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SAMMANFATTNING  

 
Bakgrund: Långvarig smärta är ett stort problem i hela världen. 

Ett problem med smärtbehandlingarna är dels att smärta är en subjektiv upplevelse som 

kräver ett mångimensionellt förhållningssätt. Flera av läkemedelsformerna ger besvärliga 

biverkningar eller har bristfällig effekt beroende på patientens mottaglighet.  

 

Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av komplementära smärtbehandlingar 

vid långvariga smärtproblem.  

 

Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar som analyserats 

enligt en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: Ett positivt resultat framkom där många patienter uppskattade det 

individualiserade bemötandet. Behandlingarna gav andra positiva effekter så som 

minskning av stress, ångest och depression och inte bara smärta samt att de fick verktyg 

med sig hem hur de skulle kunna hantera smärtan. Det lyftes även fram några negativa 

aspekter av ett fåtal patienter.  

 

Slutsats: Komplementära behandlingsmetoder påverkar hela patienten positivt 

gentemot hälsa och välbefiinande. Patienten känner sig sedd och lyssnad till då vårdaren 

sätter sig in i patientens livsvärld. 
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INLEDNING 
 

Långvarig smärta kan leda till ett lidande som resulterar i flera negativa komplikationer 

såsom begränsning av fysisk aktivitet, svårigheter att klara av dagliga rutiner och andra 

individuella och subjektiva upplevelser. Det är en stor del av befolkningen som lider av 

långvarig smärta och det finns en mängd olika behandlingsalternativ. Dels 

farmakologiska men också komplementära behandlingar som fokuserar på hantering 

och lindring av långvarig smärta. På Oshers centrum bedrivs det forskning om 

komplementära och alternativa behandlingsmetoder mot långvarig smärta (Ihrfors, 

2015). Förutom detta finns det inte särskilt mycket forskning inom detta område i 

Sverige. Detta är för oss ett intressant område, då vi har mött många patienter med 

långvarig smärta i vårt arbete inom vården, samt under studietiden och kommer att göra 

i fortsättningen. De behandlingsmetoder vi vill belysa i denna uppsats är massage, 

mindfulness, yoga och akupunktur vilka alla ingår i de komplementära behandlingarna 

mot långvarig smärta. I denna uppsats kommer patienters upplevelser av dessa 

behandlingsmetoder att belysas.  

 

BAKGRUND 

 

Smärta 

Definitionen av smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse, med 

eller utan vävnadsskada. Upplevelsen av smärta är alltid en individuell subjektiv 

upplevelse som alla någon gång upplevt i större eller mindre utsträckning. Smärta är 

väldigt komplext och kan variera mycket i upplevelsen mellan individer, men generellt 

sett är smärtan kopplad till negativa känslor (Crofford, 2015). Smärtan kan upplevas av 

individer på olika sätt som molande, tryckande, stickande, brännande, ilande, dunkande 

med mera (Werner, 2010). Smärtan klassificeras efter dess bakomliggande orsak och 

smärtmekanism. I juni 2017 publicerade Läkemedelsverket en ny uppdelning av hur 

smärta ska klassificeras. I den klassifikationen ingår nociceptiv smärta, neuropatisk 

smärta, nociplastisk smärta som är en helt ny klassifikation samt smärta utan känd 

orsak. Nociceptiv smärta är vävnadsskadesmärta tex fraktur, skada, sårsmärta efter 

operation eller inflammatorisk smärta vid reumatiska sjukdomar. Neuropatisk smärta 

uppkommer vid skada på det perifera eller centrala nervsystemet, här ingår t.ex. smärta 

efter stroke eller diabetespolyneuropati. Nociplastisk smärta, som är den nyaste 

klassifikationen, uppkommer på grund av förändringar i nociceptionen till följd av störd 

smärtmodulering (Läkemedelsverket, 2017). Vid störd smärtmodulering fungerar inte 

smärthämningen i det centrala nervsystemet, detta av oklar anledning (Rhodin, 2014). 

När nociplastisk smärta uppkommer finns inga tecken på någon skada eller sjukdom. 

Inom begreppet nociplastisk smärta ingår bl.a. fibromyalgi. Vid smärta av okänd orsak 

saknas förklaringsmodell på smärtmekanismen t.ex. ospecifik muskuloskeletal smärta 

(Läkemedelsverket, 2017).  

 

Ett vanligt problem  
I USA lider nästan 40% av befolkningen av långvarig, icke-cancerrelaterad, smärta 

(Norman et al., 2017). De totala kostnaderna för långvarig smärta i USA beräknas vara 

560-635 miljarder dollar vilket överstiger kostnaderna för hjärtsjukdomar (309 miljarder 

dollar), cancer (243 miljarder dollar) och diabetes (188 miljarder dollar). I Europa 

hamnar nationella hälso- och sjukvårdskostnader och samhällskostnader för långvarig 

smärta årligen på flera miljarder vilket utgör 3-10% av bruttonationalprodukten. Det är 

ca 20% av befolkningen i Europa som lider av långvarig smärta (Breivik, Eisenberg & 

O’Brien, 2013) och i Sverige är det ca 40% av befolkningen. Det är ett stort problem 
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och en av de vanligaste orsakerna till att människor söker sig till primärvården 

(Läkemedelsverket, 2017).  

 

Vad är långvarig smärta? 

Norrbrink och Lundberg (2014) skriver att smärta kan delas in i två tidsaspekter, akut 

och långvarig. Akut smärta uppstår efter skada eller vid sjukdom där smärtan signalerar 

att något i kroppen är fel. Den akuta smärtan försvinner när skadan läkt. 

Läkemedelsverket (2017) skriver att långvarig smärta är den som pågått i över tre 

månader eller som kvarstår även efter ett normalt läkningsförlopp. Långvarig smärta 

fyller ingen egentlig funktion och den betraktas ofta som ett syndrom eller en sjukdom i 

sig snarare än ett symtom på någon sjukdom eller skada. Norrbrink och Lundberg 

(2014) skriver vidare att den långvariga smärtan kan vara antingen konstant eller 

intermittent. Läkemedelsverket (2017) skriver att långvarig smärta kan påverka livet 

väldigt mycket. För en fjärdedel av de patienter med långvarig smärta leder det till 

besvärliga livssituationer och sänkt livskvalité till följd av t.ex. förändrad livssituation 

och begränsad rörelseförmåga. Det är också en stor andel som blir långtidssjukskrivna 

på grund av sina smärtor. Smärta är den näst vanligaste orsaken till 

långtidssjukskrivning. Jones Wilkins, Connell och Bullins (2017) menar att det inte bara 

är individen och dennes kropp som drabbas vid långvarig smärta. Även yttre faktorer 

som sysselsättning, relationer och olika aktiviteter i vardagen (personlig hygien, 

matlagning, påklädning) kan påverkas negativt.  

