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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Smärta i skelettet är ett vanligt förekommande symptom hos patienter med 

myelom. Att lindra smärta är en viktig del inom cancervården. Läkemedel är fortfarande en 

hörnsten för behandling av cancersmärta som ofta ger oönskade biverkningar. TENS är en 

komplementär biverkningsfri metod för behandlingen av smärta hos patienter med myelom. 

 

Syftet med studien var att undersöka om TENS kan minska graden av långvarig smärta hos 

patienter med myelom. 

 

Metod: En kvantitativ ansats med ABAB Singel Case Research Experimental Design 

(SCRED) användes i studien. Tre kvinnor med diagnos myelom och långvarig smärta i 

ryggen deltog i studien under fyra veckor, som inkluderade två veckor av interventionen med 

TENS. Data samlades in genom självskatting av smärta med Numerisk skala (NRS) och 

smärtformuläret Brief Pain Inventory-Short form (BPI-SF). 

 

Resultat: Skattning med NRS visade att TENS behandling minskade smärtintensitet hos två 

patienter. Skattning av BPI-SF visade att samma två patienter skattade sin smärta lägre efter 

hela interventionsperioden mot innan och de fick en förbättring i allmänna aktiviteter. En av 

dessa patienter ökade sin fysiska rörelseförmåga beroende på bättre smärtlindringen av TENS 

behandling.   

Slutsats: TENS kan vara en bra metod för att minska långvarig smärta hos vissa patienter 

med myelom, men det behövs en större studie för att avgöra nyttan av TENS på denna 

patientgrupp.  

Nyckelord: Myelom, långvarig cancerrelaterad smärta, TENS, NRS-skalan, BPI-SF 
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ABSTRACT 

 

Background: Skeletal pain is a common symptom for patients suffering from myeloma. Pain 

management is an important part of cancer care. Medication is still a cornerstone for treatment 

of cancer related pain, which often cause unwanted side effects. TENS is a complimentary 

method, free of side effects, used to relieve pain in patients diagnosed with myeloma.  

 
Aim: The aim of this study was to explore whether TENS can decrease long-term pain in 

patients with myeloma. 

 

Method: A quantitative approach with ABAB Single Case Research Experimental Design 

(SCRED) was used in the study. Three women diagnosed with myeloma and long term back 

pain participated in the study for four weeks, which included two weeks of the intervention of 

using TENS. Data was collected using self-assessment of pain using the Numeric Scale 

(NRS) and the pain questionnaire Brief Pain Inventory-Short Form (BPI-SF). 

 

Results: Assessment using NRS showed that TENS decreased pain intensity for two patients. 

Assessment using BPI-SF showed that the same two patients estimated their pain lower after 

the whole intervention period compared to before along with an improvement in usual 

activities. One of these patients increased their physical mobility as a result of the pain relief 

achieved by using TENS. 

 

Conclusion: TENS can be a good method to decrease long term pain for some patients 

diagnosed with myeloma. However, a more comprehensive study is needed to analyses the 

benefits of TENS on this group of patients. 

 

Keywords: Myeloma, long term cancer related pain, TENS, NRS scale, BPI-SF. 
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1. INLEDNING 

1.1. Myelom är en icke botbar hematologisk tumörsjukdom 

Myelom är en av hematologisk tumörsjukdom med en årlig incidens i Sverige på cirka 500-

600 personer. Sjukdomen är ovanlig för personer under 40 årsåldern och drabbar framförallt 

personer över 60 år (Turesson & Landgren, 2012). Myelom förekommer dubbelt så ofta hos 

män som hos kvinnor. Orsakerna till myelom är okända.  Ökad förekomst av myelom hos 

förstagradssläktingar till patienter talar för att genetiska faktorer kan ha betydelse, men 

ärftligheten är inte uttalad. Tidigare autoimmun sjukdom och kronisk immunstimulering har 

förknippats med utveckling av myelom, men sambanden är svaga (Turesson & Landgren, 

2012). 

Myelom, även kallat myelomatos eller multipelt myelom, är en icke botbar tumörsjukdom 

som uppstår i benmärgen. Benmärgens uppgift är att producera blodkroppar såsom röda 

blodkroppar, olika former av vita blodkroppar och trombocyter (blodplättar). Plasmaceller är 

en typ av vita blodkroppar som ingår i kroppens immunförsvar och har som uppgift att 

tillverka antikroppar, som är en del i vårt försvar mot infektioner (Ericson & Ericson, 2012).  

Myelom uppstår när omogna maligna plasmaceller börjar föröka sig okontrollerat och tränger 

ut normala blodceller i benmärgen.  Den plasmacellsklon, som bildas vid myelom, producerar 

defekta antikroppar som inte ger samma infektionsskydd som friska. De defekta antikroppar-

na, som kallas M-komponent, kan upptäckas i serum och urin (Ericson & Ericson, 2012).  

Smärta i skelettet är det vanligaste debutsymptomet och förkommer hos cirka 90 % av alla 

patienter med myelom. I benvävnaden uppträder osteroporos eller lytiska, utstansade härdar, 

som leder till bendestruktion vilken orsakar svåra smärtor. Smärtorna uppstår ofta vid 

belastning och minskar eller försvinner vid vila. Ryggen är den vanligaste smärtlokalisation-

en. Patologiska spontanfrakturer, särskilt kotkompressioner, är ofta förekommande.  Om 

skelettet i ryggraden påverkas kan nerverna komma i kläm och detta kan leda i sin tur till 

neurologiska komplikationer. Symtomen kan vara ryggsmärtor, förlamningar, nedsatt känsel 

och gångsvårighet (Turesson & Landgren, 2012). 

1.2. Smärta orsakad av cancersjukdom och smärtbehandling  

Smärta är ett vanlig förekommande symptom hos patienter med cancersjukdom. Det finns 

många skäl till varför patienten med cancer kan uppleva smärta. Dessa inkluderar smärta i 
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samband med cancerbehandlingar, sjukdomen och eventuellt tillhörande komorbida villkor 

(Robb, Newham & Williams, 2007; Hurlow et. al., 2012). 

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) definieras smärta som ”en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. Smärta är alltså en subjektiv och 

personlig upplevelse som påverkas av psykologiska och emotionella faktorer som inte kan 

mätas objektivt (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2016). 

Smärta orsakad av cancersjukdom kan vara nociceptiv smärta som uppkommer från hotande 

eller reell vävnadsskada (hud, ben, skelettmetastaser), visceral smärta (från inre organ) och 

neuropatisk smärta som orsakad av skada i centrala eller perifera nervsystemet (ryggmärgs-

skada, diskbråck, tryck på nerven)(SBU, 2016). 

Smärtans karaktär ger ytterligare information för dessa smärttyper, det vill säga att nociceptiv 

smärta från somatiska strukturer anges som djup, molande, skärande eller huggande smärta. 

Visceral smärta upplevs som tryckande, kolikartad och kramplik smärta. Neuropatisk smärta 

beskrivs ofta som stickande, brännande smärtan, ibland med domningskänsla i smärtområdet 

(Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2006).  

Cancerrelaterad smärta kan vara både akut och långvarig. Akut smärta är en kortvarig smärta 

och avklingar oftast inom några veckor. Långvarig smärta har varaktighet mer än tre månader 

och uppstår vid otillräcklig smärtlindring samt långtids stimulering av nociceptorer (Fiorelli et 

al., 2012; Maassen & Patiraki, 2006).  

