdomsaktiviteten 
bland kvinnor med 
aktiv RA. 

Grad 1 

2008 
England 
PubMed 

Daniel Clare, H., 
Narewska, J., Serpell, M., 
Hoggart, B., Johnson, R. 
& Rice, S, C, A. 

Comparison of 
psychological and 
physical function in 
neuropathic pain and 
nociceptive pain: 
Implications for 
cognitive behavioural 
pain management 
programs. 

Syftet med studien var att 
jämföra enskilda neurogena 
smärttillstånd med en 
ihållande smärta från ett 
nociceptit ursprung för att se 
om det finns några skillnader 
mellan: 
1. fysiska och psykologiska 
funktioner. 
2. Faktorer som bidrar till 
ökad försämring. 
3. Responser till smärtan. 
4. Synen på deras smärta och 
5. Problem som de har 
upplevt. 

En kvantitativ studie där man 
använt sig av KBT samt flera olika 
frågeformulär bland annat BDI, 
SIP, PASS och CPAQ 298 
personer blev erbjudna att delta i 
studien. 106 patienter deltog i 
studien  varav majoriteten var 
kvinnor. Exklusionskriterier var 
bland annat att deltagarna skulle 
vara säkra på att smärtan inte kom 
ifrån någon annan sjukdom.  

Patienter med 
nociceptiv och 
neurogen fick 
liknande resultat när 
det kom till smärta, 
kognition, humör och 
fysisk förmåga. Det 
fanns skillnader 
mellan faktorerna 
som ökade smärtan, 
synen på smärtan och 
de övergripande 
problemen kring 
smärtan som 
patienterna upplevde.  

Grad 1 
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
Finland 
Cinahl 

Elomaa, M, M., Williams, 
C, C, A. & Kalso A, Eija. 

Attention management 
as a treatment for 
chronic pain 

Syftet med studien var att 
utvärdera effekterna av flera 
vård tekniker kring 
smärtrelaterad ångest,  
hyperaktivitet och dess 
inverkan på smärta i 
vardagliga aktiviteter. 

En interventionsstudie som bestod 
av en sex veckors gruppbehandling 
med 6-7 patienter i varje grupp.  
Patienter blev rekryterade som var 
hänvisade till behandling på 
Helsingfors universitetssjukhus. 
Patienterna fick inte delta i studien 
om de hade stora psykologiska 
problem eller ofullständig kognitiv 
förmåga. 
Behandlingen inkluderade både 
traditionell KBT strategier och 
strategier mer inriktade på 
sinnesnärvaro. 

Resultaten visar på 
att ”attention 
management” 
tillsammans med 
fysisk och 
farmakologisk 
behandling kan 
minska 
smärtrelaterad ångest 
och inverkan på 
dagliga aktiviteter 
överlag. Patienternas 
smärta reducerades 
och deras 
arbetsförmåga 
förbättrades. 

Grad 1 

2007 
USA 
PubMed 

Fleming, S., Rabago, P, 
D., Mundt, P, M. & 
Fleming, F, M. 

CAM therapies among 
primary care patients 
using opioid therapy for 
chronic pain. 

Målet med studien var att 
förklara användandet och 
rapporterande av effekter 
kring 6 stycken 
komplementära och alternativa 
metoder. (akupunktur, 
kiropraktik, massage, yoga, 
prolobehandling och 
örtmedicin), hos patienter med 
kronisk smärta som samtidigt 
fick opioider. 

En kvantitativ studie där deltagarna 
fick fylla i ett frågeformulär som 
inriktade sig på användandet. 
Effekten och kostnaderna av 
komplementära och alternativa 
behandlingar. 235 läkare från 8 
olika distrikt hjälpte till i urvalet. 
Patienter blev inkluderade om de 
hade en diagnostiserad kronisk 
smärta som inte var 
cancerrelaterad, att de för tillfället 
använde sig av opioider 

Resultatet visar att 
många patienter 
finner massage och 
yoga effektivt. Yngre 
deltagare var mer 
benägna att använda 
sig av massage och 
yoga än äldre 
deltagare. 