 

Simon och Collins (2017) förklarar att långvarig smärta är ett mångfacetterat problem 

som omfattar flera olika diagnoser t.ex. reumatiska sjukdomar, fibromyalgi och multipel 

skleros vilket kräver ett mångdimensionellt omhändertagande. Det är vanligt att det 

endast erbjuds läkemedel som smärtbehandling men de menar att det vore bättre med 

andra alternativ istället, alltså komplementära och alternativa behandlingar. Ett exempel 

är de psykosociala behandlingsalternativen, t.ex. KBT, som ingår i de komplementära 

behandlingsmetoderna, vilka då kan ha bättre effekt mot långvarig smärta än vad 

läkemedel har.  

 

Läkemedelsbehandlingar och biverkningar 
Molin (2014) skriver att de vanligaste farmakologiska behandlingarna mot långvarig 

smärta är paracetamol, NSAID-preparat (ibuprofen, diklofenak, ketoprofen m.m.), 

antiepileptika (gabapentin) och opioider (morfin, tramadol). Enligt FASS (2016) kan 

långtidsbehandling och höga doser av ibuprofen som är ett NSAID-preparat öka risken 

för arteriella trombotiska händelser t.ex. hjärtinfarkt eller stroke. Andra biverkningar 

kan vara gastrointestinala sår, perforation och blödning vilket kan vara dödligt, 

framförallt hos äldre. Molin (2014) menar att långtidsanvändning av opioider kan leda 

till toleransutveckling vilket betyder att den smärtlindrande effekten avtar trots höjning 

av dosen. Det finns också en risk för beroendeproblematik därför bör man vara restriktiv 

vid utskrivning av opioida läkemedel. Risken för att utveckla ett beroende är större i de 

fall där smärtan inte är opioidkänslig. Vissa typer av neuropatisk smärta svarar sämre på 

opioider än vad exempelvis nociceptiv smärta gör och neuropatisk smärta anses då vara 

mindre opioidkänslig men behandlas i vissa fall trots detta med opioider. 

 

Läkemedelsverket (2017) skriver att även där det inte är indicerat används ofta 

läkemedel för behandling mot långvarig smärta. De menar att ett multimodalt 

omhändertagande av patienter med långvarig smärta är viktigast. 

Läkemedelsbehandlingar kan vara en del i den processen men det är individuellt om 

eller vilka läkemedel som kan fungera. Vissa patienter är responders medan andra är 
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nonresponders vilket betyder att vissa patienter svarar bra och vissa svarar inte alls på 

läkemedel. Crofford (2015) skriver vidare att farmakologiska behandlingar ofta har en 

bristfällig effekt mot långvarig smärta eftersom den kan vara svårbehandlad. Det är 

även svårt att hitta en bra icke farmakologisk behandling och att målet med 

behandlingar mot långvarig smärta främst är att ge patienten verktyg för att kunna lära 

sig hantera sin smärta snarare än att bli smärtfri. Mehl-Madrona, Mainguy och Plummer 

(2016) menar att opioida läkemedel inte är den bästa behandlingen för personer med 

långvarig smärta. Behandlingar som kan minska upplevelsen av smärta har visat sig 

vara mer effektiva vilket också kan leda till att personer med smärta kan minimera sitt 

intag av opioida läkemedel. Nicholson (2003) skriver att det är viktigt att behandla hela 

människan inklusive de individuella behoven och inte bara behandla själva smärtan. 

Norrbrink och Lundberg (2014) skriver att val av behandling görs beroende på 

patientens önskemål, klinisk erfarenhet och den bakomliggande vetenskapen samt målet 

med behandlingen samt om det är smärtlindring, acceptans av smärtan eller båda som 

ska uppnås. 

 

Olika medicinska klassifikationer 

Det finns fyra grundklassifikationer inom medicin och behandlingar, dessa är; 

skolmedicin, komplementärmedicin, integrativ medicin och alternativ medicin. Svensk 

sjukvård utgår främst från vad vi i Sverige kallar skolmedicin, vilken grundar sig i 

naturvetenskaplig medicin och det är denna tolkning som styr hur den svenska vården 

arbetar kring läkning och helande. Skolmedicin är väldigt framgångsrik inom 

patogenes, det vill säga sjukdomars uppkomst och utveckling samt behandlingar efter 

sjukdomen uppkommit. Inom skolmedicinen ligger fokus främst på att åtgärda och bota 

sjukdomar med behandlingar, operationer och läkemedel (Carlson & Falkenberg, 2007). 

 

Komplementärmedicin är ett komplement till etablerad sjukvård, alltså till skolmedicin. 

Inom komplementärmedicin ses sjukdomar, diagnoser och behandlingar på liknande sätt 

som inom skolmedicinen. Några exempel på komplementära behandlingar mot 

långvarig smärta är TENS, massage, akupunktur, meditation och yoga, även vissa 

naturläkemedel. De behandlingar som ingår kan ibland erbjudas av hälso- och 

sjukvården, om de är evidensbaserade. Komplementära evidensbaserade behandlingarna 

ingår även i integrativ medicin men anses ändå tillhöra komplementärmedicin. 

Akupunktur t.ex. är en evidensbaserad behandlingsmetod mot smärta som ingår i 

integrativ medicin (Carlson & Falkenberg, 2007).  

 

Integrativ medicin kombinerar patogenetiska och salutogena perspektiv. Salutogenes 

innebär hälsans ursprung, att stärka friskfaktorer och arbeta med förebyggande åtgärder 

innan sjukdom. Inom integrativ medicin ingår därför både skolmedicin och 

komplementära metoder som är evidensbaserade och därmed godkända för legitimerad 

personal att använda sig av, t. ex. massage och akupunktur. Akupunktur godkändes av 

socialstyrelsen redan 1982 att användas vid behandling mot smärta. Att arbeta för hälsa 

och helande med en individuell helhetssyn på patienten där de själva får engagera sig i 

sin vård och behandling är också viktigt inom integrativ medicin. Akupunktur för 

smärtlindring och stödjande samtal för hälsan är ett exempel på hur integrativ medicin 

kan se ut (Carlson & Falkenberg, 2007). 

 

Alternativ medicin är de behandlingar som är alternativ till den etablerade sjukvården. 

Alternativ medicin har till skillnad från de andra synsätten en egen förklaringsmodell 

inom sjukdomar och behandlingar. Om patienten tackar nej till föreslagen behandling 

inom hälso- och sjukvården och istället väljer att själv betala för exempelvis en 
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traditionell kinesisk behandling räknas det som ett alternativ till den etablerade 

sjukvården (Carlson & Falkenberg, 2007). Det finns ett samlingsbegrepp för de 

komplementära och alternativa behandlingsmetoderna, vilket är komplementär och 

alternativmedicin, förkortat KAM (Bergh, 2014).   

