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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Långvarig smärta är ett komplicerat fenomen som påverkar hela individens 

existens. Så många som var femte svensk beräknas lida av den här typen av smärta som 

definieras som en ihållande smärta över tre till sex månader. Att minska lidandet är det 

grundläggande målet i all smärtbehandling och är även en viktig del i sjuksköterskan etiska 

kod. Till skillnad från akut smärta där farmakologiska preparat är en hörnsten, behöver 

långvarig smärta behandlas på andra sätt då den innefattar olika dimensioner.  
 

Syfte: Att beskriva den rådande forskningen gällande fysisk aktivitet och massage för att 

lindra lidandet vid långvarig smärta. 
 

Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 13 randomiserade kontrollerade studier. 

Databaserna som användes var Pubmed, CINAHL och Scopus. 
 

Resultat: Behandlingsmetoderna fysisk aktivitet och massage har en lindrande effekt på 

långvarig smärta. Dessa interventioner resulterade inte enbart i en minskad smärtupplevelse 

utan även andra hälsovinster som förbättrad funktionsförmåga samt ökad livskvalité 

redovisades. Både fysisk aktivitet och massage behöver upprepas regelbundet för att en 

smärtlindrande effekt ska uppnås. Massage verkade ha en något bättre effekt på 

funktionsförmågan än fysisk aktivitet. Båda interventionerna visade sig ha en snarlik inverkan 

på livskvalitén.  
 

Slutsats: Baserat på föreliggande studie visar sig fysisk aktivitet och massage vara värdefulla 

behandlingsmetoder vid långvarig smärta. Det finns dock ett behov av att utföra fler studier 

med större populationer för att kunna dra några vetenskapliga slutsatser.  
 

 
Nyckelord: Långvarig smärta, Massage, Fysisk aktivitet, Behandling.  
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
Background: Long lasting pain is a complicated phenomenon which affects the entire 

person's existence. Persistent pain over three to six month is defined as long lasting pain. In 

Sweden, as many as one in five suffer from this kind of pain. In all pain management the 

basic thing is to reduce suffering. It is also an important part in the code of ethics for nurses. 

Managing acute pain, medicine is the first choice. Long lasting pain, however, requires other 

methods of treatment.        
 

Aim: Describe the current research regarding physical activity and massage to alleviate 

suffering in persons with long lasting pain.  
 

Method: Based on thirteen randomized controlled trials, we used a general literature review 

as a method. The databases used were Pubmed, CINAHL and Scopus.  
 

Results: Physical activity and massage has a soothing effect on long lasting pain. These 

interventions resulted not only in decreased pain, but also in other health benefits such as 

improved functional capacity and increased quality of life. Both physical activity and massage 

need to be repeated regularly to achieve a sense of pain relief. Massage seemed to have a 

slightly better effect on functional ability than physical activity. Both interventions was 

reported to have a similar impact on quality of life.   
 

Conclusion: The conclusion on this study is that, physical activity and massage, seems to be 

valuable in the management of long lasting pain. However, to be able to draw any scientific 

conclusion there is a need to conduct more studies with larger populations.   
 

Keywords: Chronic pain, Massage, Physical activity, Treatment. 
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BAKGRUND 

 

Smärta 
 

Smärta eller smärtupplevelsen är en komplex företeelse som innefattar olika dimensioner. Det 

är inte bara den fysiologiska reaktionen av en vävnadsskada/sjukdom som påverkar individen 

utan även sociala, psykologiska, existentiella och kulturella aspekter inverkar i hur smärta 

upplevs (Werner & Strang 2003). International Association for the Study of Pain [IASP] har 

arbetat fram en vedertagen definition av smärta som “en obehaglig sensorisk och emotionell 

upplevelse associerad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer 

av sådan skada” (IASP, 1979).  
 

Beroende på smärtans uppkomst delas den in i olika typer, nociceptiv smärta, neurogen 

smärta, smärta av oklar orsak och psykogen smärta. Nociceptiv smärta uppstår när vävnad 

utsätts för skada eller det uppstår ett hot om en möjlig skada. I alla vävnader som hud, 

muskler och inre organ finns det nociceptorer. Dessa nociceptorer aktiveras när de utsätts för 

en typ av stimulans som kan orsaka skada som värme, kyla, mekanisk påverkan eller ischemi. 

Vid aktiveringen av nociceptorer överförs signalerna med nervfibrer in till ryggmärgen, 

närmare bestämt bakhornet, för att skickas vidare upp till hjärnan. Från talamus sprids sedan 

signalerna till hjärnbarken. I hjärnbarken analyseras signalerna med minnen från tidigare 

smärtor som sedan bidrar till den sammantagna upplevelsen av smärtan. (Berntzen, Danielsen, 

& Almås, 2011). Neurogen smärta innebär att en skada har uppstått på nervstrukturer i det 

perifiera eller centrala nervsystemet. Vid smärta av oklar orsak går det inte att hitta ursprunget 

till smärtan. Det finns ingen vävnadsskada som kan förklara varifrån och varför smärtan finns. 

Den psykogena smärtan har sitt ursprung ur psykiska sjukdomar där smärta är ett symtom 

(Berntzen et al., 2011). 
 

Akut smärta har en viktig funktion för oss människor. Genom den blir människan 

uppmärksam på sjukdom, skada eller risken att skadas. Även om smärtans funktion är viktig 

blir den skadlig vid obehandlat tillstånd.  En konsekvens av obehandlad akut smärta är att den 

kan bli bestående (Berntzen et al., 2011). 
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Långvarig smärta 
 
Den akuta smärtan ska gå över när orsaken till smärtan har läkt eller försvunnit. Ihållande 

smärtor i mer än tre till sex månader efter att vävnadsskadan läkt eller smärta utan att något är 

“fel” brukar definieras som långvarig smärta (Werner, 2003). Den långvariga smärtan kan 

bland annat komma från rörelseorganen, där artros och ländryggssmärta är de vanligaste 

tillstånden eller huvudvärk, som migrän, eller diskbråck. Det kan även vara så att smärtan kan 

uppkomma utan att någon vävnadsskada kan påvisas (Werner, 2003). 
 

I en studie gjord i 15 europeiska länder samt Israel var prevalensen av måttlig till svår 

långvarig smärta 19 % (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). Det visar att 

problemet med långvariga smärttillstånd är vanligt förekommande.  
 

Biopsykosocial modell 

Orsakerna till att vissa människor drabbas av långvarig smärta är flera och ännu inte helt 

kartlagda. Långvarig smärta är inte en förlängning av akut smärta utan en konsekvens av 

bestående förändringar i biologiska mekanismer (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], 2006). Vid obehandlad akut smärta kan nervsystemet “överarbetas” vilket 

gör att det centrala nervsystemet skickar fler smärtsignaler än de perifiera nociceptorerna 

signalerar (Andersson, 2003). Men uppkomsten av långvarig smärta beror inte enbart på 

biologiska faktorer. På senare år har sjukvården börjat använda sig av en biopsykosocial 

modell när det kommer till den långvariga smärtans uppkomst och behandling. Den 

biopsykosociala modellen utgår från att utvecklingen av långvarig smärta är en dynamisk 

process där biologiska, psykologiska och sociokulturella aspekter samverkar i hur människan 

utvecklar och påverkas av smärtan (Turk & Okifuji, 2002). Det innebär att smärtans 

upplevelse och påverkan på livet skiljer sig från människa till människa. Olika faktorer som 

kan vara avgörande, för att nämna några, är: kön, etnicitet, tidigare sjukdomar eller 

depression, yrke och utbildningsnivå, tidigare smärta och smärthantering (SBU, 2006).  

Långvarig smärta har stora konsekvenser för den drabbade individen. Alla aspekter av livet 

kan påverkas och förändringar i individens psykiska, fysiska eller existentiella tillstånd kan 

vara svåra att acceptera för individen och dennes närstående (Berntzen et al., 2011). Om 

smärtan hindrar personen i vardagslivet eller tar bort glädjen från tidigare intressen minskar 
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livskvalitén. Rädsla inför att utföra vissa rörelser som skulle kunna leda till förvärrad smärta 

gör att många försöker undvika situationer där rörelsen måste göras. Högre nivå av 

rörelserädsla sägs vara associerat med en minskning av funktionsförmågan (Turk & Okifuji, 

2002). Således är den långvariga smärtans lidande komplext och består inte enbart av 

smärtans intensitet.  
 