Grad 1 

2010 
USA 
SCOPUS 

Fouladbaksh M, J. & 
Stommel, M. 

Gender, Symtom 
Experience, and Use of 
Complementary and 
Alternative Medicine 
Practices Among 
Cancer Survivors in the 
U.S. Cancer Population. 

Syftet med studien var att 
identifiera de komplexa 
relationerna mellan kön, fysisk 
och psykiska symtom samt 
användandet av KAM bland 
individer som bor i USA och 
som blivit diagnostiserade 
med cancer. 

En kvantitativ studie med 2.262 
deltagare. Man använde sig av The 
national health interview survey 
(NHIS) för KAM användande 
(diet, yoga, tai chi, qigong, 
mediation och riktad visualisering, 
avslappning, djupandning) för att 
kunna se om det fanns någon 

Resultatet visade att 
fler kvinnor än män 
använde sig av yoga. 
Patienter som blivit 
informerade om yoga 
hade även en mer 
positiv attityd till 
behandlingen. 

Grad 1 
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skillnad mellan kön och symtom. 
1371 var kvinnor och 891 var män. 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
USA 
Cinahl 

Frey Law, A, L., Evans, 
S., Knudtson, J., Nus, S., 
Scholl, K. & Sluka, A, K. 

Massage Reduces Pain 
Perception and 
Hyperalgesia in 
Experimental Muscle 
Pain: A Randomized, 
Controlled Trial. 

Denna studie ville undersöka 
om om massage kan reducera 
symtom hos patienter med 
myalgia. 

En kvantitativ studie. Deltagarna 
blev rekryterade via flygblad och 
muntlig information. 
Exklusionkriterier var om 
deltagarna kände någon smärta vid 
tillfället, kronisk smärta eller en 
sjukdom som hindrade deltagarna 
från att utöva en aktivitet. 
Deltagarna blev indelade i 3 
grupper. En kontrollgrupp (ingen 
massage), en grupp som fick 
beröring och en grupp som fick 
djup vävnadsmassage. 
22 kvinnor och 22 män var 
inkluderade i studien.  

Resultaten visar på 
att massage lindrar 
upplevelsen av 
träningsvärk. De 
visar även på att både 
djup vävnadsmassage 
och ytlig beröring 
kan delvis lindrar den 
mekaniska responsen 
av smärtsamma 
stimuli. 

Grad 1 

2007 
Tyskland 
PubMed 

Kenntner-Mabiala, R., 
Gorges, S., Aplers, W, G., 
Lehmann, C, A. & Pauli, 
P. 

Musically induced 
arousal affects pain 
perception in females 
but not in males: A 
psychophysiological 
examination. 

Syftet med studien var att 
separat undersöka effekterna 
av mode och tempo klassisk 
musik på smärtupplevelser. 

En kvantitativ studie. 38 deltagare 
(17 kvinnor) utan någon 
neurologisk eller psykologisk 
sjukdom och utan kronisk smärta 
deltog i studien. Det användes 
olika instrument. Det spelades 24 
delar av klassisk musik och under 
dessa skulle de även få en 
smärtsam stimuli. Efter 
musiktillfället fick deltagarna 
rapportera smärtintensiteten, deras 
upplevelse, glädje och ledsamhet.  

Att ändrar endast 
enskilda 
musikparametrar 
medan andra är 
ständiga, tycks vara 
av värde för att kunna 
svara på följande 
fråga: 
Vilka aspekter av 
musik är aktuella för 
musikens effekt av 
smärtlindring och 
vilka psykologiska 
faktorer står för 
musikens effekt av 
smärtan? 

Grad 2 
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2010 
USA 
SCOPUS 

Manek, J, N., Crowson, S, 
C., Ottenberg, L, A., 
Curlin, A, F., Kaptchuk, J, 
T. & Tilburt, C, J. 

What rheumatologists 
in the United States 
think of complementary 
and alternative 
medicine: results of a 
national survey. 