 

I vissa länder t.ex. i Asien och Afrika används begreppet traditionell medicin men i de 

länder som präglas av skolmedicin såsom Sverige kallas traditionell medicin för 

komplementär och alternativ medicin, KAM. Det betyder att det vi i Sverige kallar för 

KAM eller integrativ medicin är det som i många andra länder klassas som deras 

traditionella medicin. Till traditionell medicin räknas alla uråldriga medicinska system 

som finns världen över bland annat den kinesiska traditionella medicinen, den indiska 

ayurvediska och arabiska unanimedicinen. Örtmedicin (läkeörter och kostråd), manuella 

terapier (akupunktur, kiropraktik och massage) och andliga terapier (healing och bön) 

ingår i de olika uråldriga medicinska system och då även i begreppet KAM. I Sverige är 

vissa delar inom KAM accepterade som komplement till skolmedicinen t. ex. 

akupunktur och massage som också är integrativa. Medan i andra länder såsom Norge är 

KAM mer erkänt och används i större utsträckning i sjukvården och i Kina är det helt 

integrerat och utvecklat i hälso- och sjukvården (Carlson & Falkenberg, 2007). 

 

Det är många patienter med långvarig smärta som använder sig av någon eller flera av 

behandlingarna inom KAM där bland annat akupunktur, kiropraktik, osteopati samt 

örter och naturläkemedel ingår (Smith, Ernst, Colquhoun & Sampson, 2016). Några av 

dessa behandlingar ingår också i integrativ medicin t. ex. akupunktur och kiropraktik. 

Även om kiropraktorer är legitimerade i Sverige i dag, ingår det ändå i komplementära 

behandlingsmetoder, KAM samt integrativ medicin. Det finns ingen vedertagen lista 

över vilka behandlingar som är integrerade eller ej (Carlson & Falkenberg, 2007). KAM 

är uppskattat hos både patienter och personal inom olika professioner i sjukvården då 

dessa behandlingar har visat sig vara mindre påfrestande för patienterna än vad 

farmakologiska behandlingar är. Det argumenteras även för att KAM bidrar till ett 

holistiskt synsätt som bevarar patientens autonomi (Smith, Ernst, Colquhoun & 

Sampson, 2016). 

 

Akupunktur, massage, mindfulness och yoga 
 

Akupunktur 

Akupunktur har använts i Kina i över 4000 år för att lindra bl.a. smärta och i den 

kinesiska medicinen sägs den påverka människans energiflöden. I den västerländska 

medicinen ses dock akupunktur som en sensorisk stimulering. Metoden används för att 

stimulera speciella punkter på kroppen med tunna nålar. Akupunktur är den första 

komplementära metoden som socialstyrelsen ansåg stämma överens med vetenskap och 

beprövad erfarenhet vid behandling av smärta. Akupunktur har visat sig ha en positiv 

effekt på långvarig smärta eller andra smärttillstånd i rygg, nacke och skuldror samt 

artrossmärta. Det kan kännas obehagligt eller göra ont under behandlingen (Bergh, 

2014).  

 

Massage  

Klassisk massage, taktil massage och bindvävsmassage är några exempel på den mängd 

olika typer av massage som finns (Bergh, 2014). En av orsakerna till att massage kan 

dämpa smärta är kroppens egna smärthämmande system. Nervsystemet har inbyggda 

mekanismer för att kunna hämma redan uppkommen smärta. Enligt portteorin kan 

beröring såsom massage skicka signaler från tryck-, berörings- och vibrationsreceptorer 
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som hämmar smärtimpulser i ryggmärgens ledningsbanor genom att beröringen 

aktiverar hämmande interneuron (Henriksson & Rasmusson, 2013). Andra förklaringar 

till den smärtlindrande mekanismen kan vara den ökade genomblödningen i området 

som masseras samt frisättandet av hormonet oxytocin (Bergh, 2014). 

 

Mindfulness 

Mindfulness är en metod som går ut på att hitta inre frid och en meningsfull livsbalans. 

Det är av stor vikt att inte reagera med känslor så som aggressivitet eller oro direkt, utan 

istället låta tankarna utgå från att man har en känslomässig intelligens vilket innebär att 

man inte måste reagera med negativa känslor. Istället ändras tankemönstret och de 

negativa känslorna tillåts gå. Det gäller att tysta tankarna, hitta lugnet och anta ett 

medvetet närvarande i nuet (Savel & Munro, 2017). Även behandlingsmetoden 

acceptence and comitmment therapy (ACT) ingår i mindfulness, vilket är en behandling 

där man arbetar med att ändra sitt tankemönster (Baranoff, Hanrahan, Burke & Connor, 

2016). 

 

Yoga 

Yoga fokuserar på både kropp och själ. Ordet yoga betyder en förening av kropp, själ 

och ande. Uppkomsten av yoga började i Indien för 5000 år sedan. Det finns flera 

former av yoga där yoga sutras (teraputisk yoga) är den yoga såsom det används idag. 

De olika yogaställningarna och metoderna kan användas till att förebygga eller förbättra 

fysisk, emotionell och andlig smärta och lidande. Hälsan och välbefinnande kan öka 

eller bibehållas genom integrationen mellan det fysiska, emotionella och spirituella. 

Inom yoga används kroppen som tillgång för att hitta inre ro medan i mindfulness 

arbetas det endast med att ändra tankemönstret (Rogers & MacDonald, 2015). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Uppsatsen utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv vilket innebär att patientens 

situation och hälsa står i fokus, där utgångspunkten är patientens livsvärld. Med hjälp av 

en vetenskaplig ansats och ett patientfokus analyserar vårdvetenskapen vårdandet med 

målet att stärka och stödja patientens hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Vidare har 

uppsatsen även ett holistiskt perspektiv. Det holistiska perspektivet eller 

helhetsperspektivet som det också kallas innebär vetskapen om att människan består av 

kropp, själ och ande. Det går inte att reducera människan genom att se bara patientens 

kropp, sjukdom eller det yttre skalet, det måste ses som en helhet (Arman, 2015). Det 

holistiska synsättet bidrar till en personcentrerad vård som innebär att patienten inte ses 

som en passiv mottagare av vård utan är delaktig och får möjlighet att ihop med 

anhöriga aktivt delta i att planera och genomföra vårdandet och rehabiliteringen. Genom 

ett partnerskap mellan patient, anhöriga och vårdpersonal med patientens 

sjukdomsberättelse som grund utformas vårdplaneringen med mål och strategier för 

genomförande och utvärdering på kort och lång sikt (Vårdhandboken, 2017).  