Behandling av långvarig smärta 

Att minska lidandet är det grundläggande målet i all smärtbehandling. Vid akut smärta är det 

fokus på farmakologiska preparat som till exempel paracetamol, NSAID (icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel) och opioider (Werner & Strang 2003). Behandlingen av 

långvarig smärta ser annorlunda ut, därför att som nämns ovan, den innefattar många olika 

dimensioner. Långvariga smärttillstånd kan sällan försvinna helt eller “botas” utan 

behandlingsmålen blir att försöka förändra upplevelsen av smärtan. Läkemedelsbehandling 

kan vara en komponent men stort fokus ligger på de icke farmakologiska 

behandlingsmetoderna.  

 

I linje med den biopsykosociala modellen har behandlingen av långvarig smärta utvecklats 

mot multimodala rehabiliteringsprogram. Multimodal rehabilitering (MMR) innebär ett nära 

samarbete i team med olika professioner för att tillsammans med individen lindra den 

långvariga smärtan. Multimodala team arbetar utifrån den biopsykosociala modellen och 

teamet består ofta av läkare, fysioterapeuter, kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter och 

sjuksköterskor (SBU, 2006). Med hjälp av bland annat kognitiv beteendeterapi, 

sjukgymnastik eller fysisk aktivitet och föreläsningar lär sig individen att förhålla sig till sin 

smärta och hitta verktyg för att lindra smärtans konsekvenser på livet. Vilken typ av 

rehabiliteringsnivå som behövs är beroende på hur komplex situationen och smärtan är för 

individen. I Sverige finns det två nivåer av multimodal rehabilitering där MMR 1 erbjuds 

inom primärvården och MMR 2 finns inom specialiserad slutenvård (Socialstyrelsen, 2011). 

Nivån på den multimodala rehabiliteringen styrs av hur bred kompetens teamet har samt vilka 

hjälpinsatser de kan erbjuda. Inom MMR 1 kan individen få hjälp med bland annat aktivering, 

socialt stöd, kognitiv beteendeterapi mot smärthantering och sömnproblem. MMR 2 

innehåller samma insatser som MMR 1 samt en mer omfattande kognitiv beteendeterapi där 

även ångest behandlas och riktade insatser mot samsjuklighet (Socialstyrelsen 2011). Det 
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finns stark evidens för att multimodal rehabilitering är en fungerande behandling vid lindring 

av långvarig smärta (SBU, 2006).  
 

Alla som lider av långvarig smärta kommer inte i kontakt med multimodal rehabilitering. 

Inklusionskriterier för att skrivas in i rehabiliteringsprogram är många och kräver ofta att 

patienten har genomgått en rigorös utredning för att bland annat utesluta sjukdom och 

kartlägga vilken påverkan smärtan har haft på livet (Socialstyrelsen, 2011). Det finns därför 

ett behov av att undersöka andra icke farmakologiska behandlingsmetoder och deras 

lindrande effekt på långvarig smärta. I SBUs rapport om långvarig smärta (2006) studerades 

bland annat massage och fysisk aktivitet. I rapporten framgår det att fysisk aktivitet i 

kombination med andra åtgärder har en lindrande effekt på långvarig smärta (SBU, 2006). Då, 

för tio år sedan, fanns det otillräckligt med forskningsmaterial för att dra slutsatser om 

massage och fysisk aktivitet som enskild intervention.  
 

Teoretisk referensram 

 

Lidande 

Alla sjuksköterskor, världen över, har en etisk kod som hjälper till att vägleda till ett 

gemensamt professionellt förhållningssätt (International Council of Nurses, 2014). Koden 

innehåller fyra grundläggande områden som sjuksköterskan ansvarar för: främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidandet. Det sista ansvarsområdet om lidande 

är något som Katie Eriksson skildrar i sin omvårdnadsteori, hon menar att lidandet är det som 

ytterst motiverar all vård (Wiklund-Gustin, 2012). Inom vården förekommer tre olika typer av 

lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande kommer från smärta 

som förorsakas av sjukdom eller behandling. Eriksson kallar det kroppslig smärta men menar 

även på att det finns ett själsligt/andligt lidande som uppstår på grund av skam eller 

förnedring relaterat till sjukdom/behandling. Vårdlidande innebär bland annat kränkning av 

patientens värdighet och/eller utebliven vård. Genom att kränka en persons värdighet tar man 

ifrån henne hennes möjlighet att vara en människa. Utebliven vård innebär att inte se eller 

uppmärksamma personens behov men kan även innefatta slarv i omvårdnaden. Sist skriver 

Eriksson om livslidande som belyser de lidande som kan uppstå vid sjukdom eller av att vara 

patient. Hela livssituationen kan ha ändrats och hot om att förintas eller att ge upp åsamkar 

personen ett stort lidande. Allt lidande kan inte botas menar Eriksson men sjuksköterskor bör 

så lång som möjligt försöka lindra det (Eriksson, 1994). 
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Problemformulering 

Som sjuksköterska är sannolikheten att komma i kontakt med människor med långvarig 

smärta stor. Det är därför viktigt att kunna ge råd om vilka omvårdnadsåtgärder som kan ha 

en lindrande effekt på långvarig smärta. För att förstå och på bästa sätt kunna erbjuda 

adekvata råd för att hjälpa personen krävs en personcentrerad vård. Med det menas en 

vårdform där patientens delaktighet och värderingar står i centrum för vården (McCance & 

McCormack, 2013). Då sjuksköterskor ska basera sin omvårdnad och vård på evidens är det 

viktigt att vara uppdaterad i den senaste forskningen. Massage och fysisk aktivitet är två 

behandlingsmetoder som är lättillgängliga och kan vara genomförbara för den drabbade 

individen. Därför är det viktigt att vidare studera huruvida massage och fysisk aktivitet har 

effekt på smärta, funktionsförmåga och livskvalité.  
 

Syfte 

Syftet är att beskriva den rådande forskningen gällande fysisk aktivitet och massage för att 

lindra lidandet vid långvarig smärta. 

 

Frågeställningar 

Vad säger den rådande forskningen om massage som behandlingsmetod för att lindra den 

långvariga smärtan? 

Vad säger den rådande forskningen om fysisk aktivitet som behandlingsmetod för att lindra 

den långvariga smärtan? 

Hur påverkar massage eller fysisk aktivitet funktionsförmåga och livskvalité hos personer 

med långvarig smärta? 

 
 

METOD 

Design 

 

För att sammanställa rådande forskning används allmän litteraturstudie som metod för studien 

(Forsberg & Wengström, 2013). 



 6 

 
Sökstrategi och urval 
 

Sökningarna genomfördes i databaserna; Pubmed, CINAHL och Scopus. Dessa databaser 

valdes för att de publicerar artiklar inom områdena medicinsk omvårdnad och vårdvetenskap. 

Passande sökord valdes ut och översattes i Svensk MeSH. Sökorden som användes var: 

Chronic pain, Massage, Physical activity.  

 

Inklusionskriterierna var studier skrivna på engelska. Studier i fulltext, gjorda på män och 

kvinnor över 18 år, där smärtan förekommit minst tre månader. Syftet med litteraturstudien 

var att sammanställa den senaste forskningen, därför inkluderades endast artiklar publicerade 

mellan 2011-2016. Exklusionskriterier var studier där cancerrelaterade smärtor studerades 

samt studier som inte var randomiserade kontrollerade studier [RCT].  
 

Då det var två interventioner som skulle studeras genomfördes litteratursökningen i olika steg. 

Den första sökningen gällde interventionen “massage” och gav ett utfall av 85 artiklar i 

Pubmed, 82 artiklar i CINAHL samt 136 artiklar i Scopus. Artiklarnas sammanfattning lästes 

och de artiklar som inte stämde överens med inklusions- samt exklusionskriterier valdes bort. 

Från Pubmed, CINAHL samt Scopus kvarstod 19 artiklar som kunde kvalitetsgranskas. Efter 

kvalitetsgranskningen exkluderades 12 artiklar varav tre inte var tillgängliga i fulltext, fyra 

dubbletter samt fem artiklar som bedömdes ha låg kvalitet och därför inte inkluderades. 

Resterande sju artiklar bedömdes ha medel till hög kvalité och inkluderades i studien. Se 

tabell 1. 
 