Otillräcklig smärtbehandling leder till ett ökat lidande och påverkar ofta också patientens 

livskvalitet i kombination med psykosociala och existentiella konsekvenser. Smärtbehand-

lingen är en viktig del av omvårdnaden hos patienter med cancer. Det grundläggande målet 

med all smärtbehandling är att lindra smärta och andra tillhörande symtom i syfte att minska 

smärtrelaterande komplikationerna och ge ökad livskvalitet (Werner, 2003).  

 

Sjuksköterskan spelar en avgörande roll inom smärtområdet. Bedömning av patientens 

smärtintensitet är en viktig del av sjuksköterskans arbete. För att systematisera smärtbedöm-

ning, uppföljning och utvärdering av insatt behandling finns det flera tillgängliga bedöm-

ningsinstrument. För bedömning av smärta använder sjuksköterskor olika mätskalor avsedda 

för intensitetsmätning, till exempel visuell analog skala (VAS), numerisk skala (NRS) eller 

verbala kategoriskala (VRS). Mer grundlig kartläggning av patientens smärtupplevelse kan 
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man få med hjälp av ett bedömningsformulär som är specifikt utvecklat för smärta, till 

exempel Brief Pain Inventory-Short form (BPI-SF). Genom en noggrann smärtbedömning bör 

sjuksköterskan utgå från patientens behov och problem samt få underlag för vilken behand-

ling som anpassar sig bäst för patienten (Vallerand, Musto & Polomano, 2011; Werner, 

2003). 

 

1.3. Farmakologisk behandling vid långvarig smärta  

 

Patienter med myelom lider ofta av smärta som är relaterad till bendestruktion. Smärtan har 

nociceptiva karaktär och övergår ofta från akut till långvarig smärta. Den nociceptiva smärtan 

kan behandlas från början med analgetika som paracetamol och icke-steroid antiinflammato-

riska läkemedel (NSAID). Opioider brukar administreras till patienter som inte fått tillräckligt 

smärtlindring av analgetika, men vid behandling av långvarig smärta kan opioider ge upphov 

till biverkningar, såsom andningsdepression, sedering, illamående, kräkningar, yrsel, för-

stoppning, trötthet samt kan leda till att patienten skapar ett beroende (Longo, Loppini, 

Denaro, Maffulli & Denaro, 2012; Fiorelli et al., 2012; Maassen & Patiraki, 2006). Nuvarande 

kunskapsnivå visar att långvarig smärta i praktiken är irreversibel och obotbar, och man kan 

sällan helt eliminera smärtan (SBU, 2015). Forskning har visat att det finns ett behov av icke-

farmakologiska metoder för att lindra långvarig smärta (Hurlow et. al., 2012). 

 

1.4. TENS som icke farmakologisk behandling vid långvarig smärta 

 

Transkutan Elektrisk Nervstimulering (TENS) är icke-invasiv terapeutisk intervention som 

har använts sedan början av 1970- talet för att lindra olika typer av smärta, inklusive akuta 

och kroniska smärttillstånd. TENS kan ges till patienter som ett komplement till en annan 

farmakologisk behandling eller kan ges som enda behandlingsform.  

TENS är en apparat som via elektroder, som placeras på huden, avger svaga elektriska 

impulser som varierar i frekvenser och intensitet, och därigenom utnyttjar nervsystemets egna 

smärthämmande mekanismer. Högfrekvent behandlingen stimulerar perifera och centrala 

nervsystem mekanismer, som aktiverar stora myeliniserade A-beta nervfibrer och hämmar 

impulsöverföring i smärtbanorna inom dorsala hornet av ryggmärgen, som kan styra nocicep-

tiva signaler och slutligen påverka smärtupplevelsen (Carroll, Moore, McQuay, Fairman, 

Tramèr & Leijon, 2001; Robb et al., 2007; Hurlow et. al., 2012; Fiorelli et al., 2012). Högfre-

kvent TENS (50–120 Hz) används ofta vid fraktursmärtor, postoperativa smärtor, förloss-

ningssmärtor samt rygg- och bäckensmärtor (SBU, 2016).   

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Carroll%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11687055
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Moore%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11687055
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Moore%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11687055
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Fairman%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11687055
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Fairman%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11687055
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Tram%C3%A8r%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11687055
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Leijon%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11687055
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Lågfrekvent TENS, stimulerar motoriska intensiteter (A-delta och C-fibrer) på muskeln i det 

smärtande området så att muskelkontraktioner uppstår. Smärtlindringen uppkommer genom 

frisättning av kroppens egna, morfinliknande ämnen, endorfiner (De Santana, Walsh, Vance 

& Rackel, 2008; Carroll et al., 2000). Lågfrekvent TENS (2 Hz) är oftast användbar vid 

utstrålande smärtor i armar och ben samt vid djup muskelsmärta och ischemisk extremitets-

smärta (SBU, 2016). 

1.5. Tidigare forskning om TENS  

Robb och medförfattare (2007) utförde en dubbelblind randomiserad kontrollerad studie med 

cross over design med syfte att undersöka om TENS (Transkutan Elektrisk Nervstimulering) 

och TSE (Transcutaneous Spinal Electroanalgesia) kan minska långvarig smärta som var 

relaterad till bröstcancerbehandling. TENS, TSE och placebo TENS användes som jämförelse 

interventioner. Urvalet bestod av 41 kvinnor med långvarig smärta. Patienterna randomise-

rades till olika grupper, och behandling TENS, TSE och placebo alternerades. Utfallsmåttet 

som användes var The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), The Brief Pain 

Inventory (BPI), rörlighet i arm och konsumtion av smärtstillande läkemedel. Resultat av 

studien tydde att TENS och TSE var effektivare än placebo vid rapporten av smärta.  

Fiorelli och medförfattare (2010) utförde en annan randomiserad kontrollerad studie, i vilken 

de granskade om femdagars högfrekvens-TENS påverkar bland annat konsumtion av 

smärtstillande läkemedel efter operation i brösthålan (thorakotomi). Total ingick 50 patienter i 

studien. Patienterna randomiserades slumpmässigt i två grupper: en grupp fick TENS 

postoperativ i fem dagar och en placebogrupp var utan TENS. För att utvärdera effekten av 

behandlingen användes Serumcytokiner (ELISA) och lungfunktionstester (FVC, FEV1), 

patienterna rapporterade smärta enligt VAS-skala och konsumtion av smärtstillande läkeme-

del. Resultat av studien visade att TENS har en positiv effekt på lungventilation funktion och 

är en effektiv metod för att lindra smärta efter thorakotomi med minskad cytokinproduktion 

och smärtstillande konsumtion. 

Hurlow och medförfattare (2012) publicerade en systematisk översikt med syfte att studera 

effekten av TENS för cancerrelaterad smärta hos vuxna patienter. Den systematiska översik-

ten inkluderar endast randomiserade kontrollerade studier med cross over och parallell design. 