 

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa är vårdvetenskapens centrala begrepp och vårdandets syfte är att stödja och stärka 

hälsan. Vårdarens främsta uppgift är att hjälpa patienten tillbaka till så god hälsa som 

möjligt. Hälsa är att må bra och att orka göra saker man tycker är roligt i livet vilket 

skapar välbefinnande. Människor som drabbas av sjukdom, t.ex. långvarig smärta kan 

uppleva hälsa och välbefinnande trots sin smärta. Det handlar om att omformulera sitt 

liv och att göra prioriteringar så att smärtan går att hantera samt hitta strategier till ett 
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meningsfullt liv vilket bidrar till känsla av hälsa och välbefinnande (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

Lidande 

Lidande kan definieras som en kombination av otillfredsställelse och ett subjektivt 

obehag (Brülde, 2007). Lidande är ett brett begrepp som kan beröra både kroppsliga, 

andliga och själsliga aspekter av livet. Människor hanterar lidandet på olika sätt, vissa 

med förnekelse, skuldbeläggning, ångest eller aggressivitet (Wiklund-Gustin, 2014). 

Livslidande kan uppstå när en person upplever känslor av meningslöshet eller ensamhet 

medan ett sjukdomslidande kan vara en följd av sjukdomstillstånd (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Lidande kan även visa sig som smärta, vilket innebär att smärta också 

kan generera lidande (Wiklund Gustin, 2014). Om patienten blir åsidosatt och dennes 

lidande inte uppmärksammas uppstår vad som kallas ett vårdlidande och patienten 

förlorar den positiva aspekten av det vårdande mötet. Vidare kan vårdlidande uppstå när 

patienten känner maktlöshet, inte förstår vad som sker eller när fokus för vårdandet 

hamnar i rutiner och objektiva aspekter istället för patientens individuella behov och 

önskemål. Vad gäller smärta finns det en risk att den allmänna inställningen är tydlig 

men att patientens upplevelse av smärta är annorlunda. Därmed finns det en risk för att 

patientens berättelse inte tas på allvar, vilket kan uppfattas som ett slags vårdlidande där 

patienten känner skuld och skam över upplevelsen av att man inte borde gnälla 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Livsvärld 

Livsvärlden är vad som används för att förstå oss själva och andra individer, alla 

individer har sin egen livsvärld och sitt sätt att se världen. För en frisk individ är det 

kanske inga problem att utföra olika former av fysiska eller vardagliga aktiviteter men 

för den som lever med långvarig smärta kan samma aktiviteter ses som besvärande eller 

till och med omöjliga. Livsvärldsteorin är en betydande del av vårdvetenskapens 

filosofi. Genom patientens livsvärld kan vi förstå hur hälsa, välbefinnande, lidande och 

sjukdom utspelar sig. När livsvärlden ligger till grund för vårdandet har man ett 

patientfokus som handlar om att förstå, se, beskriva, analysera och förklara hälsa, 

sjukdom, lidande och vård så som den upplevs av patienten. Det finns en öppenhet inför 

patientens sätt att se på sin hälsa och hur de hanterar sin sjukdom (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

Kroppen som levd 

Den levda kroppen är både meningsbärande och meningsskapande, det är genom den 

som erfarenheter, minnen, upplevelser, tankar känslor och visdom erfars. Kroppen kan 

aldrig lämnas utan människan är sin kropp och den erfars konstant. Det är genom den 

levda kroppen som människan får tillgång till rumsliga och tidsliga dimensioner. När 

kroppen genomgår förändringar förändras därmed även livet vilket blir tydligt vid 

långvarig smärta. Det är inte bara den skadade kroppsdelen som drabbas utan hela 

kroppen och därmed hela människan. Det är för vårdpersonalen viktigt att se och 

bemöta patienten som mer än dennes sjukdom samt att vid vårdplaneringen ta i akt hur 

patientens vardagsliv, rutiner, intressen, livssituation och livsstil ser ut (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Långvarig smärta är ett stort problem då många är drabbade och den långvariga smärtan 

påverkar hela patienten inkluderande den levda kroppen, livsvärlden och 
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välbefinnandet. De farmakologiska behandlingarna vid långvarig smärta kan ge 

biverkningar dessutom kan de ha bristfällig effekt vilket gör att patienten inte får 

tillräcklig smärtbehandling. Patienter med långvarig smärta behöver få stöd och hjälp av 

vårdpersonal för att sedan kunna hantera smärtan och på så vis få möjlighet till 

välbefinnande i sitt liv. Därigenom kan lidandet som smärtan orsakar minskas, även om 

smärtan kanske aldrig försvinner helt blir den hanterbar för patienten. 

 

Det finns flera olika komplementära behandlingsmetoder mot långvarig smärta som 

används i större utsträckning och är etablerade i flera länder bl.a. Kina och Norge. I 

Sverige används dock dessa metoder endast som komplement till skolmedicinen och i 

en relativt liten utsträckning trots att t. ex. akupunktur är en evidensbaserad 

behandlingsmetod som är godkänd av socialstyrelsen. I Sverige finns det inte mycket 

forskning inom komplementära behandlingsmetoder och således är det inte beprövat i 

Sverige. Därför kommer det i denna uppsats att belysas hur patienter som fått 

komplementära behandlingar utöver eller istället för läkemedel mot långvarig smärta 

har upplevt detta. Vad upplever patienter som positivt respektive negativt med de olika 

behandlingsmetoderna? 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av komplementära smärtbehandlingar vid 

långvarig smärtproblematik. 

 

METOD 

 

Denna studie var en kvalitativ systematisk litteraturstudie med en induktiv ansats och ett 

holistiskt perspektiv. Att göra en litteraturstudie innebär att det görs en objektiv 

sammanställning av redan publicerat material inom ett specifikt område (Polit & Beck, 

2012). För att få fram den subjektiva aspekten och för att kunna få en insikt i patientens 

upplevelse samt kunna skapa en förståelse användes en kvalitativ metod (Segesten, 

2012). En induktiv ansats bygger på tidigare erfarenheter och observationer istället för 

att utgå från en teori (Birkler, 2008). Detta är ett relevant metodval då studien utgår 

ifrån patientens upplevelser av ett visst fenomen, det vill säga de komplementära 

smärtbehandlingarna (Polit & Beck, 2012). 

 

Datainsamling 
Vid datainsamlingen användes databaserna Cinahl som innehåller artiklar inom 

omvårdnad och vårdvetenskap, Pubmed som har artiklar om medicin och omvårdnad 

samt AMED vars artiklar fokuserar på komplementär medicin. Genom att använda fler 

än en databas ökades också chanserna till att relevanta och lämpliga artiklar hittades. 