Samma förfarande upprepades vid den andra sökningen där “fysisk aktivitet” var 

interventionen. Se tabell 1. I Pubmed blev utfallet 35 artiklar. I den första gallringen valdes 

elva artiklar utifrån titeln. Sedan lästes artiklarnas sammanfattning för att få en överblick om 

de uppfyllde inklusionskriterierna. Sju artiklar kvalitetsgranskades sedan och fyra artiklar 

inkluderades. Ur CINAHL valdes sex artiklar utifrån titeln men ingen av dessa artiklar 

motsvarade inklusionskriterierna och två artiklar gick inte att få i fulltext. Scopus sökningen 

gav ett utfall på 59 artiklar där åtta artiklar valdes utifrån titeln. Sammanfattningarna lästes 

och sju artiklar blev sedan kvalitetsgranskade. Två artiklar inkluderades sedan i föreliggande 

studie. De inkluderade artiklarna bedömdes ha medel till hög kvalité.  
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Tabell 1 Databassökning och urval 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Dubbletter förekom i databaserna 
 

 

Etiska övervägande 

 

Vetenskapsrådet framhåller att forskningen ska hållas fri från fusk och ohederligheter. Därför 

är det viktigt att följa forskningsetiska riktlinjer. De studier som inkluderas ska ha fått ett 

godkännande från en etisk kommitté alternativt att omsorgsfulla etiska överväganden har 

gjorts. Resultaten av alla inkluderade artiklar kommer att redovisas, oberoende om resultaten 

blev positiva eller negativa i förhållanden till frågeställningarna (Forsberg & Wengström, 

2013). 
 

Bearbetning och analys 

 

Kvalitetsanalys 

Innan artiklarna inkluderades i studien granskades och bedömdes de enligt en kvalitetsmall av 

båda författarna. Kvalitetsmallen utformades enligt Forsberg och Wengströms (2013) ram för 

Databas Sökord Utfall Antal 
artiklar 
baserat 
på titeln 

Artiklar 
där 
samman-
fattningen 
lästes* 

Inkluderade 
 artiklar 

Pubmed ”physical 
activity” AND 
”Chronic 
pain” 

35 
 

11 7 4 

Pubmed ”massage” 
AND ”chronic 
pain” 

85 
 

12 7 2 

Scopus ”physical 
activity” AND 
”chronic pain” 

59 8 7 2 

Scopus ”massage” 
AND ”chronic 
pain 

136 13 9 5 

CINAHL ”physical 
activity” AND 
”chronic pain 

8 6 0 0 

CINAHL ”massage” 
AND ”chronic 
pain” 

82 5 3 0 
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vilka frågor som är viktiga att besvara för att kunna bedöma kvalitén på kvantitativa studier. 

Kvaliten på studierna kan vara hög, medel eller låg. I föreliggande studie inkluderades inga 

studier med låg kvalité. För att en randomiserad kontrollerad studie ska bedömas ha hög 

kvalité bör den innehålla: väl beskrivet randomiseringsförfarande, metod, urvalsprocedur, 

tillräckligt stor urvalsgrupp för att kunna dra slutsatser av resultaten, vara genomförd på mer 

än ett ställe (till exempel flera olika vårdcentraler) samt en utförlig förklaring av 

interventionen (Forsberg & Wengström, 2013; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2015). En studie bedöms ha låg kvalité om urvalsgruppen är för liten, otydlig beskrivning av 

interventionen/erna, stort bortfall samt bristande metodbeskrivning (Forsberg & Wengström, 

2013;Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2015). Studier som uppfyllde en del men 

inte alla kriterier för att räknas som hög kvalité bedömdes ha medelkvalité.  
 

Resultatanalys 

Varje granskad artikel presenteras i en tabell utifrån vilken intervention den undersöker (se 

tabell 2 och 3). I tabellerna redovisas studiens kvalité samt syfte, metod, resultat, population, 

författare och publiceringsår. Författarna jämförde likheter och skillnader mellan de 

inkluderade studierna. Resultaten av analys och tolkning presenteras även i löpande text 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2015).  
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Tabell 2 Sammanställning Massage 
 
Författare 
År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Kommentar 

Cherkin et al., 
2011 USA 

A comparison of 
the effects of 
two types of 
massage and 
usual care on 
chronic low 
back pain 

Jämföra strukturell 
massage eller 
avslappnings massage 
med vanlig behandling 
av långvarig ländryggs 
smärta  

RCT 
Två 
experimentgrupper 
och en kontrollgrupp 

401  
(35) 

Efter 10 veckor fanns 
det en statistisk 
signifikant skillnad 
mellan 
experimentgruppen och 
kontrollgruppen 
gällande smärtlindring 
och funktionsförmåga 
 
 

 Hög 

Cino, K. 
2014 USA 

Aromatherapy 
hand massage 
for older adults 
with chronic 
pain living in 
long-term care 

Undersöka skillnad i 
skattad smärta efter 
hand massage med 
aromaterapi i 
jämförelse med hand 
massage och 
sjuksköterskenärvaro 

RCT 
Två 
experimentgrupper 
och en kontrollgrupp 

118  
(35) 

Signifikanta skillnader i 
smärtintensitet, 
livspåverkan samt 
känslomässigt lidande 
erhölls i grupperna hand 
massage med eller utan 
aromaterapi. Smärta 
minskade över tid hos 
alla tre grupper. 
 
 

Medel 

Kumar et al., 
2016 Tyskland 

Effectivness of 
Ayurvedic 
massage in 
patients with 
chronic low 
back pain: a 
RCT 

Utvärdera effekten av 
ayurvedisk massage 
vid långvarig 
ländryggssmärta 

RCT 
En experimentgrupp 
och en kontrollgrupp 

64 
(3 % i 
interventionsgruppen 
och 22 % i 
kontrollgruppen) 

Vid vecka 2 och 4 
erhölls signifikanta 
skillnader i smärta i 
interventionsgruppen. 
Funktionsförmågan 
förbättrades inte 
signifikant i 
experimentgruppen 
 
 

Hög 
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Lara-Palomo el 
al., 
2012 Spanien 

Short –term 
effects of 
interferential 
current 
electromassage 
in adults with 
chronic non-
specifik low 
back pain: a 
RCT 

Analysera effekten av 
elektroterapi på 
patienter med 
långvarig 
ländryggssmärta 

RCT  
En experimentgrupp 
och en kontrollgrupp 

62 
(1) 

Elektroterapi 
tillsammans med 
massage gav en 
signifikant förbättring i 
smärta, funktions 
nedsättning och 
livskvalitet jämfört med 
enbart massage. 

Hög 

Lin et al., 
2012 Kina 

Effectivness of 
Long’s 
manipulation on 
patients with 
chronic 
mechanical 
neckpain: a RCT 

Jämföra den kortvariga 
effekten av Long’s 
manipulation mot 
traditionell kinesisk 
massage på långvarig 
nacksmärta. 

RCT 
En experimentgrupp 
och en kontrollgrupp 

63 
(23) 

Deltagarna i 
experimentgruppen 
upplevde en direkt och 
kortvarig 
smärtlindrande effekt 
samt förbättring i 
funktionsnedsättning.  

Medel 

Sherman et al., 
2014 USA 

Five -week 
outcomes from a 
dosing trial of 
therapeutic 
massage for 
chronic neck 
pain 

Utvärdera den optimala 
dosen av massage vid 
långvarig nacksmärta 

RCT 
Fem grupper med 
varierande 
massagelängd från 
30-60 minuter/ gång 
och 1-3 
gånger/vecka och en 
kontrollgrupp 

228 
(7) 

Minst 60 minuter 2-3 
gånger i veckan gav en 
signifikant skillnad i 
smärta och 
funktionsnedsättning 
jämfört med 
kontrollgruppen. 

Medel 

Wiest et al., 
2015 USA 

Massage impact 
on pain in 
opioid-
dependent 
patients in 
substance use 
treatment 

Undersöka om svensk 
massage har en 
smärtlindrande effekt 
på personer med 
långvarig smärta som 
ingår i ett 
metadonprojekt. 

RCT 
En experimentgrupp 
och en kontrollgrupp 

49 
(1) 

Vecka 4 och 8 
rapporterade 
experimentgruppen en 
minskning i smärta. Vid 
vecka 12 fanns inga 
skillnader. Ingen 
statistiskt signifikans 
erhölls 

Medel 
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Tabell 3 Sammanställning fysisk aktivitet 
 

Författare 
År Land 

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Kommentar 

Andersen et al., 
2011, Danmark 

Effectivness of 
small daily 
amounts of 
progressive 
resistance training 
for frequent 
neck/shoulder 
pain: a RCT 

Studera effekten av 
daglig motståndsträning 
mot nack- och 
axelsmärta. 