Total ingick tre studier i den systematiska översikten. Det primära effektmåttet var att 

patienter rapporterade smärta med hjälp av VAS och numeriska skattningsskalor, och det 

sekundära utfallsmåttet inkluderade: livskvalitet, rörelseområde, sömn, analgetika konsumtion 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Walsh%20DM%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Vance%20C%5Bauth%5D
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och biverkningar. Resultatet av de två randomiserade kontrollerade studierna visade att det 

inte fanns signifikanta skillnader mellan TENS och placebo TENS och en pilotstudie visade 

att TENS kan minska skelettsmärta i samband vid rörelse hos patienter med cancer. 

1.6. Teoretisk referensram  

Författaren har valt Katie Erikssons omvårdnadsteori för denna studie, som bygger på omsorg 

(caritas) som är ett grundläggande begrepp i omvårdnad. Enligt Eriksson behöver människan 

professionell omvårdnad som leder till kroppsligt välbefinnande, tillfredsställelse, tillit eller 

utveckling mot en högre nivå av integration (Eriksson, 1987). Det är emellertid nödvändigt att 

betrakta varje individ utifrån ett helhetsperspektiv och tillgodose patientens grundläggande 

behov samt att lindra lidande (Eriksson, 1994). Eriksson teori är inriktad på tre typer av 

lidande i vårdsammanhang: sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande.  

Vårdlidandet är det lidande som orsakas av utebliven vård. Enligt Eriksson finns det många 

olika sorters vårdlidande varav kränkning av patientens värdighet utgör den vanligaste formen 

av vårdlidande, fördömelse, straff och maktutövning över en maktlös människa (Eriksson, 

1994).  

Livslidande kan betyda allt från ett hot mot total existens till en förlust av möjligheten att 

fullfölja olika sociala uppdrag. Livslidande är lidandet som avser allt vad det medför att leva, 

att vara människa bland andra människor (Eriksson, 1994).  

Sjukdomslidande är det lidande som uppstår på grund av sjukdom och behandling som kan 

framkalla lidande för patienten, framför allt genom att patienten tillfogas smärta. Smärta, ofta 

rent kroppslig smärta, är en vanlig anledning till lidande i samband med sjukdom. Kroppslig 

smärta inriktas oftast på en bestämd del av kroppen och den fångar personens hela uppmärk-

samhet, vilket förvårar hennes möjligheter att använda hela sin potential för att bemästra 

lidandet. Därför bör den kroppsliga smärtan lindras med alla till buds stående medel (Eriks-

son, 1994). I denna studie är sjukdomslidande relevant.  

Allt onödigt lidandet bör vårdpersonal sträva efter att eliminera, men det finns lidande som vi 

aldrig kan komma ifrån och detta lidande bör vi göra allt för att lindra. En förutsättning för att 

lindra lidande är att vårdpersonal skapar en vårdkultur, där patienten blir respekterad och får 

en individuell vård som passar honom (Eriksson, 1994).  

 



10 
 

1.7. Problemformulering 

Trots att TENS har använts i stor utsträckning under många år i en mängd olika kliniska 

miljöer för att behandla en rad akuta och kroniska smärttillstånd, finns det inte tillräckligt 

vetenskapligt stöd för att använda TENS hos vuxna patienter med långvarig cancerrelaterad 

smärta. Cancerrelaterad smärta är komplex och flerdimensionell, vilket kan leda till negativa 

konsekvenser som påverkar patientens fysiska och psykiska hälsotillstånd. Sjuksköterskans 

roll inom cancervård är att lindra smärta, och därför är det viktigt att sjuksköterska kan 

begagna sig av olika typer omvårdnadsåtgärder, inkludera både farmakologiska och icke-

farmakologiska behandlingar. 

1.8. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om Transkutan Elektrisk Nervstimulering (TENS) kan 

minska graden av långvarig smärta hos patienter med myelom. 

 

1.9. Frågeställningen 

Finns det någon skillnad i patientens smärtintensitet före och efter interventionen? 

2. METOD 

2.1. Design  

En kvantitativ ansats med ABAB Singel Case Research Experimental Design (SCRED) 

användes i studien. Designen används vid interventionsstudier, där det inte går att rekrytera 

tillräckligt många patienter för att göra en randomiserad kontrollerad studie (RTC)(Henricson, 

2015).  

Singel Case Research Experimental Design (SCRED) är design där alla patienter får samma 

intervention. SCRED innefattar en jämförelse mellan två experimentella tidsperioder, så 

kallade faser. Perioden utan intervention kallas A-period eller kontroll fas och tiden med 

intervention kallas B-period. Detta tillvägagångssätt innefattar insamling av en representativ 

baslinje fas för att tjäna som en jämförelse med efterföljande faser (Smith, 2012). Det finns 

olika alternativ av SCRED: AB, ABA och ABAB design. Ju flera faser, desto mer sannolikhet 

att en förbättring under B-perioder kan bero på behandlingen (Henricson, 2015). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20JD%5Bauth%5D
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2.2. Urval 

Urvalet av deltagare utfördes med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet 

innebär att man väljer informanter som finns till hands, och därigenom skapar ett underlag 

som kan svara på studiens syfte (Henricson, 2015). Fem patienter, tre kvinnor och två män 

som kom för att få behandling på den hematologiska dagvårdsavdelningen på Karolinska 

Universitetsjukhuset i Huddinge, tillfrågades att delta i studien under våren 2016.  

Inklusionskriterier för denna studie var att patienterna med diagnos myelom hade pågående 

smärta i ryggen och förmåga att vara fysiskt aktiva.  

Exklusionskriterier var patienter med akut smärta, som står på opioider, som inte kan läsa och 

förstå svenska, med nedsatt kognitiv förmåga, ålder under 18 år och patienter med pacemaker. 

Tre kvinnor, som passade in de inklusionskriterier och tackade ja till medverkan ingick i 

studien. Inget bortfall förekom under datainsamlingen. 

2.3. Intervention 

 

Innan interventionsperiod påbörjades, fick varje patient en individanpassad undervisning. En 

sjukgymnast som tillhörde Hematologiskt centrum kom till dagvårdsavdelningen för att 

undervisa varje patient om hur TENS kan användas i terapeutiskt syfte, det vill säga att 

patienten fick information i både muntlig och skriftlig form om TENS-behandlingen, 

stimulationsfunktion och skötsel (instruktion till apparaten). Sjukgymnasten demonstrerade 

TENS genom att prova högfrekvens stimulering, som var förinstallerad på 80 HZ, på patien-

tens icke smärtande kroppsdel, på armen. Patienten fick informationen om att vid högfrekvent 

stimulering justeras strömstyrkan av patienten själv så att stimuleringen ger starka, men 

behagliga pirrningar inom smärtområdet samt en normal beröringssensibilitet i området där 

elektroderna placeras. Kolgummielektroder (50x90mm) placeras över eller i närheten av 

smärtområdet, där patienten upplever smärta, på så sätt att den negativa (svarta) elektroden 

placeras om möjligt över den mest smärtsamma punkten. Avståndet mellan elektroderna 

skulle vara mellan 3 cm till 30 cm (sefarcompex, 2016).   

 

Under interventionsperiod utförde patienterna proceduren självständigt. Alla deltagarna fick 

hjälp av anhöriga med placering av elektroderna på kroppen. Patienterna använde högfrekvent 

stimulering relaterat till deras sjukdom och utförde behandling under 60 minuter två gånger 

om dagen vid aktiviteten med intervallen 12 timmar. För att minska risken till toleransut-
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veckling och låta huden vila mellan behandlingar, kunde patienter variera lite placering av 

elektroderna, det vill säga att inte placerades exakt på samma hudområde varje gång. Inter-

ventionsperiod genomfördes under två veckor med en veckas mellanrum. 