Sökord för en första fritextsökning för att få fram bättre sökord samt passande ämnesord 

formades utifrån studiens syfte vilka blev; upplevelser, långvarig smärta samt 

komplementärmedicin. Dessa översattes till engelska. Fritextsökningar med dessa ord 

gjordes i de olika databaserna för att få fram de ämnesord som passade bäst in för 

studien. Det gjordes även sökningar i databasernas ämnesordlistor för att få fram fler 

lämpliga ämnesord att kunna söka artiklar med. För att få fram artiklar som passade till 

studiens syfte användas slutligen sökorden; chronic pain, pain management, alternative 

therapies, complementary therapies, mindfulness, acupuncture, patient attitudes, patient 

satisfaction, attitude to health och emotions. Det var nödvändigt att använda alla dessa 

sökord för att få fram tillräckligt data. Sökschema med sökord och valda artiklar är 

bifogat i bilaga 1. 
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För att kunna välja relevanta artiklar lästes först alla rubriker där sökningen gav färre än 

50 träffar för att identifiera lämpliga artiklar utan att missa någon. Om rubriken passade 

lästes sedan abstraktet för att se om artikeln stämmde överens med denna studies syfte. 

Till sist lästes hela artikeln och om innehållet var relevant gällande syftet i denna 

uppsats valdes artikeln ut för vidare granskning.  

 

Urval 

Inklusionskriterierna var att artiklarna som studerades skulle vara originalartiklar, peer 

reviewed, engelskspråkiga, publicerade mellan åren 2012-2017, deltagarna i studien ska 

ha levt med långvariga smärttillstånd och att de hade provat någon av 

behandlingsformerna mindfulness, akupunktur, massage eller yoga mot långvarig 

smärta. Exklusionskriterier var; barn under 18 år, patienter med akut smärta, patienter 

med cancerrelaterad smärta och patienter som enbart använt farmakologiska metoder 

som smärtbehandling.  

 

För att ta reda på om de utvalda artiklarna publicerats i en vetenskaplig tidskrift och om 

de var peer reviewed användes UlrichswebTM,  som är en sökmotor för att få fram 

detaljerad information om artiklar t. ex. om de publicerats i en vetenskaplig tidskrift 

(Ulrichsweb, 2017). Det valdes ut 14 artiklar som stämde överens med dessa kriterier 

samt syftet med denna uppsats. De utvalda artiklarna kvalitétsgranskades enligt 

Forsberg och Wengström (2013) granskningsmall för kvalitativa artiklar (bilaga 2). 

Artiklar med minst 80% positiva svar av summan ansågs vara av hög kvalitet. Då endast 

de artiklar med hög kvalitet valdes ut till denna uppsatsen blev det slutligen tio artiklar 

som användes. En sammanfattning av dessa tio utvalda artiklar presenteras i bilaga 3.  

 

Analys 
Analysmetoden som använts var en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2012). Analysen bestod av det manifesta textinnehållet, vilket 

innebär att en textnära analys genomfördes. Först lästes alla tio artiklarna i sin helhet av 

båda författarna var för sig, sedan lästes de igen och då markerades relevanta delar och 

meningar som passade in med syftet, vilket också kallas för meningsenheter i texterna. 

Därefter kondenserades alla meningsenheter vilket betyder att meningarna kortades ner 

och endast det väsentliga ut meningsenheterna skrevs ner i ett dokument och översattes 

till svenska, av båda författarna var för sig. Sedan abstraherades de kondenserade 

meningsenheterna till koder där endast de viktigaste orden som lyfte fram innehållet i de 

kondenserade meningarna blev tilldelade en kod, plockades ut och skrevs ner i ett annat 

dokument. Detta gjordes fortfarande av båda författarna var för sig. De framarbetade 

koderna jämfördes, diskuterades och sammanfördes av författarna tillsammans för att 

undersöka om gemensamma uppfattningar av den data som analyserats framkommit 

samt för att identifiera likheter och skillnader mellan koderna som de båda författarna 

hade fått fram. Sedan sattes likartade koder in i en subkategori och liknande 

subkategorier bildade till sist de slutliga kategorierna som diskuterades fram 

tillsammans (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Ett exempel på hur analysen 

gjordes visas i tabell 1 och fler exempel finns i bilaga 4.  

 

 

Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsenhet Kondensering  Kod Subkategori Kategori 
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The patient 

explicitly 

acknowledged 

the benefit of a 

holistic 

approach, where 

the acupuncturist 

was able to 

prioritise the 

treatment of his 

psychological 

symptoms (8) 

Patienten 

upplevde fördelar 

med ett holistiskt 

tillvägagångssätt, 

akupunktören 

prioriterade 

behandlingen. 

fördel med ett 

holistiskt 

tillvägagångssätt 

Bemötande Positiva 

påföljder 

 

 

Förförståelse  

Varje individ ska mötas så förutsättningslöst som möjligt, dock går det inte att vara helt 

förutsättningslös eftersom det alltid finns någon form av förförståelse som påverkar hur 

vi tolkar världen. Det är viktigt att använda all sin kunskap och sina sinnen för att kunna 

lyssna, se, tänka, känna och förstå (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna till denna 

studie har en förförståelse om hur långvarig smärta påverkar livet och hur det kan 

behandlas då de båda har närstående som lider av långvarig smärtpromlematik. Den 

tidigare förförståelsen har övervägts och diskuterats angående hur det kan påverka 

analysen av studiens data, därefter har den insamlade datan så förutsättningslöst som 

möjligt tolkats (Nyström, 2012). 

 

Etiska överväganden  
Överväganden av forskningsetiska riktlinjer har gjorts enligt Helsingforsdeklarationens 

fyra huvudområden, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Helsingforsdeklarationen, 2013). Eftersom 

den data som ska studeras redan är publicerad och varje artikel är godkänd från en 

etikkommitté eller där författarna har arbetat efter de etiska principerna behöver denna 

uppsats inte ansöka om etiskt godkännande.  

 

RESULTAT  
 

Tabell 2. Översiktistabell av resultatet 

Kategori Subkategori 

 

 

 

Positiva påföljder 

Bemötande 

Minskad smärta 

Minskat behov och intag av medicin 

Acceptera och hantera långvarig smärta 

Kroppsmedvetenhet 

Ger mer energi, ökad aktivitet och mobilitet 

Minskad stress ångest och depression 
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De patienter som fått smärtbehandling i form av yoga, massage, akupunktur eller 

mindfulness hade flera olika åsikter och tankar om dessa behandlingar, många positiva 

men också några negativa upplevelser kunde påvisas. Bemötandet av vårdpersonal 

upplevdes positivt, patienterna lärde sig att förändra sitt synsätt angående sin långvariga 

smärta. Patienterna upplevde även många positiva resultat till följd av de olika 

behandlingsformerna, inte bara smärtlindring men även minskad stress, ökad flexibilitet 

och ökad mobilitet. Det framkom samtidigt några negativa aspekter såsom höga 

kostnader, ökad smärta, bristfällig effekt samt negativa känslor i form av t.ex. oro.  