Syftet var att förklara rådande 
attityder och praxis kring 
komplementära och alternativa 
behandlingar hos 
reumatologer i USA. (varav 
massage och yoga ingick) 

En kvantitativ studie. 
Ett frågeformulär skickades ut till 
ett randomiserat antal 
reumatologer under 65 år (600). 
Utav dessa svarade 345.  
 

Resultatet visade på 
att det finns 
utspredda positiva 
yttranden kring 
många men inte alla 
CAM behandlingar. 
Män hade svårare att 
se någon fördel med 
yoga. Massage sågs 
som en väldigt 
gynnsam behandling. 

Grad 1 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
England 
PubMed 

McCracken, M, L. & 
Vowles, E, K. 

Psychological 
Flexibility and 
Traditional Pain 
Management Stategies 
in Relation to Patient 
Functioning With 
Chronic Pain: An 
Examination of a 
Revised Instrument. 

Syftet med studien var att 
utforska rollen av psykologisk 
anpassning bland patienter 
med kronisk smärta. Det 
preliminära syftet var att 
utforska åtgärdernas 
(däribland KBT) reliabilitet 
samt validitet. 

En kvantitativ studie med 260 
deltagare. Majoriteten var kvinnor 
och Europeiska. Olika 
frågeformulär användes, bland 
annat en modifierad BPCI-skala 
som bland annat inkluderade KBT-
delar. 

Resultaten i studien 
visar på att en 
mätning av 
psykologisk 
anpassning kring fyra 
olika faktorer, tyder 
på positiva samband 
som är viktiga 
aspekter för 
patientens förmåga 
att hantera kronisk 
smärta. Visade även 
på att den 
modifierade BPCI-
skalan med 
KBTinriktning gjorde 
att patienterna lättare 
kunde acceptera sin 
smärta. 

Grad 1 

2007 
England 
Cinahl 

Moss-Morris, R., 
Humphrey, K., Johnson, 
H, M. & Petrie, J, K. 

Patient's perceptions of 
Their Pain Condition 
Across a 
Multidisciplinary Pain 
Management Program. 
- Do they change and if 

Syftet med studien var att 
utveckla de studier som redan 
gjorts genom att undersöka 
troliga behandlingars effekter 
på en större spann av 
kognitiva variabler som har 

En kvantitativ studie. 
Deltagarna var rekryterade från 
The Auckland Regional Pain 
Services' 4 veckors grupprogram 
för smärthantering. 
Författarna använde sig utav tre 

Resultatet tyder på att 
interventioner som 
den här som specifikt 
går på synen på 
patientens smärta 
kanske kan förbättra 

Grad 1 
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so does it matter? visat sig vara associerade med 
smärtrelaterad 
funktionsnedsättning.  
(I programmet ingick samtal 
med patienten som utgick 
ifrån KBT) 

olika frågeformulär. 
76 patienter med kronisk smärta 
skrev under informerat samtycke 
och deltog i studien. 74 deltagare 
fullföljde studien.  Programmet 
bestod av komponenter som 
inkluderade bland annat 
avslappning, utbildning och samtal 
med KBT-tekniker. 

behandlingseffekten. 
Patientens syn på 
smärtan och deras 
förståelse för smärtan 
förbättrades.  
 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
USA 
PubMed 

Rosenberg, I.E., Genao, 
I., Chen, I., Mechaber, 
J.A., Ann Wood, J., 
Faselis, J.C., Kurz, J., 
Menon, M., O'Rorke, J., 
Panda, M., Pasanen, M., 
Staton, L., Calleson, D. & 
Cykert, S. 

Complementary and 
Altnernative Medicine 
Use by Primary Care 
Patients with Chronic 
Pain. 

Syftet med studien var att 
förklara primärvårdspatienter 
med kronisk smärta's attityder 
till komplementär och 
alternativ medicin och att 
fastställa om KAM 
(massage,yoga) användande är 
sammankopplat med en bättre 
smärtkontroll. 