 

2.4. Datainsamling 

Uppgifter om patientens diagnos, ålder, kön och medicinsk behandling samlades in från den 

medicinska journalen. Datainsamlingen genomfördes under fyra veckor. Patienterna fyllde i 

formuläret Brief Pain Inventory-Short form (BPI-SF) och mätningar med BPI-SF ingick som 

en del av studien. BPI-SF är ett multidimensionellt instrument som är specifikt utvecklat för 

bedömning av cancerrelaterad smärta utifrån tre dimensioner: sensoriskt, emotionellt och 

kognitivt. BPI består av 11 frågor, fyra frågor av dem relaterar till smärtans svårighetsgrad 

”pain severity” (värsta smärta, minsta smärta, smärta i genomsnitt och smärta nu) och sju 

frågor relaterad till störningar i funktionen som orsakas av smärta ” pain interference on 

function” (allmän aktivitet, sinnesstämning, gångförmåga, normalt arbete, relationer med 

andra personer, sömn och njuta av livet). Varje BPI fråga värderas med hjälp av en numerisk 

skattningsskala (NRS)(se nedan). ”Pain severity index” beräknas genom att addera poängen 

av de fyra frågor på smärtans svårighetsgrad och ”function interference index” beräknas 

genom att addera poängen av de sju störningsposter (Klepstad, Loge, Borchgrevink, Men-

doza, Cleeland & Kaasa, 2002).  

 

Före införande av interventionen (period A) fick alla patienter skatta sin smärta på en 

numerisk skala (NRS)(bilaga 3) två gånger om dagen (morgon och kväll) med ett intervall på 

12 timmar under en vecka. Numerisk skala (NRS) är ett validerade mätinstrument för 

bedömning av patientens smärtintensitet vid akut och långvarig smärta. Den numeriska skalan 

(NRS) är en segmenterad numerisk version av visuell analog skala (VAS) som består av en 

horisontal linje med siffrorna från 0 till 10. Där siffran 0 på skalan motsvarar ingen smärta 

och siffran 10 motsvarar värsta tänkbara smärta. Patienten ombads att ange det numeriska 

värdet på den segmenterade skalan som motsvarar patientens aktuella smärtintensitet. Den 

numeriska skalan är mer praktisk än VAS-skalan, det vill säga att NRS-skalan förstås lättare 

för de patienter i jämförelse med VAS-skalan och smärtintensitet kan värderas såväl grafisk 

som verbal, till exempel vid telefon intervju (Breivik et al., 2008). Smärtans poäng fyllde 

deltagarna i en dagbok. Det är inte definierat vad som är kliniskt relevanta skillnader, vare sig 

för den numeriska skalan eller för BPI-SF.  
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Efter en vecka påbörjade alla deltagare behandlingen med TENS under 60 minuter (period B), 

samtidigt fortsatte patienterna att skatta sin smärta vid hjälp av NRS- skalan innan, under och 

direkt efter avslutad behandlingen, två gånger om dagen (morgon och kväll) med ett intervall 

på 12 timmar under en vecka. Därefter fortsatt patienter mäta sin smärta dagligen under en 

vecka utan intervention (fas A) och den sista veckan upprepade de perioden med intervention 

(fas B). 

 

Utfallsmått i form av frågeformulär BPI-SF mättes före baslinjen samt direkt efter avslutad 

ABAB faserna. Utfallsmåttet av NRS-skalan mättes vid baslinjen, en vecka efter påbörjad 

behandling, därefter om 2, 3 och 4 veckor. Den primära utvärderingen med TENS utfördes 

efter första behandlingsperiod, det vill säga efter 2 veckor och efter 4 veckor i slutet av 

behandlingen. 

 

2.5. Tillvägagångssätt 

 

Information om studien och studiens syfte presenterades för personal på avdelningsmötet 

innan projektet påbörjades. Genom journalgranskning valdes patienter som uppfyllde studiens 

kriterier. Dessa patienter tillfrågades om att delta i studien via ett fysiskt besök på dagvården 

som tillhör Hematologiskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset. Patienterna fick både 

muntlig och skriftlig information (bilaga1, 2) om interventionen och studiens syfte. Patienter-

na blev också informerade om att studien var ett examensarbete och skriftligt godkänd av 

verksamhetschefen på Hematologiskt centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset. Studien 

genomfördes mellan april till och med maj 2016.  

 

2.6. Databearbetning och analys  
 

Data från BPI-SF analyserades i en tabell, skalorna i BPI räknades ihop och beskrevs med 

deskriptiv statistik. Data från NRS-skalan byggdes på en grafisk presentation och en visuell 

analys i Microsoft Excel 2010. Med hjälp av en grafisk presentation kan målbeteende 

undersökas på ett detaljerat sätt och den visuella analysen möjliggör kontinuerlig övervakning 

av patientens respons på behandlingen. Ett linjediagram som sysselsätter två axlar (horison-

tella (x) och vertikala (y) axeln) dragen i rät vinkel, är en enklare form av grafisk presentat-

ionen som används i visuell analysen. Visuell analysen är baserad på visuella komponenter 

såsom nivå, trend (lutning) och variation (Zhan & Ottenbacher, 2001).  
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Den horisontella (x) axeln delades enligt tidsenheter (dagar, veckor) och visade tidssteg av två 

grundläggande faser (A) och två interventionsfaser (B). Den vertikala (y) axeln innehåller 

måttenheter av smärtans intensitet och registrerar nivån på utfallsvariabeln. Datavägar 

bildades genom att ansluta datapunkter i varje fas. Genom visuell granskning jämfördes 

mönster i baslinjedata med interventionsdata och genom utvärderingen kunde man se om 

smärtan sjunker ner i genomsnitt på ett eller två steg hos patienter. Data från NRS skalan 

presenterades i separata figurer för morgon och kväll. 

 

2.7. Etiska överväganden  

Innan studien utfördes genomfördes etiska överväganden kring hela processen. En ansökan 

lämnades till verksamhetschefen på Hemotologiskt Centrum för att få hennes godkännande 

för studien. Patienter fick både en muntlig och skriftlig information om studien och studiens 

syfte (se bilaga 1), för att kunna förstå information och fatta ett beslut om medverkan. 

Patienterna fick veta att studien var frivillig och detta innebar att de hade rätt att välja att delta 

och även avbryta sin medverkan utan några konsekvenser för deras vård. Data som samlades 

in i studien behandlades konfidentiellt, och detta innebar att deltagarna hade rättighet till att 

vissa uppgifter fick vara privata och att integriteten bevarades (Kjellström, 2012). Enligt lagen 

(SFS 2003:460 2 §) om etikprövning av forskning som avser människor, behövde man inte 

ansöka om etikprövning för examinationsarbete som utförs inom ramen för högskoleutbild-

ning på grund- eller avancerad nivå (Sveriges Riksdag, 2016).  