RCT 
Två experimentgrupper 
med 2 respektive 12 
minuts träningsprogram 
och en kontrollgrupp 

198  
(6) 

Smärtan minskade i de 
två träningsgrupperna 
Ingen statistiskt 
signifikant skillnad i 
smärta mellan de två 
träningsgrupperna. 
 
 
 
 

 Hög 

Andersen et al.,  
2015, Danmark 

Efficacy of tailored 
physical activity or 
chronic pain self-
management 
programme on 
return to work for 
sick-listed citizens: 
a 3- month  RCT 

Utvärdera effekten av 
anpassad fysisk aktivitet 
eller ett självhjälp 
program mot långvarig 
smärta 

RCT 
Två experimentgrupper 
och en kontrollgrupp 

140 
(1) 

Deltagarna som hade 
fysisk aktivitet som 
intervention upplevde en 
signifikant minskning i 
smärta. Den effekten sågs 
inte i de två andra 
grupperna. 
 
 
 

Hög 

Hurley et al.,  
2014, Irland 

Supervised 
walking in 
comparison with 
fitness traning for 
chronic back pain 
in physiotherapy: 
results of the 
SWIFT single- 
blinded RCT 

Undersöka skillnaden 
mellan individualiserat 
promenadprogram, 
gruppträning och vanlig 
sjukgymnastik vid 
långvarig 
ländryggssmärta 

RCT 
Två experimentgrupper 
och en kontrollgrupp 

246 
(58) 

Små signifikanta 
skillnader i smärta, 
livskvalitet, rörelserädsla 
och funktions nedsättning 
i alla grupper, över tid. 
Inga signifikanta 
skillnader grupperna 
emellan 
 
 
 

Hög 



 12 

 

McDonough et 
al., 
2012 England 

Pedometer-driven 
walking for 
chronic low back 
pain a feasibility 
RCT 

Utvärdera möjligheten 
att utföra en större 
studie med 
interventionen samt 
förändringar i funktions 
nedsättning, fysisk 
aktivitet, rörelserädsla 
samt livskvalitet. 

RCT 
En experimentgrupp och 
en kontrollgrupp 

57 
(18 %) 

Båda grupperna upplevde 
minskning i smärta över 
tid. I promenadgruppen 
förbättrades funktions 
nedsättning och båda 
grupperna rapporterad en 
ökning av fysisk aktivitet. 

Medel 

Monticone et 
al., 
2012 Italien 

Chronic neck pain 
and treatment of 
cognitive and 
behavioural 
factors: results of a 
RCT 

Utvärdera effekten av 
KBT som tillägg till 
fysisk träning för 
smärtlindring vid 
långvarig nacksmärta 

RCT 
En experimentgrupp 
med KBT och 
träningsprogram samt 
en kontrollgrupp som 
enbart hade ett 
träningsprogram 

80 
(5) 

Båda grupperna 
rapporterade minskad 
smärta över tid. 
Ingen statistiskt 
signifikant skillnad 
mellan grupperna. 

Medel 

Nassif et al., 
2011 Frankrike 

Evaluation of a 
RCT in the 
management of 
chronic lower back 
pain in a french 
automotive 
industry: an 
observational study 

Utvärdera fysisk 
aktivitet som 
smärtlindrande 
intervention mot 
långvarig 
ländryggssmärta 

RCT 
En experiment grupp 
med träningsprogram 
och en kontrollgrupp 

75 
(23) 

Efter två månader fanns 
det statistiskt signifikant 
förbättring i 
smärtsymtom i 
experimentgruppen. Efter 
6 månader fanns ingen 
signifikant skillnad 
mellan grupperna. 

Medel 
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RESULTAT 

 

Totalt 13 studier inkluderades i litteraturstudien. Sex studier hade fysisk aktivitet som 

intervention, där tre studier bedömdes ha medelkvalité och tre hade hög kvalité och 

sammanlagda deltagarantalet var 800 personer. Sju studier undersökte massage och hade 

sammanlagt 985 deltagare. Av dessa studier bedömdes fyra ha medelkvalité och tre bedömdes 

ha hög kvalité. Samtliga var randomiserade kontrollerade studier publicerade inom de senaste 

fem åren. Fyra studier kom från USA, två från Danmark, en från Kina och resterande från 

England, Frankrike, Irland, Spanien och Tyskland.  
 

 

Massage som behandlingsmetod för att lindra den långvariga smärtan 

 

I alla studier var undersökningsgrupperna kvinnor och män mellan 18-65 år (Cherkin et al., 

2011; Kumar et al., 2016; Lara-Palomo et al., 2013; Lin, Shen, Chung, & Chiu, 2013; 

Sherman et al., 2014; Wiest, Asphaug, Carr, Gowen, & Hartnett, 2015) förutom en studie där 

inklusionskriterierna var vuxna över 60 år (Cino, 2014). Wiest et al. (2015) hade en jämn 

könsfördelning med 53 % kvinnor och 47 % män. I resterande studier var ungefär 75 % av 

deltagarna kvinnor (Cherkin et al., 2011; Cino, 2014; Kumar et al., 2016; Lara-Palomo et al., 

2013; Lin et al., 2013; Sherman et al., 2014). Cherkin et al. (2011), Kumar et al. (2016) och 

Lara-Palomo et al. (2013) undersökte massagens effekt på långvarig ländryggssmärta medan 

Lin et al. (2013) och Sherman et al. (2014) hade nacksmärta som område. Cino (2014) och 

Wiest et al. (2015) valde att inte specificera smärtområde.  

 

Massagen skiljde sig åt i typ, område på kroppen, längd och frekvens. I fyra studier var 

interventionen ryggmassage (Cherkin et al., 2011; Kumar et al., 2016; Lara-Palomo et al., 

2013; Wiest et al., 2015). Sherman et al. (2014) och Lin et al. (2013) använde sig av 

nackmassage medan Cinos (2014) intervention var handmassage. Cherkin et al. (2011), Lin et 

al. (2013), Sherman et al. (2014) och Wiest et al. (2015) hade alla licenserade 

massageteraputer som utförde massagen. Hos Cino (2014) och Kumar et al. (2016) var det 

sjuksköterskor och fysioterapeuter som hade fått utbildning i massageteknik som gav 

interventionen. En studie redovisade inte vem som utfört interventionen (Lara-Palomo et al., 

2013). Två studier gav interventionen en gång/vecka i 50-60 minuter under åtta till tio veckor 

(Cherkin et al., 2011; Wiest et al., 2015). Sherman et als. (2014) studie hade fem olika 
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interventionsgrupper där massagens längd och frekvens varierade mellan 30- 60 minuter en 

till tre gånger i veckan. Cino (2014) och Lara-Palomo et al. (2013) gav interventionen två 

gånger i veckan mellan 20- 30 minuter. I Lin et als. (2013) studie fick deltagarna gå var tredje 

dag under 20 minuter medan deltagarna i Kumar et als. (2016) studie gick tre gånger i veckan 

och massagen tog 35 minuter.  
 

Alla författare använde sig av olika smärtskalor för att mäta smärtan vid baseline, under 

studiens gång samt efter. Det skalor som användes var Visual analog scale (Kumar et al., 

2016; Lara-Palomo et al., 2013), Numerical pain rating scale (Cherkin et al., 2011; Lin et al., 

2013; Wiest et al., 2015), McGill pain questionnarie (Sherman et al., 2014), och Iowa Pain 

thermometer (Cino, 2014). 
 

Två studier rapporterade ingen statistisk signifikant minskning i smärtintensitet efter avslutad 

studie (Sherman et al., 2014; Wiest et al., 2015). I Sherman et als (2014) studie gällde det 

grupperna som fick 30 minuters massage en till tre gånger i veckan. Sex studier fann 

statistiskt signifikanta förändringar i smärta hos experimentgrupperna (Cherkin et al., 2011; 

Cino, 2014; Kumar et al., 2016; Lara-Palomo et al., 2013; Lin et al., 2013; Sherman et al., 

2014). De studier som jämförde olika typer av massage mot varandra redovisade en 

minskning i smärtan oavsett vilken typ av massage som var interventionen (Cherkin et al., 

2011; Cino, 2014; Lin et al., 2013). En studie rapporterade att den smärtlindrande effekten 

fortfarande var statistiskt signifikant tre månader efter avslutad studie (Lin et al., 2013). 

Medan hos Cherkin et al. (2011) var smärtminskningen inte signifikant vid uppföljning efter 

sex månader och sedan efter ett år. Sherman et al. (2014) var den enda studien som 

undersökte frekvens och längd på massage och där rapporterades signifikanta skillnader i 

smärta vid massage två till tre gånger i veckan under minst 60 minuter jämfört med 

kontrollgruppen.  