 

Positiva påföljder   
Ett positivt resultat framkom då patienterna upplevde bemötandet med vårdgivarna som 

mycket positivt, att smärtan minskad och att behovet av mediciner minskade. 

Patienterna hittade också olika sätt att hantera och acceptera smärtan, antog en 

kroppsmedvetenhet, upplevde ökad energi samt minskad stress, ångest och depression. 

 

Bemötande  

Det var flera patienter som jämförde mötet med vårdare som gav massage och 

akupunktur med tidigare möten i vården. De kände sig mer tagna på allvar och att 

vårdpersonalen hade tid att lyssna. Patienterna kände trygghet och empati. Patienterna 

upplevde även att vårdgivarna var öppensinnade, uppmuntrande och mer personliga än 

personal de tidigare mött i vårdsammanhang (Donovan et al., 2017; Hopton et al., 

2013). Flertalet patienter som genomgått akupunkturbehandling upplevde att den 

holistiska utgångspunkten i den individualiserade behandlingen bidrog till att de fick tid 

att prata om andra besvär som de hade utöver smärtan (Hopton et al., 2013). Även 

patienter som genomgått mindfulnessbehandling uppgav att de uppskattade att 

behandlingen präglades av ett holistiskt synsätt (Doran, 2014).  

 

Minskad smärta 

Bland de patienter som fick akupunkturbehandling mot ryggsmärta var det flera som 

noterade smärtlindring i fler delar av kroppen än den del som var målet att behandla. 

Andra upplevde att den annars konstanta smärtan lättade och flera uttryckte att 

frekvensen av deras utstrålande nervsmärta minskades (Hopton, Thomas & 

MacPherson, 2013). Massage som behandling gav en överväldigande positiv respons då 

patienterna upplevde att massage lättade smärtan (Fletcher, Mitchinson, Trumble, 

Hinshaw och Dusek, 2016). En patient berättade att smärtan minskade drastiskt efter 

massagebehandlingen och en annan sa att massage definitivt hjälper mot smärta 

(Donovan et al., 2017). Genom mindfulness och yoga fick patienterna indirekt 

smärtlindring av att lära sig hantera smärtan genom t.ex. andning, ändrat tankesätt, 

avslappning, acceptans och genom att förstå smärtan och dess mönster (Doran, 2014; 

Cramer et al., 2013).  

 

 

Negativa påföljder 

Kostnader 

Negativa känslor 

Bristande effekt 

Ökad smärta 
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Minskat behov och intag av medicin 

Flera patienter uttryckte att vissa mediciner de använde gav biverkningar och en kvinna 

kunde inte få barn på grund av sin medicin. Att få möjlighet att minska intaget genom 

att istället använda mindfulness som behandling mot smärtan var för dem en lättnad 

som gav ökat välbefinnande. Flera patienter ersatte sina mediciner helt med mindfulness 

och kvinnan som önskade barn blev gravid när hon ersatt sin medicin med mindfulness 

(Petersen & La Cour, 2016). Vidare visade det sig att patienter som använde yoga, 

massage och akupunktur som komplementära behandlingar också kunde minska eller 

helt sluta med sina mediciner (Donovan et al., 2017; Hopton et al., 2013; Cramer et al., 

2013).  

 

Acceptera och hantera långvarig smärta 

Genom ett förändrat perspektiv som några patienter upplevde att de fått under 

mindfulnessbehandlingen kände de en ökad förståelse för hur smärtan kan påverka dem 

(Dresner et. al., 2016). En förändrad attityd mot smärta med hjälp av mindfulness gör 

att patienterna lättare kan acceptera de begränsningar som smärtan kan bidra till och till 

slut också acceptera den smärta som existerar (Petersen & La Cour, 2016). Detta visas 

tydligt genom en kvinnas förklaring efter hon genomgått mindfulnessbehandling:  

 

You have to accept that the pain will be a part of you and that you will have to 

live with it for the rest of your life. It holds! The presence and the consciousness 

about it. It is a turning point in life (Petersen & La Cour, 2016, s. 303).  

 

Flera patienter upplevde också att de genom yoga fick verktyg till att lära sig acceptera 

sin kropp eller den kroppsdel vari smärtan sitter och att det därmed blev enklare att 

acceptera smärtan som en del av sig själv (Cramer et al., 2013). En annan patient 

upplevde yoga som en proaktiv behandling där hon fick lära sig olika sätt som hon själv 

kan arbeta förebyggande mot sin smärta men också aktivt med att försöka minska 

smärtan när den uppkommer (Eaves et al., 2015). 

 

Ett flertal patienter upplevde akupunktur som något mer än bara en behandling mot 

smärta. Patienterna lärde sig identifiera punkter på sin kropp där de kan trycka eller 

massera för att smärta och spänningar ska släppa. Detta kunde de använda sig av mellan 

eller efter behandlingarna för att själva kunna hantera sin smärta (Kligler et al., 2015).  

 

Kroppsmedvetenhet 

Att få en ökad medvetenhet gentemot sin egen kropp visade sig väldigt tydligt hos 

patienter som genomgått mindfulnessbehandling mot sin smärta. Känslan av att 

tankarna har kontroll över kroppen och medvetenheten över hur man rör sig var en av 

de saker som flera patienter upplevde (Doran, 2014; Dresner et al., 2016; George et al., 

2015). Även genom yoga kände flera patienter att kroppsmedvetenheten ökade och att 

de kunde skifta fokus från smärtan till hela kroppen istället. Smärtintensiteten var kvar 

men patienterna kunde förbise detta och ändå leva ett fullgott liv genom ett förändrat 

synsätt (Cramer et al., 2013; Eaves et al., 2015). Genom den ökade 

kroppsmedvetenheten som uppstod efter såväl yoga som akupunktur, upplevde vissa 

patienter även en ökning av att ha kontroll över sitt eget liv igen (Cramer et al., 2013; 

Hopton et al., 2013) och att det finns ett samband mellan handlingar, känslor och hälsa 

(Cramer et al., 2013).  

 

Ger mer energi, ökad aktivitet och mobilitet 



  
 

12 
 

Bland de patienter som fick yoga som behandling var det flera som berättade att de 

tidigare hade begränsat sitt sociala liv genom att undvika olika typer av aktiviteter och 

sociala sammanhang. Patienterna hade inte heller motionerat eller tränat eftersom de var 

rädda för att smärtan skulle förvärras vid dessa tillfällen. Efter yoga-behandlingarna var 

patienterna inte längre rädda för att utföra dessa aktiviteter (Cramer et al., 2013). Bland 

de patienter som fick massage eller akupunktur som behandling var det flera som 

upplevde att de fick mer energi och ork, att de kunde delta i vardagliga enkla aktiviteter 

och få ut mer av livet genom möjligheten att t.ex. kunna gå på bio, äta ute på restaurang 

och utföra enklare träningspass (Donovan et al., 2017; Hopton et al., 2013).  