En kvanitativ studie där man 
skickade ut ett frågeformulär 500 
deltagare. 486 svarade. Patienterna 
hade en ickemalign kronisk smärta. 
Varje deltagare fullföljde en en 
stor enkätundersökning. 
Frågeformuläret innehöll ja och nej 
frågor, två standardiserade 
instrument och Likert scale frågor. 

Studien demonstrerar 
att massage och yoga 
användning är 
allmänt 
förekommande bland 
primärvårdspatienter 
med kronisk smärta 
och det är viktigt att 
läkaren tar reda på 
om patienten 
använder sig av dessa 
behandlingar eller 
inte.  

Grad 1 

2010 
USA 
Cinahl 

Sand-Jecklin, K. & 
Emerson, H. 

The impact of a Live 
Therapeutic Music 
Intervention on 
Patients' Experience of 
Pain, Anxiety, and 
Muscle Tension 

Studien ville testa olika 
hypoteser: 
1. Patienters subjektiva 
upplevelse av smärta, oro och 
muskelstelhet kommer 
reduceras efter en 
musikintervention. 
2. Fysiologiska mätningar så 
som hjärtrytm, puls och 
blodtryck kommer reduceras 
efter en musikintervention. 
3. Patienterna kommer att 
uppleva att 
musikinterventionen påverkar 

En quasi-experimentell, kvantitativ 
studie där man utförde en 
musikintervention på 31 stycken 
patienter. 20 utav patienterna 
slutförde en andra 
musikintervention.  

Författarna fann stöd 
för hypotes 1. 
Hypotes 2 fick delvis 
ett stöd, man fann 
reducering i 
systoliska blodtrycket 
och andning men ej 
på puls och 
diastoliskt blodtryck.  
Stöd fanns för 
hypotes 3 då 
majoriteten av 
patienterna uttryckte 
att 

Grad 1 
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deras sjukhusvistelse positivt.  musikinterventionen 
hade varit positiv.  

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
USA 
PubMed 

Saper, B.R., Sherman, 
J.K., Cullum-Dugan, D., 
Davis, B.R., Philips, S.R. 
& Culpepper, L. 

Yoga for chronic low 
back pain in a 
predominantly minority 
population. 

Syftet med pilotstudien var att 
bedöma om det är möjligt att 
erbjuda en hathayoga 
intervention för en 
övergripande 
minoritetsbefolkning med 
kronisk ländryggssmärta och 
att samla in data för att i 
framtiden kunna utföra en 
större mer adekvat studie.  

En kvalitativ studie.. Deltagarna 
blev rekryterade från två 
vårdcentraler som behandlar olika 
etniciteter och låginkomst 
grannskap i Boston, 
Massachusetts. De fick genomgå 
ett 12-veckors program med hatha 
yoga lektioner eller en 
kontrollgrupp. 30 patienter deltog i 
studien. Majoriteten av deltagarna 
var kvinnor. 

Yoga var mer 
effektivt än vanlig 
vård för att minska 
smärta och 
läkemedelsanvändnin
g. Möjligheter för 
framtida forskning 
om yoga kräver 
större prövningar 
som testar nya 
strategier.  

Grad 1 

2004 
USA 
Cinahl 

Tasso, K. & Behar-
Horenstein, S.L. 

Patients' perceptions of 
pain management and 
use of coping strategies. 

Syftet med studien var att 
bedöma patienters upplevelser 
av smärta, deras syn på 
användandet av 
farmakologiska och KAM 
smärthanteringstekniker 
(däribland massage och yoga), 
och deras tillfredsställelse med 
smärtbehandlingen. 

En kvantitativ studie med 137 
deltagare som hade upplevt smärta. 
Patienter som blivit 
diagnostiserade med cancer under 
sjukhusvistelsen blev exkluderade. 
Majoriteten var kvinnor. 
Deltagarna fick fylla i ett 
frågeformulär samt rapportera 
deras smärta på en 0-10 skala. 