 
 

 

Fysisk aktivitet som behandlingsmetod för att lindra den långvariga smärtan 

 

Sex studier där fysisk aktivitet var interventionen inkluderades. Tre av dessa bedömdes ha 

hög kvalitet (L. L. Andersen et al., 2011; L. N. Andersen et al., 2015; Hurley et al., 2015) och 

tre medel kvalitet (McDonough et al., 2013; Monticone et al., 2012; Nassif et al., 2011). Två 

av studierna fokuserade på personer med nacksmärta (L. L. Andersen et al., 2011; Monticone 
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et al., 2012), tre på ländryggssmärta (Hurley et al., 2015; McDonough et al., 2013; Nassif et 

al., 2011) samt en på generell långvarig smärta (L. N. Andersen et al., 2015). Alla deltagare 

var 18 år eller äldre och majoriteten var kvinnor. Tre studier hade två interventionsgrupper 

och en kontrollgrupp (L. L. Andersen et al., 2011; L. N. Andersen et al., 2015; Hurley et al., 

2015). De andra tre hade en interventionsgrupp och en kontrollgrupp (McDonough et al., 

2013; Monticone et al., 2012; Nassif et al., 2011). 
 

Vilken typ av fysisk aktivitet som användes skiljde sig åt i de olika studierna. Samtliga 

deltagare i experimentgrupperna utförde interventionerna flera gånger i veckan under minst 

två månader (L. L. Andersen et al., 2011; L. N. Andersen et al., 2015; Hurley et al., 2015; 

McDonough et al., 2013; Monticone et al., 2012; Nassif et al., 2011). Durationen på den 

fysiska aktiviteten varierade, från 2 minuters program till 60 minuter. Andersens et al. (2011) 

hade styrketräning med elastiskt gummiband som intervention. I två studier användes 

promenad som intervention (Hurley et al., 2015; McDonough et al., 2013). Andersen et al. 

(2015) hade aerobics- och styrketräning som intervention. Monticone et al. (2012) undersökte 

effekten av att addera KBT till ett sedvanligt nackträningsprogram. Nassif et al. (2011) 

utvärderade effekten av fysisk träning av stora muskelgrupper som smärtlindrande 

intervention.   
 

För att kunna mäta och följa smärtan hos deltagarna använde samtliga författare någon form 

av mätinstrument. I fyra av studierna användes den vedertagna Numerical Pain Rating Scale 

(Hurley et al., 2015; McDonough et al., 2013; Monticone et al., 2012; Nassif et al., 2011). 

Visual Analog Scale användes i två studier (L. L. Andersen et al., 2011; L. N. Andersen et al., 

2015). Andra mätinstrument var Total tenderness score, Neck/shoulder pain intensity (L. L. 

Andersen et al., 2011), Neck Pain Disability Scale (Monticone et al., 2012), Quebec Back 

Pain Disability Scale och Dallas Pain Questionnaire (Nassif et al., 2011). 
 

Samtliga studier redovisade en reduktion av smärtan där deltagarna utövat någon form av 

fysisk aktivitet (L. L. Andersen et al., 2011; L. N. Andersen et al., 2015; Hurley et al., 2015; 

McDonough et al., 2013; Monticone et al., 2012; Nassif et al., 2011). Signifikanta skillnader 

rapporterades i fyra studier (L. L. Andersen et al., 2011; L. N. Andersen et al., 2015; Hurley 

et al., 2015; Nassif et al., 2011). Av dessa var det tre studier som inte kunde redovisa någon 

statistisk signifikant skillnad mellan grupperna (L. L. Andersen et al., 2011; Hurley et al., 

2015; Nassif et al., 2011).      
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Någon form av ogynnsam effekt, av den fysiska träningen under studiens gång, rapporterades 

i fyra studier (Andersen, Hurley, McDonough, Monticone). Det var endast ett fåtal deltagare 

som rapporterade ogynnsamma effekter av den fysiska träningen. En liten ökning av smärtan 

beskrevs som kortvariga och inträffade initialt i tre av studierna (L. L. Andersen et al., 2011; 

Hurley et al., 2015; McDonough et al., 2013; Monticone et al., 2012). Monticone et al. (2012) 

redovisade däremot att smärtan förbättrades initialt för att sedan bli något sämre i slutet av 

studien, men bättre än vid baseline. 
 

 

Massage och fysisk aktivitets påverkan på funktionsförmåga och livskvalité 

 

Funktionsförmåga   

Sammanlagt var det nio studier som redovisade massage och fysisk aktivitets inverkan på 

funktionsförmågan (Cherkin et al., 2011; Hurley et al., 2015; Kumar et al., 2016; Lara-

Palomo et al., 2013; Lin et al., 2013; McDonough et al., 2013; Monticone et al., 2012; Nassif 

et al., 2011; Sherman et al., 2014). Där massage var interventionen undersökte författarna till 

fem av studierna skillnader i deltagarnas funktionsförmåga under studiens gång (Cherkin et 

al., 2011; Kumar et al., 2016; Lara-Palomo et al., 2013; Lin et al., 2013; Sherman et al., 

2014). Fyra studier där fysisk aktivitet var intervention mättes funktionsförmågan (Hurley et 

al., 2015; McDonough et al., 2013; Monticone et al., 2012; Nassif et al., 2011). I de flesta 

studier använde sig författarna av liknande mätinstrument. Tre studier använde sig av 

Oswestry Disability Index (Hurley et al., 2015; Lara-Palomo et al., 2013; McDonough et al., 

2013). Fyra studier använde Roland Morris Disability questionnaire (Cherkin et al., 2011; 

Kumar et al., 2016; Lara-Palomo et al., 2013; Nassif et al., 2011). I tre studier användes olika 

formulär för att utreda funktionsförmågan i nacken (Lin et al., 2013; Monticone et al., 2012; 

Sherman et al., 2014). Två studier mätte rörelserädsla (Kinesiofobi) med hjälp av Tampa 

Scale (L. N. Andersen et al., 2015; Nassif et al., 2011).  
 

Fyra studier presenterade statistiskt signifikanta förbättringar i funktionsförmågan hos 

deltagare som fått massage (Cherkin et al., 2011; Lara-Palomo et al., 2013; Lin et al., 2013; 

Sherman et al., 2014). Förbättringarna fortsatte vara signifikanta tre månader efter behandling 

i Lin et als. (2013) studie samt upp till ett år i Cherkin et als. (2011). Kumar et al. (2016) 
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presenterade även förbättringar i massagegruppen men de var inte statistiskt signifikanta 

jämfört med kontrollgruppen.  
 

Fyra studier, där fysisk aktivitet var interventionen, rapporterade förbättrade resultat i 

experimentgrupperna, från baseline till studiernas slut, gällande funktionsförmåga (Hurley et 

al., 2015; McDonough et al., 2013; Monticone et al., 2012; Nassif et al., 2011). Av dessa var 

det Hurley et al. (2014) och Nassif et al. (2011) som resultaten var signifikanta. I samtliga 

studier fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen gällande funktionsförmågan (Hurley et al., 2015; McDonough et al., 2013; 

Monticone et al., 2012; Nassif et al., 2011). Andersen et al. (2015), Nassif et al. (2011) och 

Hurley et al. (2014) visade en statistisk signifikant förbättring i rörelserädsla. Andersen et al. 

(2015) och Hurley et al. (2014) presenterade ingen skillnad grupperna emellan medan Nassif 

et al. (2011) presenterade en signifikant minskning av rörelserädsla enbart i 

experimentgruppen. 
 

Det rapporterades ogynnsamma effekter i två av studierna (L. L. Andersen et al., 2011; 

McDonough et al., 2013). I Andersen et al. (2011) uppgav ett fåtal deltagare en kortvarig 

förvärrad upplevelse av halsmuskelspänningar och i McDonough et al. (2012) vrickade en 

deltagare fotleden.  
 