 

Minskad stress, ångest och depression  

Det visade sig i flera studier att det finns ett samband mellan stress och smärta. I alla de 

undersökta behandlingsmetoderna framkom det att patienterna lärde sig hantera stress 

och att de upplevde sig själva som mindre stressade. Detta var något som även deras 

närstående noterade (George et al., 2015; Cramer et al., 2013; Donovan et al., 2017). 

Inom alla de undersökta behandlingsmetoderna berättade patienterna dels att de kände 

sig avslappnade under själva behandlingen men också att de lärde sig att slappna av 

även utanför behandlingstillfället. Detta gav patienterna möjlighet att uppleva lugn i det 

vardagliga livet på ett annat sätt än innan (Cramer et al., 2013; Donovan et al., 2017; 

George et al., 2015; Kligler et al., 2015).  

 

Det var många av de patienter som fick akupunkturbehandling som uttryckte att det inte 

bara var smärtan som lindrades utan att även depression och ångest lindrades efter dessa 

behandlingar. En deltagare uttryckte “They treated my whole body … my depression, my 

asthma, my aura” (Kligler et al., 2015). Ett samband mellan smärta och ångest eller 

depression kan påvisas då samtliga undersökta behandlingsmetoder i många fall 

minskade patienternas ångesttillstånd och depressioner. En av patienterna som deltog i 

mindfulnessövningar minskade sitt intag av ångestdämpande medicin då hon upplevde 

att mindfulness dämpade hennes ångest (Dresner et al., 2016).   

 

Negativa påföljder 
Det framkom under analysen att det inte var alla patienter som uppskattade de 

komplementära behandlingarna mindfulness, yoga, massage och akupunktur. De fåtal 

patienter som inte uppskattade behandlingarna lyfte fram de negativa konsekvenserna 

av de höga kostnaderna som de själva fick stå för. Patienterna upplevde även ångest 

inför behandlingen, speciellt av akupunktur, samt att det inte gav någon effekt alls och 

sågs som ett slöseri med tid eller att det till och med gav en ökad smärta. Yoga var den 

behandlingsformen som patienterna fick minst negativa påföljder av.  

 

Kostnader 

Flera patienter, främst de som genomgått akupunktur men även vissa som fått massage, 

pratade om att de gärna hade fortsatt med sin behandling en längre tid men att ekonomin 

inte räckte till det. De hade inte råd att själva fortsätta betala för behandlingarna de 

tyckte hjälpte då de upplevde att det skulle bli för dyrt, vilket de tyckte var väldigt synd 

(Fletcher et al., 2016; Hopton et al., 2013; Kligler et al., 2015).  

 

Negativa känslor  

En patient som genomgått mindfulnessbehandling för första gången fick i samband med 

den en ångestattack och associerade därefter mindfulness med ångest och oro. En annan 

patient upplevde intensiv ilska i samband med mindfulness (Petersen & La Cour, 2016). 

Dock var det främst akupunktur som associerades med ångest för flera patienter, främst 
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på grund av nålarna. Dessa patienter kände sig obekväma både fysiskt och psykiskt, de 

var oroliga över att nålarna skulle göra ont (Donovan et al., 2017). Andra negativa 

upplevelser som patienterna kände i samband med akupunktur var extrem trötthet, 

vilket blev svårhanterbart för vissa patienter då tröttheten kunde hålla sig kvar i flera 

dagar (Hopton et al., 2013). Det var flera patienter som kände sig skeptiska till hela 

akupunkturbehandlingen och förvirrade över hur det kunde hjälpa just dem (Kligler et 

al., 2015). 

 

Bristande effekter  

Det var flera patienter inom mindfulness, massage och akupunktur som upplevde att 

deras smärta inte förändrades. Behandlingen hade inte hjälp till en minskad 

smärtupplevelse och patienterna upplevde därmed att behandlingarna inte hade gett 

någon effekt (Doran, 2014; Fletcher et al., 2016; Hopton et al., 2013). När 

behandlingarna inte gjorde något mot smärtan var det vissa av patienterna som tyckte att 

behandlingarna endast var tidskrävande och onödiga (Fletcher et al., 2016; George et 

al., 2015; Hopton et al., 2013). En patient förklarade också att hon kände besvikelse när 

hon insåg att massagen inte skulle hjälpa mot hennes smärta (Eaves et al., 2015).  

 

Ökad smärta  

Det var flertalet patienter som berättade att de upplevde smärta under själva 

behandlingen, framförallt vid akupunktur, men också andra behandlingar. Några 

patienter upplevde akupunkturbehandling som smärtsam speciellt i samband med att 

nålarna applicerades (Hopton et al., 2013; Kligler et al., 2015). Det var även några av 

patienterna som genomgått mindfulness men främst akupunktur som upplevde en ökad 

smärta efter behandlingen gentemot hur det var innan (Doran, 2014; George et al., 2015; 

Hopton et al., 2013). 

 

DISKUSSION  
 

Metoddiskussion 
Denna studie var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Fördelen med denna typ av 

studie är att det är tidseffektivt jämfört med t.ex. intervjustudier. Kvantitativ metod 

uteslöts eftersom upplevelser är subjektiva och går inte att mäta statistiskt (Polit & 

Beck, 2012). Metodvalets nackdel visade sig vara svårigheter att få fram patienternas 

upplevelser av olika behandlingar, detta hade varit mer tillgängligt genom en 

intervjustudie. I en intervjustudie hade dessutom uppsatsen kunnat avgränsas till en 

behandlingsmetod samt begränsats till Sverige. Det vore optimalt att endast undersöka 

en behandlingsmetod och ett mer specifikt geografiskt område t. ex. Norden, för att 

kunna sammanställa resultatet och få en överblick över patienters upplevelser. Dock 

fanns det inte tillräckligt många artiklar som behandlade en specifik metod för att detta 

skulle bli möjligt. Det fanns inte heller möjlighet att göra någon geografisk avgränsning 

vilket annars hade varit av fördel för studiens tillförlitlighet med tanke på kulturella 

skillnader med mera. 

 

I datainsamlingen användes tre olika databaser; Cinahl, PubMed och AMED som alla 

finns tillgängliga via Linnéuniversitetets bibliotek. Att använda olika databaser ger en 

större sökbas då de innehåller olika tidskrifter och artiklar inom olika områden vilket 

kan ses som positivt (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

I exklusionskriterierna till denna uppsats valdes det att inte ha med cancerrelaterad 

smärta, detta på grund av att det är ett väldigt stort område i sig samt att det är fler 
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faktorer som påverkar dessa patienters smärta även om cancersmärta ofta räknas till 

långvarig smärta. Denna begränsningen gjordes därför att författarna till denna studien 

anser att det annars hade blivit ett för stort område att undersöka. Vidare valdes artiklar 

äldre än fem år bort eftersom vetenskapligt material är en färskvara (Östlundh, 2012). 