De potentiella etiska risker med studien var att deltagarna avsatt sin tid för interventionen 

vilket skulle kunna skada deras sociala relationer till andra. Att fylla i frågeformuläret samt att 

delta i studien skulle kunna betraktas som intrång i patientens integritet. Deltagarna skulle 

kunna uppleva emotionella risker i form av obehag (vid interventionsperiod) och om patienten 

hade stora förväntningar på att delta i studien. 

Den potentiella nyttan i denna studie övervägde de potentiella etiska riskerna, eftersom 

tidigare studie visat på nytta för patientens hälsa med avseende på livskvalitet. Studien kan 

leda till utveckling av kunskap inom detta område och kan ha en stor relevans för omvårdnad 

i sjuksköterskans yrkesroll.  
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3. RESULTAT 

Deltagare 1 

En 64 årig kvinna med diagnos myelom sedan september 2011. Patienten genomgick två 

autolog stamcellstransplantationer. Röntgenbilden visar att patienten har osteoporos, ett flertal 

kotkompression i bröstet och ryggen samt enstaka osteolytiska destruktion i vänster lårbenet. 

Två gånger per vecka går patienten på styrketräning med sjukgymnast. Patienten har en 

långvarig molande smärta med lokalisation mellan skulderbladen som ger mest besvär vid 

rörelse och försvinner vid vila. Patienten tar ingen medicin mot smärta och vid inklusionstill-

fället skattar sin smärta på 5 (NRS-skalan). Under interventionsperioden användes högfre-

kvens TENS (80 HZ) och patienten reglerade strömstyrka mellan 7-16 mA. Elektroder 

(50x90mm) applicerades på huden kring Th5-Th7 vänster och höger sidan.  

 

All grafik som presenteras i resultaten innehåller linjer, där blå linjer visar självskattning av 

smärta under baslinje A1 och A2 (utan intervention). De röda linjerna visar självskattning av 

smärta under interventionsperiod före TENS-behandling. De gröna linjerna visar självskatt-

ning av smärta under behandlingen med TENS och lila linjerna visar självskattning av smärta 

efter avslutad TENS - behandlingen. 

 

 

 

Figur 1. Kontinuerlig självskattning av smärtnivå med Numerisk skala (där 0 är lägsta poäng 

och 10 är högsta poäng) på morgonen. 

 

Smärta på morgonen (Figur 1) visar en relativ stabil trend både under baslinjer och under 

interventionsfaser och visar inte så stora förändringar i variabilitet. Den totala smärtnivåför-
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ändringen skiljer sig inte så mycket mellan faserna. Dock finns små förändringar i smärtnivån, 

när interventionen införs och de förändringarna förekommer i efterföljande fasen. I detta fall 

ligger den högsta datapunkten under B-faserna något lägre än den lägsta datapunkten under 

A-faserna. Den kortvariga effekten under B-faserna är att smärtan hela tiden högst före 

behandlingen, något lägre under behandlingen samt som lägst efter behandlingen. Smärtan 

återkommer efter behandlingen, men inte till samma nivå som före behandlingen. 

 

 

Figur 2. Kontinuerlig självskattning av smärtnivå med Numerisk skala (där 0 är lägsta poäng 

och 10 är högsta poäng) på kvällen.  

 

Smärta på kvällen (Figur 2) visar att det inte finns tydliga trender varken under baslinjer eller 

under interventionsfaser, det finns emellertid förändringar i nivå och i variabilitet. Viss 

variation i skattning av smärta observeras under båda interventionsfaserna. Den långvariga 

effekten är att den totala smärtnivån ligger något lägre de flesta dagarna i B-faserna än i A-

faserna. Den kortvariga effekten av behandlingen under B-faserna visar ett likadant mönster 

som på morgonen. 

 

Deltagare 2 

 

En 56 årig kvinna med myelom sedan sommaren 2010. Patienten genomgick en autolog 

stamcellstransplantation. Röntgenbilden visar att patienten har diskbråck, flertal kotkompress-

ioner i ryggraden relaterat till osteoporos. Smärta med huggande karaktär lokaliserat i länd- 

och bröstryggen som patienten skattade på 8 (NRS-skalan) vid inklusionstillfället. Patienten 

kan inte utföra fysiska övningar och upplever att smärtan förvärras även vid allmänna 

aktivititer, medan smärtan minskar i vila. Patienten tar Alvedon i förebyggande syfte en gång 

per dag. Under interventionsperiod användes högfrekvens TENS (80 HZ) med varierade 
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amplitudnivå mellan 13-20 mA. TENS elektroder (50x90mm) placerades på huden kring Th5-

Th7 vänster och höger sidan. 

 

 

Figur 3. Kontinuerlig självskattning av smärtnivå med Numerisk skala (där 0 är lägsta poäng 

och 10 är högsta poäng) på morgonen.  

 

Smärta på morgonen (Figur 3) visar mycket varierande skattning av smärta under alla faser. 

När interventionen införs förändras smärtbeteendet.  Det finns ett tydligt mönster att nivåför-

ändring inträffade omedelbart i den efterföljande fasen. Den långvariga effekten är att 

smärttopparna ligger något lägre under B-faserna än under A-faserna, men även den totala 

smärtan är lägre under B-faserna. Den kortvariga effekten under B-faserna är att smärtan är 

högst före behandlingen som lägst under behandlingen samt smärtan ligger lägre efter 

behandlingen än före. Smärtan återkommer efter behandlingen, men inte till samma höga nivå 

som före behandlingen. 
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Figur 4. Kontinuerlig självskattning av smärtnivå med Numerisk skala (där 0 är lägsta poäng 

och 10 är högsta poäng) på kvällen.  

 

Smärta på kvällen (Figur 4) visar mycket varierande data. En stor variation i skattning av 

smärta syns under alla faser. Det finns ingen genomgående trend under båda A-faserna och B-

faserna. Den totala smärtnivåförändringen skiljer sig inte så mycket mellan faserna, men 

smärtnivå förändras efter införandet av intervention. Den långvariga effekten är att smärttop-

parna ligger något lägre under B-faserna än under A-faserna. Den kortvariga effekten av 

behandlingen under B-faserna visar ett likadant mönster som på morgonen. 

 

Deltagare 3 

 

En 62 årig kvinna med myelom sedan december 2009. Patineten genomgick tre autologa 

stamcellstransplantationer. Röntgenbilden visar att patienten har kotkompressioner i ryggra-

den relaterat till osteoporos. Vid inklusionstillfället skattade patienten sin smärta på 8 (NRS-

skalan), som har blandat karaktär (tryckande, brännande) och har lokalisation i bröstryggen 

och korsryggen. Patientens smärta förvärras vid allmänna aktiviteter och avtar vid vila. 

Högfrekvens TENS (80HZ) med strömstyrka mellan 25- 40 mA användes av patienten vid 

interventionsperiod. TENS elektroder appliserades på huden kring Th5-Th7 vänster och höger 

sidan. Under studiens period tog patienten Alvedon vid behov.  

 

 

Figur 5. Kontinuerlig självskattning av smärtnivå med Numerisk skala (där 0 är lägsta poäng 

och 10 är högsta poäng) på morgonen.  
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Smärta på morgonen (Figur 5) visar mycket varierande data. Den totala smärtnivåförändring-

en skiljer sig inte så mycket mellan faserna. En stor variation i skattning av smärta syns under 

interventionsfaserna efter införande av intervention. Smärtbeteendet ändras och antar en ny 

kurs ganska snabbt. Den långvariga effekten är ingen större skillnad mellan smärttopparna 

mellan A och B-faserna. Den kortvariga effekten är att de flesta dagarna är smärtan högst före 

behandlingen som lägst under behandlingen och att smärtan återkommer efter behandlingen, 

men inte till samma nivå som före behandlingen. 