Livskvalité  

Sex studier mätte deltagarnas eventuella förändringar i hälsorelaterad livskvalitet (Cino, 2014; 

Hurley et al., 2015; Kumar et al., 2016; Lara-Palomo et al., 2013; McDonough et al., 2013; 

Monticone et al., 2012). Här använde sig författarna av olika typer av mätinstrument. Kumar 

et al. (2016), Monticone et al. (2012) och Lara-Palomo et al. (2013) använde sig av Medical 

outcomes study 36-item short form (SF-36) och Cino (2014) använde sig utav Geriatric 

multidimensional pain illness inventory (GMPI). Tre andra studier utvärderade deltagarnas 

uppfattning om förändringar i sitt hälsotillstånd genom att mäta Patient global rating 

improvement eller Patient global impression of change (Cherkin et al., 2011; Sherman et al., 

2014; Wiest et al., 2015). Både Hurley et al. (2014) och McDonough et al. (2012) använde sig 

av EuroQol EQ-5D för att mäta den hälsorelaterade livskvaliteten.  
 

En studie där massage var interventionen rapporterade signifikant förbättring i livskvalité 

efter studien slut (Lara-Palomo et al., 2013). Cino (2014) och Kumar et al. (2016) 
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rapporterade ingen signifikant förändring av psykologiska eller fysiska faktorer som påverkar 

livskvalitén positivt hos massagegrupperna. Kumar et al. (2016) rapporterade att 

interventionsgruppen hade en signifikant ökning i vitalitet jämfört med kontrollgruppen. Alla 

tre studier som mätte patient-uppfattad förbättring av hälsa visade statistiskt signifikanta 

skillnader mellan experimentgrupperna och kontrollgrupperna (Cherkin et al., 2011; Sherman 

et al., 2014; Wiest et al., 2015). I alla tre studierna rapporterade deltagarna sig vara “något 

förbättrad” eller “mycket förbättrad”. Hos Cherkin et al. (2011) höll denna förbättring i sig 

upp till ett år efter sista massage tillfället, medan Wiest et al. (2015) rapporterade att 

förbättringen inte höll i sig efter vecka åtta. Tolv veckor efter avslutad studie rapporterade 

massagegruppen uppleva sin hälsa “lite värre” och “mycket värre”.  
 

Hurley et al. (2014), McDonough et al. (2012) och Monticone et al. (2012) redovisade alla tre 

en upplevd ökad livskvalitet. Endast Hurley et al. (2014) kunde redovisa små signifikanta 

förbättringar över tid. Ingen av studierna kunde rapportera någon signifikant skillnad mellan 

grupperna. 

 

 

DISKUSSION 

 

Massage och fysisk aktivitet verkar ha en lindrande effekt på långvarig smärta. Det går inte att 

dra några slutsatser om hur bestående denna lindring är. Funktionsförmågan förbättrades 

signifikant av massage. Vid fysisk aktivitet upplevde deltagarna en förbättring i 

funktionsförmåga och rörelserädsla men dessa resultat var inte statistiskt signifikanta. 

Massage hade ingen positiv inverkan på livskvalitet men studier som mätte patient-uppfattad 

förbättring av hälsa visade en signifikant förbättring hos experimentgrupperna jämfört med 

kontrollgrupperna. Fysisk aktivitet ökade livskvalitén hos experimentgrupperna men denna 

ökning var inte statistiskt signifikant. 
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Resultatdiskussion 

 

Massage och fysisk aktivitet som behandlingsmetod mot långvariga smärta 

Två tidigare litteraturstudier har inte kunnat dra några generella slutsatser om massage och 

dess smärtlindrande effekt på långvarig smärta (Ernst, 1999; SBU, 2006). Tsao (2007) fann å 

andra sidan stark evidens i sin litteraturstudie för att massage har en smärtlindrande effekt på 

långvarig ländryggssmärta medan evidensen för att massage skulle ha en smärtlindrande 

effekt på nacksmärta var svagare. Slutsatsen har varit liknande i alla tre studier att det 

vetenskapliga underlaget har varit för tunt med få välgjorda randomiserade studier av hög 

kvalité (Ernst, 1999; SBU, 2006; Tsao, 2007). 
 

Det går i linje med resultaten som erhållits av de inkluderade studierna (Cherkin et al., 2011; 

Cino, 2014; Kumar et al., 2016; Lara-Palomo et al., 2013; Lin et al., 2013; Sherman et al., 

2014; Wiest et al., 2015). En majoritet av resultaten visade förvisso en signifikant minskning 

av smärta efter massage (Cherkin et al., 2011; Cino, 2014; Kumar et al., 2016; Lara-Palomo et 

al., 2013; Lin et al., 2013; Sherman et al., 2014) men endast Lin et al. (2012) rapporterade 

signifikant minskning av smärtan vid uppföljningen tre månader efter avslutad studie. Cherkin 

et al. (2011) och Lin et al. (2012) var de enda som hade uppföljning efter studiens slut. Det 

går därför inte att dra slutsatser kring den långsiktiga effekten av massage på smärta. Endast 

Sherman et al. (2014) undersökte vilken frekvens och längd av massage som hade en 

smärtlindrande effekt. Deras resultat visade att det krävdes två till tre gånger i veckan á 60 

min/gång för att uppnå en signifikant smärtlindring. Utifrån det resultatet går det att fundera 

kring nyttan av interventionen kontra tid och engagemang från individens sida.  
 

Fysisk aktivitet visade sig ha en lindrande effekt på smärtintensitet (L. L. Andersen et al., 

2011; L. N. Andersen et al., 2015; Hurley et al., 2015; McDonough et al., 2013; Monticone et 

al., 2012; Nassif et al., 2011). Smärtlindringen var signifikant hos Andersen et al. (2011), 

Andersen et al. (2015), Hurley et al. (2014) och Nassif et al. (2011). Det finns sedan tidigare 

evidens för att fysisk aktivitet har en lindrande effekt på långvarig smärta (SBU, 2006). 

Fysisk aktivitet i kombination med någon form av beteendeterapi gav enligt samma rapport en 

större smärtlindrande effekt. Monticone et al. (2012) studerade just effekten av att addera 

KBT med fysisk aktivitet i jämförelse med endast fysisk aktivitet. I den studien påvisades 

däremot ingen signifikant skillnad mellan grupperna. I samtliga studier där en signifikant 

smärtlindring redovisades hade deltagarna ägnat sig åt fysisk aktivitet minst tre gånger/vecka 
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under två månader (L. L. Andersen et al., 2011; L. N. Andersen et al., 2015; Hurley et al., 

2015; Nassif et al., 2011). Av dessa var det i tre studier deltagarna skulle genomföra den 

fysiska aktiviteten under 45-60 minuter (L. N. Andersen et al., 2015; Hurley et al., 2015; 

Nassif et al., 2011).  
 

Både fysisk aktivitet och massage kräver mycket tid för att smärtlindrande effekt ska uppnås. 

Båda interventionerna behöver upprepas regelbundet för att vara till hjälp för individen. 

Fysisk aktivitet har den fördelen att det är individen själv som genomför behandlingen och 

påverkar hela människan och kroppen positivt. Massage är en passiv behandlingsmetod där 

effekten är beroende av utföraren, det vill säga massageterapeuten eller liknande. Detta skulle 

kanske kunna innebära att det är massageterapeutens kompetens, erfarenhet och utförande 

som är det som blir avgörande för behandlingens effekt.  
 

 

Massage och fysisk aktivitets påverkan på funktionsförmåga och livskvalité 

 

Funktionsförmåga  

Författarna till både massage och fysisk aktivitet som behandlingsmetod använde sig av 

liknande mätinstrument för att mäta funktionsförmågan. Att majoriteten av studierna även 

mäter funktionsförmågan trots att det primära effektmåttet var smärta betonar vikten av dess 

betydelse hos individer med långvarig smärta. Alla studier visade på en förbättring i 

funktionsförmågan (Cherkin et al., 2011; Hurley et al., 2015; Kumar et al., 2016; Lara-

Palomo et al., 2013; Lin et al., 2013; McDonough et al., 2013; Monticone et al., 2012; Nassif 

et al., 2011; Sherman et al., 2014). Av dessa var det sex studier som visade signifikanta 

förbättringar (Cherkin et al., 2011; Hurley et al., 2015; Lara-Palomo et al., 2013; Lin et al., 

2013; Nassif et al., 2011; Sherman et al., 2014). Hurley et al. (2015) och Nassif et al. (2011) 

visade signifikanta resultat, men ingen skillnad mellan grupperna. Det som är viktigt att 

tillägga där är att trots att Nassif et al. (2011) inte hade någon intervention i sin kontrollgrupp 

diskuterar författarna deltagarnas inverkan på varandra. I båda grupperna ökade den fysiska 

aktiviteten med en potentiell förklaring att deltagarna, som är kollegor på samma arbetsplats, 

har inspirerat och motiverat kontrollgruppen till att också röra på sig. I Hurley et al. (2015) 

studerades vilken form av fysisk aktivitet (promenad, gruppträning eller vanlig 

sjukgymnastik) som hade bäst effekt. Att det i den studien inte fanns signifikanta skillnader 
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mellan grupperna tyder desto mer på att fysisk aktivitet har en gynnsam effekt på 

funktionsförmågan.  
 