Patienter, läkare och 
sjukvårdspersonal 
behöver mer 
utbildning och 
träning kring 
massage och yoga 
behandlingar för 
smärthantering.  

Grad 2 

2005 
USA 
PubMed 

Vallerand, H, A., 
Fouladbakhsh, J. & 
Templin, T. 

Patients' choices for the 
self-treatment of pain. 

Syftet med studien var att 
identifiera självbehandlingsval 
(däribland massage och yoga) 
bland befolkningen i samhället 
som hade upplevt smärta. 

En kvantitativ studie. Tack vare att 
studien var utforskande valde man 
deltagare från olika delar av 
samhället. Deltagare blev 
rekryterade ifrån bland annat 
kyrkor, organisationer och de 
skulle vara över 18 år, ha förmåga 
att kommunicera på engelska samt 
ha upplevt smärta under de 
föregående två veckorna.  
Ett frågeformulär skickades ut till 
de deltagare som accepterade att 

28% av de deltagare 
som använde sig av 
självbehandlingsmeto
der (så som massage 
och yoga) 
rapporterade att deras 
ansvariga läkare inte 
visste om det.  
Studien visade på att 
sjukvårdspersonal 
måste våga fråga 
patienterna om deras 

Grad 2 



 8 

delta i studien. smärta samt om de 
använder sig utav 
några andra metoder 
(så som massage och 
yoga) för att hantera 
den.  
Relationen mellan 
sjuksköterskan och 
patienten måste bestå 
av en öppen 
kommunikation och 
förståelse av de 
behandlingar som 
båda parter ser som 
viktiga. En femtedel 
rapporterade att de 
använt sig av 
massage. 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
USA 
PubMed 

Wentworth, J, L., Briese, 
J, L. Timimi, K, F., 
Sanvick, L, C., Bartel, C, 
D., Cutshall, M, S., 
Tilbury, T., Lennon, R & 
Bauer, A, B. 

Massage Therapy 
reduces Tension, 
Anxiety, and Pain in 
Patients Awaiting 
Invasive Cardiovascular 
Procedures. 

Syftet med studien var att: 
1.  Få fram hur en 20 minuters 
massagebehandling påverkar 
smärta, oro och muskelstelhet 
för patienter som väntar på en 
hjärtoperation.  
2. Undersöka patienternas 
tillfredsställelse av 
massagebehandlingen. 
3. Utvärdera möjligheterna 
och utmaningarna med att föra 
in massagebehandling i den 
vanliga vården för patienter 
som väntar på 
hjärtoperationer. 

En kvantitativ studie med en 
kontrollgrupp och en grupp som 
fick massagebehandling. 
Patienterna i massagegruppen 
erhöll en 20 minuters 
massagebehandling. VAS-skalan 
användes för att rapportera 
patienternas subjektiva upplevelser 
av smärta, oro muskelstelhet. 
Det var 65 patienter i 
massagegruppen och 65 patienter i 
kontrollgruppen.  

Patienterna som fick 
massage visade på en 
minskad smärta, oro 
samt muskelstelhet 
efter behandlingen. 

Grad 2 
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Complementary and 
alternative medicine for 
pain management in 
U.S.- and Foreign- 
Born Chinese Women 
with Breast Cancer. 

Syftet med studien var att se 
om det fanns någon skillnad i 
KAM (däribland massage och 
yoga) beslutstagande mellan 
kineser som var födda i USA 
och kineser som var 
immigrerade till USA. 

En kvalitativ studie som använde 
sig av djupgående intervjuer. 15 
immigrerade kineser och 15 
kineser födda i USA var 
inkluderade i studien.  

I studien uttryckte 
deltagarna synen om 
att det kan finnas en 
nytta med att 
använda massage och 
yoga för att lindra 
biverkningar från 
cellgiftsbehandling 
och strålbehandling. 
Vissa av deltagarna 
uttryckte att de 
oroade sig för att 
massage och yoga 
kunde göra så att den 
konventionella 
behandlingen fick 
sämre effekt.  

Grad 1 
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