 

 

 

 

 

Figur 6. Kontinuerlig självskattning av smärtnivå med Numerisk skala (där 0 är lägsta poäng 

och 10 är högsta poäng) på kvällen. 

 

Smärta på kvällen (Figur 6) redovisar mycket varierande data. Det finns ingen genomgående 

trend under både baslinje- och interventionsfaserna. En stor variation i skattning av smärta 

syns under alla faser. Den långvariga effekten är ingen större skillnad mellan smärttopparna 

mellan A och B-faserna. Den kortvariga effekten är att de flesta dagarna är smärtan högst före 

behandlingen som lägst under behandlingen, utom under B-faser 2 där smärtan vid vissa 

mätpunkter verkar värre efter än före behandlingen.                                                                                          
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Tabell. Redovisning av smärtformulär BPI-SF för alla patienter före och efter ABAB design 

(informationen som enkäten BPI-SF innehåller se bilaga 4). 

 

Frågor Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 

1. De flesta människor har någon gång i livet 

känt smärta (huvudvärk, värk från en stukad 

led eller tandvärk). Har Du sista veckan känt 

någon annan smärta än dessa vanliga typer? 

Ja                                Nej 

Före 

studien 

Efter 

studien 

Före 

studien 

Efter 

studien 
Före 

studien 

Efter 

studien 
 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

2. I vilket område av kroppen upplever Du 

mest ont och vilken typ av smärta har Du? 

 

Molande  

mellan 

skulderbla-

den  

Molande  

mellan 

skulderbla-

den 

Huggande 

i länd och 

bröstryggen 

Huggande 

i länd och 

bröstryggen 

Tryckande 

brännande i 

bröstryggen 

och 

huggande i 

körsryggen  

T, B, M i 

bröstryggen 

och 

huggande i 

körsryggen 

3. Din värsta smärta under det sista dygnet 

                      0 till 10 

5 2 

 

8 

 

6 
 

8 8 

4. Din minsta smärta under det sista dygnet 

                      0 till 10 

2 0 4 1 2 2 

5. Din smärta i genomsnitt.   

                      0 till 10 

3 1 6 5 5 5 

6. Hur ont har Du just nu?   

                       0 till 10 

2 

 

0 4 

 

2 

 

2 

 

3 

 

”pain severity index” 

totalpoängen 

 

12 

 

3 

 

22 

 

14 

 

17 

 

18 

7. Vilken behandling eller vilka mediciner få 

Du för Din smärta? 
Ingen 

medicin

  

Ingen 

medicin 
Alvedon Alvedon Alvedon 

Voltaren 

Alvedon 

Voltaren 

8. Hur mycket har behandlingen lindrat din 

smärta under det sista dygnet in det 

procenttal?     0 % till 100 % 

 

10 % 

 

20 % 
 

10 % 

 

20 % 

 

30 % 

 

40 % 

9. Hur din smärta (0 till 10) under det sista 

dygnet har inverkat på:  

A. Dina allmänna aktiviteter                       

B. Din sinnesstämning                                     

C. Din gångförmåga                                        

D. Ditt normala arbete (inkluderar både 

arbete i och utanför hemmet)                         

E. Dina relationer till andra människor        

F. Din sömn                                                         

G. Din förmåga att njuta av livet 

 

 

5 

5 

5 

5 

 

5 

4 

5 

 

 

3 

4 

6 

6 

 

5 

2 

6 

 

 

7 

9 

7 

5 

 

5 

2 

10 

 

 

3 

5 

3 

2 

 

4 

0 

6 

 

 

6 

7 

7 

8 

 

7 

2 

7 

 

 

8 

8 

9 

6 

 

4 

8 

8 

 

”function interference index” 
totalpoängen 

             

34 

 

32 

 

45 

 

23 

 

44 

 

51 

 

Resultat av ”pain severity index” visade att deltagare 1 och deltagare 2 skattade sin smärta 

lägre efter hela studiens period i jämförelse vid inklusionstillfället och deltagare 3 skattade sin 

smärta nästan på samma nivå. Resultat av ”function interference index” visade att deltagare 1 

och deltagare 2 fick mindre störningar i funktionen som orsakades av smärta efter avslutad 
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studien. De båda deltagarna skattade sin smärta lägre vid allmänna aktiviteter och deltagare 2 

skattade sin smärta lägre vid gångförmåga. Smärta inverkade på funktionsförmåga hos 

deltagare 3 och hon skattade sin smärta högre efter avslutad studiens period i jämförelse vid 

inklusionstillfället. På frågan hur mycket behandlingen eller medicineringen har lindrat 

smärtan i procent under det sista dygnet, skattade alla tre deltagare sin smärtlindring i högre 

procent efter avslutad studien än vid inklusionstillfället. 

 

4. DISKUSSION 

 

4.1. Sammanfattning av resultat 

 

Syftet med studien var att undersöka om TENS kunde minska graden av långvarig smärta hos 

patienter med myelom. Resultatet av skattning med NRS visade att TENS behandling 

minskade smärtintensitet hos två patienter. Skattning av BPI-SF visade att samma två 

patienter skattade sin smärta lägre efter hela interventionsperioden mot innan och de fick 

förbättring i allmänna aktiviteter. En av dessa patienter ökade sin fysiska rörelseförmåga 

beroende på bättre smärtlindringen av TENS behandling.               

 

4. 2. Resultatdiskussion           

 

Vid myelom uppstår smärta ofta vid belastning och minskar eller försvinner vid vila (Gahrton 

& Juliusson, 2012). Under studien använde alla tre deltagarna TENS apparat vid aktivitet, det 

vill säga när de gick på promenad, arbetade eller utförde hemarbetet. Resultat enligt smärt-

formulär BPI-SF visade att deltagare 2 fick en positiv påverkan på rörlighet och gångförmåga, 

beroende på bättre smärtlindringen av TENS behandling, samt patientens livskvalitet har ökat. 

Deltagare 1 fick förbättring i sina allmänna aktiviteter. Detta resultat överensstämmer med 

tidigare studier (Robb et al. 2007; Fiorelli et al., 2012; Hurlow et al., 2012), som visade att 

TENS behandling lindrade smärtsymptom hos patienter. De kunde utföra dagliga aktiviteter, 

när de använde apparaten och fick förbättring både i sin funktionsförmåga och i sin livskvali-

tet.                                                                                                                                                                                

 

Med avseende på att deltagare 1 och deltagare 2 hyste stora förväntningar på TENS behand-

ling, kan man förmoda att en eventuell placeboeffekt har funnits i behandlingens positiva 

resultat. Robb et al. (2007) sammanfattar i sin studie att positiva effekter av interventionen 

både på smärtan och på livskvalitet kan bero på psykofysiska förbättringar till följd av 

personliga interaktionen som är inblandad i behandlingen eller effekt av placebo.  
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Studien av Loh och Gulati (2015) betonar att felaktig installering och användning av TENS 

kan minska effekten på smärtlindring. Därför är det viktigt att alla patienter får utbildning 

innan de kan använda en TENS apparat. I den föreliggande studien fick deltagarna TENS 

utbildning av en sjukgymnast. De två deltagarna som fick smärtlindring med hjälp av TENS 

ville låna hem apparaten efter avslutad studien.  