Cherkin et al. (2011), Sherman et al. (2014) och Lin et al. (2013) hade signifikanta 

förbättringar i experimentgrupperna där massage var interventionen. Funktionsförbättringen 

kvarstod från tre månader till ett års tid efter att massagebehandlingen hade ägt rum (Cherkin 

et al., 2011; Lin et al., 2013). Sherman et al. (2014) var den enda studien som undersökte 

massage där kontrollgruppen inte fick någon behandling. Lara-Palomo et al. (2013) 

rapporterade signifikanta förbättringar i funktionsförmåga i sin experimentgrupp jämfört med 

kontrollgruppen. Där var det kontrollgruppen som enbart hade massagebehandling och 

experimentgruppen hade elektroterapi i kombination med massage.  
 

Utifrån det erhållna resultatet anser författarna att både massage och fysisk aktivitet verkar ha 

en positiv effekt på funktionsförmågan. Massage har ett något tyngre bevisvärde då det var 

fyra studier som visade signifikanta förbättringar. Det blir däremot svårare att dra slutsatser 

kring fysisk aktivitet som behandlingsmetod då det bara var två studier som visade en 

signifikant förbättring. Även där pekar de knappa resultaten på att det har en gynnsam effekt. 
 

Nedsatt funktionsförmåga är sedan tidigare associerat med den drabbade individens 

rörelserädsla (Koho et al., 2011; Turk & Okifuji, 2002). Koho et als. (2011) studie om 

relationen mellan rörelserädsla och fysisk aktivitet hos individer med långvarig smärta visade 

signifikanta skillnader i vardagsmotion mellan individer som hade hög rörelserädsla och de 

som hade låg.  
 

Författarna till föreliggande studie finner detta intresseväckande. I tre av studierna lades stor 

vikt på den psykologiska aspekten för att förbättra funktionsförmågan (Hurley et al., 2015; 

McDonough et al., 2013; Monticone et al., 2012). I två av studierna användes “The Back 

Book”, en bok som ger råd om hur man på bästa sätt hanterar sin ryggsmärta genom en 

positiv förändring i föreställningen om smärtan (Hurley et al., 2015; McDonough et al., 

2013). Hurley et al. (2014) visade en statistisk signifikant förbättring i rörelserädsla dock 

ingen skillnad mellan grupperna. Som redan framgått jämför Hurley et al. (2014) i sin studie 

tre grupper gentemot varandra, där alla har inslag av fysisk aktivitet. Alla tre studier 

rapporterade en signifikant förbättring gällande funktionsförmågan vilket författarna inte kan 

undgå att fundera om det resultatet har en korrelation med den psykologiska aspekten (Hurley 
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et al., 2015; McDonough et al., 2013; Monticone et al., 2012). I SBU:s rapport (2010) 

redovisas ett starkt vetenskapligt underlag till att en beteendemedicinsk behandlingsmetod 

leder till mer gynnsamma effekter av funktionsförmågan efter två till fem år än enbart fysisk 

aktivitet. Den beteendemedicinska metoden är en kombination av fysisk aktivitet och en 

psykologisk behandlingsstrategi där patientens omgivning, tankar och beteende står i fokus. 

Om man ser till föreliggande studies resultat samt SBU:s rapport (2010) verkar den 

psykologiska aspekten förstärka den positiva effekten som fysisk aktivitet har på 

funktionsförmågan.  

 

Livskvalité 

Endast två studier rapporterade signifikanta förbättringar i livskvalitén efter fysisk aktivitet 

och massage (Hurley et al., 2015; Lara-Palomo et al., 2013). Detta blir intressant då Hurley et 

al. (2015) och Lara Palomo et al. (2013) även redovisade en signifikant smärtlindring vid 

deras interventioner. Enligt Leadley et al. (2014) finns det en korrelation mellan 

smärtintensitet och påverkan på livskvalitén. Leadley et al. (2014) fann i sin litteraturstudie 

måttlig evidens för att om en behandlingsmetod minskar smärtan ökar således livskvalitén. 

Samtidigt är det viktigt att fundera över vad föreliggande studies resultat har för betydelse. 

Hurley et al. (2015) kunde inte påvisa några signifikanta skillnader grupperna emellan. I 

experimentgrupperna undersöktes individuellt anpassad träning eller gruppträning och 

kontrollgruppen fick sjukgymnastik. Detta innebär att det inte går att dra någon slutsats att 

interventionen har effekt då det inte går att konstatera att fysisk aktivitet är den bidragande 

orsaken till ökningen av livskvalitén. Lara-Palomo et al. (2013) visade signifikanta 

förbättringar i livskvalitén hos experimentgruppen som fick massage med tillägg av 

elektroterapi. I det här fallet pekar resultatet på att enbart massage inte har en signifikant 

positiv effekt på livskvalitet. Emellertid visar studien att med en kombination av både 

massage och elektroterapi kan detta uppnås. 
 

Katie Eriksson menar att människan är odelbar där kropp, medvetande och ande lever i en 

sorts symbios (Eriksson, 1994). Smärta och lidande är inte identisk med varandra, men det 

finns däremot betydelsefulla samband dem emellan. En minskad smärtupplevelse kan lindra 

lidandet likväl kan en ökad smärta förstärka lidandet. Som sjuksköterska finns stora 

möjligheter att påverka individens smärtupplevelse. Det goda bemötandet med respekt och 

empati är ovärderlig. Att inte bli trodd eller lyssnad på är för gemene man betungande. 

Kunskap om att människan har ett bekräftelsebehov och ibland kan behöva vägledning öppnar 
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upp möjligheten att på ett gemensamt plan, sjuksköterska och patient emellan, hitta orsaken 

till lidandet och förhoppningsvis även lösningen. 
 

I föreliggande studie visar fysisk aktivitet och massage ha flera positiva inverkningar på 

människans existens. Även om författarna inte kan dra några vetenskapliga slutsatser kan 

ändå den kliniska relevansen för individen vara av betydelse. I flertalet studier har det 

rapporterats en minskad smärtupplevelse, förbättrad funktionsförmåga och en ökad 

livskvalité. Dessa tre faktorer har betydelse i individens lidande. Som sjuksköterska finns 

stora möjligheter att göra värdefulla insatser för individen. Utgångspunkten behöver då vara 

att se till individens förutsättningar och specifika behov. Bara i bemötandet kan mycket vara 

vunnet. Enligt Leksell & Lepp (2013) menar McCance att känslan av välbefinnande är 

beroende av huruvida patienten känner sig bekräftad, respekterad och sedd.  
 

I SBU:s rapport “Metoder för att främja fysisk aktivitet” (2006) konstateras det att 

hälsorådgivning leder till ökad fysisk aktivitet. Sjuksköterskor ska i sitt arbete följa ICNs 

etiska kod och ansvarar för att bland annat främja hälsa och lindra lidande (International 

Council of Nurses, 2014). Som sjuksköterska finns befogenheten att ordinera Fysisk Aktivitet 

på Recept [FaR] (Folkhälsomyndigheten, 2012). Kombinationen hälsorådgivning och FaR 

visades ge en ökad effekt (SBU, 2006). Det möjliggör att som yrkesverksam med relativt 

enkla medel, kunna förskriva den här typen av behandling samt ge hälsorådgivning för att 

lindra lidande hos den enskilda individen. Med ICNs etiska kod i åtanke går inte att frångå det 

faktum att om den enskilda individen kan lära sig att handskas med sin smärta med så “enkla” 

medel som fysisk aktivitet och massage, skulle det inte enbart innebära stora folkhälsovinster 

utan även minskade samhällskostnader. En mer välmående individ leder till en friskare 

befolkning vilket gagnar hela samhället. Då sjuksköterskor inte enbart ska värna om den 

enskilda individen utan även arbeta för ett mer välmående samhälle.  
 

I båda interventionerna, massage och fysisk aktivitet var en majoritet av deltagarna kvinnor. 