 

I den föreliggande studien deltog endast kvinnor. Könsskillnader i smärtupplevelse av icke-

farmakologiska metoder kan också ha betydelse för resultatet. Studien av Lundeberg, 

Kowalski och Svensson (2005) visade att patienter svarade på högfrekvent TENS på ett 

könsrelaterat sätt. Både kvinnor och män reagerade med en betydande ökning av den elekt-

riska sensoriska tröskeln, men endast kvinnor svarade med ökning av smärttröskeln. Enligt 

Lundberg et al. (2005) kan kvinnor dra nytta av högfrekventa TENS behandlingar, medan 

effekten på behandling hos män är varierad. 

 

Enligt Eriksson (1994) bör kroppslig smärta lindras och genom en noggrann smärtbedömning 

bör sjuksköterska tillämpa den som är bäst för patienten. I den föreliggande studien strävade 

sjuksköterskan efter att tillgodose patientens behov och avlägsna patientens lidande med hjälp 

av TENS behandling. Deltagare 3 fick progress i sin sjukdom och en spontanfraktur i revbenet 

under andra interventionsperiod. Patologiska spontanfrakturer är ofta förekommande vid 

myelom (Turesson & Landgren, 2012). Då fick patienten lida både av akut och långvariga 

smärta. Resultatet visar att TENS behandling fungerade dåligt på deltagare 3. Patienten fick 

en kortvarig effekt av behandlingen under flera dagar i början av studien medan i slutet av 

studien var smärtan värre vissa dagar efter än före behandlingen. Anledning till detta ligger 

troligen i att patienten fick en spontanfraktur i revbenet. Robb et al. (2007) skriver i sin studie 

att psykologiska faktorer varav oro för cancerrecidiv kan påverka patientens smärtupplevelse. 

Detta kunde förmodligen negativt påverka behandlingsresultat hos deltagare 3. 

 

Denna studie har visat att TENS är en komplikationsfri behandling som kan använda som 

komplementär metod för att minska långvarig cancerrelaterad smärta och därmed kan lindra 

patientens lidande inom palliativ vård. Tidigare forskningsstudier påvisade att komplementära 

metoder har använts inom sjukvård i mindre utsträckning oavsett att den traditionella 

smärtbehandlingen inte har räckt till. För att utföra omvården kring patienter på ett bra och 

patientsäkert sätt är det viktigt att sjukvårdpersonal ska ha tillräckligt med kunskap inom det 

området. Utbildning för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor borde finnas för att de i 

sin tur kan utbilda patienter. Patienten som får TENS utbildning kan vara delaktig i sin vård, 
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det vill säga att använda TENS apparat när hen upplever smärta och behov, och därmed kan ta 

kontroll över sin smärta. Smärtlindrig kan bidra till ökad rörelseförmåga samt livskvalitet , 

vilket i sin tur kan öka patientens sociala delaktighet. 

 

4. 3. Metoddiskussion 

 

Den studien utfördes enligt Singel Case Research Experimental Design vilken anses som en 

kraftull och tillfredsställande forskningsmetod. Styrkan med SCRED är att designen kan 

hjälpa till att identifiera den optimala behandlingen för enskilda deltagare och ge en snabb 

återkoppling till forskaren om behandlingseffekter på individnivå. SCRED kan vara ett 

idealiskt verktyg för att fastställa validiteten av behandlingar i verkligheten och därefter 

genomföra dem i en större studie. Den potentiella styrkan i inre validitet av SCRED tillåter 

forskare att ställa frågor som kanske inte är genomförbart eller möjligt att besvara med en 

traditionell grupp design (Byiers, Reichle & Symons, 2012). 

 

Med tanke på studiens syfte och frågeställning valde författaren ABAB design. Fördelen med 

ABAB design är att den demonstrerar en extra period med genomförande av interventionen 

och således kan man försäkra sig att en förändring i smärtan medfördes av intervention. En 

annan fördel är att ABAB design ger en hög grad av experimentell kontroll och är relativt 

enkelt att planera och genomföra i klinisk praxis (Byiers et al., 2012). Nackdelen med ABAB 

design är att den tar lång tid vilket kan leda till etiska risker för deltagarna. Den föreliggande 

studien pågick i fyra veckor och under två av dessa veckor avsatte deltagarna sin tid för 

intervention som kunde vara ett hinder för deras privata eller sociala relationer. Under 

interventionsperioden var deltagarna tvungna att be sina anhöriga eller arbetskollegor placera 

TENS elektroder på det drabbade området och sedan ta bort dem. Detta kan betraktas som en 

emotionell risk i form av obehag. ABAB design förutsätter ett noggrant patientfall beskriv-

ning. Detta kan leda till att patienten känner igen sig i fallbeskrivningen, vilket i sin tur kan 

leda till en etisk risk. 

 

Traditionellt analyseras data från SCRED studier med grafisk presentation och visuell analys. 

Visuell analys är ganska användbart för att identifiera tillförlitliga interventionseffekter i både 

experimentell och klinisk forskning. En svaghet med visuell analys är att den är starkt 

beroende av en stabil baslinje, detta innebär att data från denna fas måste ha vissa egenskaper 

för att ge en lämplig grund för jämförelse med interventionsfasen. Om visuell analys tyder på 

en interventionseffekt, kan man använda en annan analysmetod vid SCRED design, som 

http://ajslp.pubs.asha.org/solr/searchresults.aspx?author=Breanne+J.+Byiers
http://ajslp.pubs.asha.org/solr/searchresults.aspx?author=Joe+Reichle
http://ajslp.pubs.asha.org/solr/searchresults.aspx?author=Breanne+J.+Byiers
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kallas för signifikansanalys. Där man räknar statistiken på ett individuellt förändringsmått vid 

gruppjämförelse (Zhan & Ottenbacher, 2001). I den föreliggande studien användes inte 

statistik analys. 

 

Ett bekvämlighetsuraval valdes för den föreliggande studien som inkluderade tre kvinnliga 

deltagare. Fördelen med den typen av urval är tillgänglighet och snabbhet med vilken data kan 

samlas in. Nackdelen är att urvalet har begränsningen i generaliserbarhet och kan inte 

representera befolkning som helhet, detta ger studien låg extern validitet (Polit & Beck, 

2012). Eftersom forskning med SCRED vanligen utförs med ett litet antal personer, har den 

designen ofta en begränsad generalisering (låg extern validitet). Denna pilotstudie gav dock 

fingervisning om en viss behandlingseffekt. Om en klinisk signifikant förändring sker som ett 

resultat av interventionen behöver studien replikeras. Genom att replikera undersökningen kan 

forskare granska behandlingseffekter vidare och därmed öka extern validitet (Byiers et al., 

2012; Zhan & Ottenbacher, 2001).  

 

SCRED kan ge möjlighet att granska en enskild person på ett detaljerat sätt och kontinuerlig 

övervaka patientens respons på intervention. Genom att samla ett tillräckligt antal datapunkter 

för att stödja en analys, kan forskaren förstärka den interna validiteten av en studie (Kazdin, 

2010). I den föreliggande studien utfördes mätningar med utfallsmått (NRS) dagligen med 

upprepade gånger genom baslinjer och interventionsfaser, vilket ställde stora krav på delta-

garna att noggrant följa instruktionen (bilaga 1) och anteckna sin smärtpoäng i en dagbok. Om 

i den studien var antal mätningar mindre, skulle detta leda till ostabilitet i mätvärdena under 

baslinjen och resultatet av studie kunde vara ett annat. Ytterligare en fördel med studien är att 

deltagarna gjorde upprepade mätningar av smärtintensitet före, under och efter avslutad 

behandling som gav ett tydligt mönster på patientens respons på behandlingen.  

 

SCRED tillåter forskare att använda flera olika utfallsmått som kan komplettera varandra och 

ge en detaljerad bild av varje deltagare. Enligt Desantana, Sluka & Lauretti (2009) är det 

nödvändigt att använda åtminstone två instrument för att mäta smärta. Författaren valde för 

den föreliggande studien två utfallsmått: Numerisk skala (NRS) och självskattningsformulär 

BPI-SF. Enligt Breivik et al. (2008) är NRS ett mätinstrument för bedömning av patientens 

smärtintensitet vid akut, långvarig samt cancerrelaterad smärta. Författaren i föreliggande 

studie ansåg att den skalan är både valid och reliabel, eftersom den har visat sig enkel och 

lättförståelig för alla deltagare. BPI-SF användas mest som instrument för att bedöma kronisk 

cancerrelaterad smärta. Oavsett att formuläret är översatt från engelska till svenska och har 

http://infovoice.se/fou/bok/10000015.shtml
http://ajslp.pubs.asha.org/solr/searchresults.aspx?author=Breanne+J.+Byiers
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hög validitet och reliabilitet (Daut, Cleeland & Flanery, 1983) trotts detta har deltagarna i 

denna föreliggande studie missförstått vissa frågor. Dessa frågor påverkade inte studiens 

resultat, men författaren ansåg att formulären är bra att använda i samband med klinisk 

intervju. En svaghet med mätinstrumenten är att det inte är definierat vad som är en kliniskt 

relevanta skillnad, och därför är det svårt att veta om de lägre värdena som kunde visas för två 

deltagare innebär en betydelsefull skillnad. 

 

Det finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att bevisa att behandling med TENS kan 

minska långvarig smärta hos cancerpatienter, och dessutom saknas randomiserande forsk-

ningsstudier med TENS behandling på patienter med myelom. Författaren tycker att det 

behövs ytterligare studier som undersöker TENS smärtlindrande effekt på denna patientgrupp. 

Man kan även studera om TENS kan minska konsumtion av analgetika vid långvarig smärta 

hos patienter med myelom.  

4. 4. Slutsats 

 

Denna studie tyder på att TENS kan vara en bra metod för att minska långvarig smärta hos 

vissa patienter med myelom och smärtlindring av TENS ger en positiv påverkan på rörlighet 

och gångförmåga hos dessa patienter. En intervention eller behandling kan inte anses 

evidensbaserad som följd av resultatet från denna enda studie. För att verifiera studiens 

resultat och avgöra nyttan av TENS på denna patientgrupp behöver en större studie utföras. 
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Bilaga 1                        

 

 
 

 

 

Informationsbrev 

 

Undersökningens syfte  

TENS (Transkutan Elektrisk Nervstimulering) kan i många sammanhang vara ett bra kom-

plement till läkemedel vid behandling av smärta. Syftet med denna pilotstudie är att under-

söka om TENS kan minska graden av långvarig smärta hos patienter med myelom. 

Varifrån undersökningen utgår  

Studien är en D-uppsats som ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universi-

tet som planeras att genomföra mellan april och maj 2016 av en sjuksköterska som arbetar på 

dagvårdavdelningen Hematologiskt Centrum under hanledning från kliniken och Uppsala 

universitetet.  

Vilka personer väljas till studien 

Patienter med diagnosen myelom och långvarig smärta som kommer till dagvårdsavdelningen 

för behandlingen väljas för studien. 

 Information för dig som ingår i studien 

Att delta i studien innebär att du själv skall behandla dig med TENS två gånger om dagen (se 

bilaga 2) samt fylla i frågeformulär om din smärta (se bilaga 4). Du skall mäta din smärta med 

NRS-skalan (se bilaga 3), vid flera olika tillfällen under studiens fyra veckors period, se 

schema nedan. Du skall därefter fylla i smärtpoäng en dagbok. 
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Vecka 1- du mäter smärta två gånger dagligen (morgon och kväll) med intervall 12 timmar. 

Vecka 2- du börja behandlingen med TENS under 60 minuter och mäta sin smärta innan, 

               under och efter behandlingen två gånger om dagen (morgon och kväll) vid interval 

               12 timmar. Du ska också få undervisning av sjukgymnast som tillhör vår klinik om 

                hur TENS användas i terapeutiskt syfte. 

 

Vecka 3- utan TENS, ska du utföra samma procedur som under veckan 1. 

Vecka 4- med TENS, ska du utföra samma procedur som under veckan 2. 

 

Deltagandet är frivilligt och detta innebär att du har rätt att välja att delta och även avbryta din 

medverkan utan några konsekvenser för din vård. All information kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

Om ni vill delta i studien eller har frågor som gäller studien kontakta gärna mig personligen.  

Leg. sjuksköterska Larisa Rudzynska.   
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Bilaga 2   

Instruktion för patienter under studieperiod 

 

 Du ska utföra behandling under 60 minuter två gånger om dagen med intervallen 12 

timmar (morgon och kväll). 

 Tvätta huden med tvål och vatten och torka huden väl innan behandlingen. 

 Placera elektroderna på huden över eller i närheten av det smärtande område på så sätt 

att den negativa svarta elektroden placeras om möjligt över den mest smärtsamma 

punkten.  

 Tänkt på att avståndet mellan elektroderna ska vara minimum 3 cm och maximum 30 

cm.  

 För att minska risken till toleransutveckling och låta huden vila mellan behandlingar, 

kan du variera lite elektrodplaceringarna så att elektroderna inte placeras precis på 

samma hudområde varje gång. 

 Du ska använda högfrekvent stimulering. Stimulering skall ge starka, men behagliga 

pirrningar inom området för smärta. 

 Du skall mäta din smärta med NRS-skalan, vid flera olika tillfällen under studieperi-

oden, se schema nedan. Du skall därefter fylla i smärtpoäng en dagbok. 

 

      Vecka 1- du mäter smärta två gånger dagligen (morgon och kväll) med intervall 12 

                     timmar.  

            Vecka 2- du börja behandlingen med TENS och mäta sin smärta innan, under och efter 

                           behandlingen två gånger om dagen (morgon och kväll) vid interval 12 

                           timmar. 

            Vecka 3- utan TENS, ska du utföra samma procedur som under veckan 1. 

            Vecka 4- med TENS, ska du utföra samma procedur som under veckan 2. 

 

TENS är en riskfribehandling, men om du upplever under behandlingsperiod besvär, kontakta 

mig. 

Med vänlig hälsning  

Leg. sjuksköterska Larisa Rudzynska 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 (Tryck två gånger på bilden) 
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