Det speglar hur det ser ut i samhället där prevalensen av långvarig smärta verkar vara högre 

hos kvinnor jämfört med män (Munce & Stewart, 2007; Sjøgren, Ekholm, Peuckmann, & 

Grønbaek, 2009; Wong & Fielding, 2011). Varför långvarig smärta är mer förekommande hos 

kvinnor än män är ännu inte helt kartlagt. Uppkomsten av långvarig smärta är en komplex 

process där många faktorer spelar in och påverkar varandra. Hur kvinnor och män blir 

uppfostrade in i olika könsroller och uttryck kanske kan vara en förklaring. Samtidigt som det 
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finns studier som pekar på att prevalensen av långvarig smärta är lika vanligt förekommande 

bland båda könen (Raftery et al., 2011) och att det inte finns skillnader i hur män och kvinnor 

söker vård för sin smärta (SBU, 2006). 

 

 

Metoddiskussion 
 

Denna studies styrkor är att författarna endast valde att inkludera randomiserade kontrollerade 

studier. De anses ha ett högt bevisvärde samt bäst kunna besvara vilken behandlingsmetod 

som ger bäst effekt (Forsberg & Wengström, 2013). Eftersom forskning är en färskvara kan 

det anses vara en styrka att författarna till föreliggande studie valde att inkludera studier 

publicerade inom de senaste fem åren.  
 

Som med många andra studier har även denna litteraturstudie svagheter. Tidsramen för 

arbetet gjorde det inte möjligt att göra en systematisk litteraturstudie, utan fokus fick ändras 

till att göra en allmän litteraturstudie. En allmän litteraturstudie skiljer sig från en systematisk 

litteraturstudie framför allt i bevisgraden. I en systematisk litteraturstudie görs försök att hitta 

alla studier inom ett specifikt område, för att sedan analysera resultatet statistiskt och slutligen 

kunna uttala sig om det finns vetenskapliga belägg för en viss behandling. En allmän 

litteraturstudie är mer lämplig när allt forskningsmaterial inte finns tillgängligt för författarna 

(Forsberg & Wengström, 2013). I föreliggande studie hade författarna enbart tillgång till de 

databaser och tidskrifter som Uppsala universitet prenumererar på.  
 

För att få en uppfattning om hur mycket publicerat material som finns inom det valda området 

gjordes först en övergripande sökning i flertalet databaser. Sökningarna gjordes i SweMed+, 

Medline, Pubmed, CINAHL, Scopus, Cochrane samt SBU. De databaser som tillhandahöll 

artiklar i enlighet med föreliggande studies inklusions- och exklusionskriterier var Scopus, 

CINAHL och Pubmed. Sökningsförfarandet dokumenterades noggrant vilket kan anses vara 

en styrka. För effektivitetens skull delades sökningen upp mellan författarna vilket kan 

betraktas som en svaghet. Dock har samtliga artiklar och den slutliga kvalitetsbedömningen 

bearbetats av båda författarna. Sammanlagt 13 artiklar inkluderades.  

Initialt delades materialet upp mellan författarna och kvalitetsgranskades enskilt. Sedan bytte 

författarna material och gjorde en egen bedömning av kvaliteten. Därefter jämfördes och 

diskuterades alla studier gemensamt och en slutgiltig bedömning gjordes. Det här 
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tillvägagångssättet minimerar risken för bias. Granskningsmallen som författarna konstruerat 

utifrån Forsberg & Wengström (2013) användes som stöd för studiens kvalitetsbedömning 

och den bestod inte enbart av ja/nej-frågor. Vissa aspekter ansågs vara av större vikt än andra 

i bedömningen av kvaliteten. I enlighet med SBU:s handbok för kvalitetsgranskning av 

behandlingsstudier (2014) ansåg författarna att randomiseringsförfarandet, graden av 

blindning, bedömning av resultatredovisningen samt bortfall är de viktigaste delarna att 

granska och bedöma. Det kan även vara en svaghet att författarna inte har tidigare 

erfarenheter av att skriva en allmän litteraturstudie.  
 

Då författarna valde att inrikta sig på två olika interventioner blev det färre inkluderade 

artiklar till vardera intervention. Trots att kvaliteten på de inkluderade artiklarna var medel till 

hög blir det svårt att dra tydliga slutsatser då det hade krävts ett större antal studier för detta. I 

flera studier har författarna påtalat vikten av att mer forskning inom området är nödvändig. 

Författarna till föreliggande studie anser likaså att det behovet finns.   
 

Forskningsetiska överväganden 

I all vetenskaplig forskning är det viktigt att ansöka om etiska tillstånd (Forsberg & 

Wengström, 2013). De etiska övervägandena är en fundamental del i forskning då det är 

viktigt att värna om de individer som deltar i studien. Författarna till den här litteraturstudien 

respekterar och värderar detta högt, därför arbetades det i enlighet med dessa riktlinjer. En 

studie som först bedömdes ha hög kvalitet fick exkluderas då den återkallats med anledning 

av att författarna inte skyddat deltagarnas identitet. En annan styrka med den här studien är att 

alla resultat presenteras oavsett om de stödjer författarnas egna åsikter eller inte.  
 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Författarna till föreliggande studie valde utifrån syfte och frågeställningar att inkludera 

randomiserade kontrollerade studier (RCT) då de ger ett högt bevisvärde och svarar bäst på 

vilken metod eller åtgärd som är mest effektfull. Att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

var en självklarhet då de flesta publicerade artiklar använder sig av det språket samt att 

författarna besitter en god läskunnighet i engelska. För att kunna ta del av materialet i sin 

helhet inkluderades endast artiklar i fulltext. Eftersom långvarig smärta kan drabba både män 

och kvinnor inkluderades artiklar på alla personer över 18 år. Personer under 18 år räknas i 

Sverige som barn och syftet med studien var att undersöka den vuxna populationen. Enligt 

IASP definieras långvarig smärta som smärta under minst tre månader, därför var det lämpligt 
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att detta skulle vara ett inklusionskriterium. Studier med cancerrelaterade smärtor 

exkluderades då det är en form av malign sjukdom och kan potentiellt leda till döden. Werner 

och Strang (2005) klassificerar cancersmärta och långvarig smärta med icke-malign bakgrund 

var för sig.  

 

 

Kliniska implikationer 

All sjukvård ska vara evidensbaserad vilket leder till att forskning bedrivs kontinuerligt samt 

att det åligger sjuksköterskor att vara uppdaterade inom den senaste evidensen. I föreliggande 

studie har det framkommit att det finns ett behov av att vidare studera massage och fysisk 

aktivitet för att kunna dra evidensbaserade slutsatser som går att applicera rutinmässigt. Med 

det sagt kan det även vara så att en viss intervention kan ha en positiv effekt hos enskilda 

individer. Resultatet i föreliggande studie pekar mot att fysisk aktivitet och massage som 

behandlingsmetod har en positiv inverkan på människor med långvarig smärta. Däremot 

kräver till exempel massage mycket tid samt ekonomiska resurser från den drabbade 

individen för att smärtlindrande effekt ska uppnås. Fysisk aktivitet har positiv påverkan på 

individen inte bara fysiskt utan även psykiskt och går att anpassa utifrån till exempel 

dagsform. Fysisk aktivitet är en aktiv form där den drabbade individen inte förhåller sig 

passiv till sin smärta vilket även är en komponent i den multimodala rehabiliteringens regim. 

Dessa resultat kan vara till gagn för de individer som sjuksköterskor möter på 

vårdavdelningar som lider av långvariga smärtor. Den multimodala rehabiliteringen är den 

behandlingsmetod som är mest vedertagen och starkast belagd i forskning och klinisk 

verksamhet men alla drabbade kommer inte i kontakt med denna behandling. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan identifierar enskilda interventioner, till exempel massage eller fysisk 

aktivitet som skulle kunna ha en betydande effekt. En god omvårdnad utgår från ett 

personcentrerat förhållningssätt som varje sjuksköterska ska arbeta efter. Den 

personcentrerade omvårdnaden ser till individen och dennes behov, intressen, värderingar och 

möjligheter. Tillsammans med individen kan sjuksköterskan komma fram till råd som skulle 

kunna minska lidandet och öka livskvalitén. 
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Slutsats 
 

Fysisk aktivitet och massage som behandlingsmetod har en lindrande effekt på långvarig 

smärta. Resultaten visar att dessa interventioner kan ge hälsovinster som minskad smärta, 

förbättrad funktionsförmåga och ökad livskvalité. Resultaten är dock för svaga för dra 

vetenskapliga slutsatser om den långvariga effekten av fysisk aktivitet och massage som 

behandlingsmetod vid långvarig smärta. Fler studier med större populationer krävs för att 

kunna uttala sig om detta. 
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