Det var endast det nyaste som var av intresse för denna studie. Andra 

exklusionskriterier som valdes ut var barn under 18 år, patienter med akut smärta samt 

patienter som använder enbart farmakologiska metoder av smärtlindring. Dessa kriterier 

valdes bort på grund av begränsningar i syftet. Om andra exklusionskriterier hade valts 

kunde resultatet ha blivit annorlunda. Om endast en smärtklassifikation hade undersökts 

skulle det troligen blivit betydligt svårare att få fram tillräckligt med artiklar att 

analysera men samtidigt gett ett mer tillförlitligt resultat. Detsamma gäller om t.ex. bara 

studier i Sverige hade analyserats. Avgränsningar i form av exlusions- och 

inklusionskriterier görs för att förtydliga valet av artiklar (Friberg, 2012).  

 

Av artiklarna som ligger till grund för resultatet har sex av dem använt en ren kvalitativ 

metod medan fyra artiklar använt en mixad metod, alltså både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. I dessa fyra artiklar med mixad metod finns en tydlig uppdelning 

mellan den kvalitativa och den kvantitativa delen av resultatet. Det är endast den 

kvalitativa delen av deras resultat som analyserats i denna studie eftersom den har en 

kvalitativ metod. Det har använts artiklar med mixad metod, vilket kan ha påverkat 

denna studies resultat. Om det hade funnits tillräckligt många artiklar med kvalitativ 

metod hade det med fördel använts endast det.  

 

Det är också två av artiklarna, båda med enbart kvalitativ metod, som undersöker flera 

olika behandlingsalternativ i en och samma artikel, som ligger till grund för denna 

studies resultat. I dessa två artiklar har endast den data där det framgår vilken 

behandlingsmetod det relaterar till analyserats. Om det inte framgått vilken behandling 

ett stycke handlar om eller om det handlade om en komplementär metod som denna 

studie inte undersöker, har det inte heller analyserats. Detta kan bidra till risken att 

denna studie har gått miste om relevant data som hade kunnat användas om det hade 

framkommit vilken behandlingsmetod upplevelserna handlade om.  

 

Fördelar med genomförandet av analysen var att författarna gjorde förarbetet var för sig 

vilket minskade risk att påverka varandras uppfattningar om artiklarnas innehåll och 

istället kunde diskutera tillsammans vilka gemensamma uppfattningar som fanns. Det 

finns även en risk att de två författarna har helt olika uppfattningar om artiklarna. Dock 

uppstod inte detta problem i denna studies analys utan författarna hade likvärdiga tankar 

och åsikter om artiklarna och vad som var relevant i dessa för denna studies syfte, vilket 

stärker resultatet i denna studie. Det finns förutsättningar för resultatets överförbarhet 

till liknande situationer och patientgrupper eftersom det finns en beskrivining av 

datainsamlingen, urval, analys och de olika kriterierna som utgör grunden för studien 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

 

Det var problematiskt att tydliggöra de olika begreppen skolmedicin, komplementär 

medicin, integrativ medicin, alternativ medicin och traditionell medicin. Dessa begrepp 

har olika betydelse på olika språk och olika behandlingsmetoder tillhör olika 

medicinska klassifikationer beroende på vilket land artikelförfattarna kom från i de 

analyserade artiklarna i denna studie. En behandlingsmetod kan t.ex. ses som 

komplementär eller alternativ i Sverige medan den i Kina ingår i deras traditionella 

medicin, ett exempel på det är akupunktur. Begreppsförvirring och översättningar från 

engelska till svenska kan ha påverkat resultatet på så vis att felformuleringar kan finnas, 
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författarna har varit medvetna om dessa risker och arbetat för att försöka minimera 

påverkan på resultatet. 

 

Resultatdiskussion 
Bemötandet var en viktig aspekt för många av patienterna. Det holistiska arbetssättet 

med individualiserad vård ansågs positivt, de hade blivit sedda och lyssnade på, vilket 

kan minska att vårdlidande uppstår. Ett bra och positivt bemötande kan göra mycket för 

helhetsupplevelsen, det gör att patienten kan uppleva trygghet genom att vårdaren sätter 

sig in i patientens livsvärld. Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson och Rask (2010) 

beskriver att patienter har enklare att hantera den långvariga smärtan när de känner att 

de har blivit sedda, lyssnade på och tagna på allvar av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Suhonen et al. (2012) skriver vidare att det finns ett samband mellan vårdpersonalens 

individualiserade inställning i det vårdande mötet och patientens tillfredsställelse. Detta 

går också att koppla till Dahlberg och Segesten (2010) som menar att när vårdpersonal 

sätter sig in i pateintens livsvärld och lyssnar på hen kan det i slutändan bidra till en 

ökad upplevelse av hälsa och välbefinnande hos patienten.   

 

Det var inte alla behandlingar som gav direkt smärtlindring utan många gånger fick 

patienterna indirekt smärtlindring på så vis att patienten lärde sig acceptera sin smärta. 

Eftersom att smärta är en subjektiv upplevelse och som inte alltid syns utanpå är 

behandlingen mot långvarig smärta komplex med många dimensioner. Att få hjälp att 

lära sig acceptera sin levda kropp, begränsningar och även smärta visade sig vara 

väldigt positivt hos många patienter. De upplevde en ny känsla av helhet och att ha 

kontroll över sin levda kropp. Acceptans är därför en viktig del av behandlingen för 

patienter med långvarig smärta vilket kan bidra till en ökad känsla av hälsa och 

välbefinnande hos patienterna trots att smärtan kvarstår. Det sker en positiv förändring  

i upplevelsen av den levda kroppen för patienten då denne upplever en ökad 

kroppsmedvetenhet. Baranoff, Hanrahan, Burke och Connor (2016) skriver om 

behandlingsformen acceptance and commitment therapy (ACT) som är framtagen 

främst för personer med långvarig smärta. ACT går ut på att identifiera tankar och 

känslor samt arbeta fram användbara sätt att reagera på dessa och utveckla sina 

färdigheter för acceptans. Genom ACT försöker man inte förändra upplevelser av 

långvarig smärta utan snarare arbeta för en acceptans av dem vilket är en 

förändringsmekanism. Det hjälper patienter att själva lära sig olika verktyg för att kunna 

acceptera sig själva och den långvariga smärtan de lever med. ACT hjälper patienterna 

både till acceptans men också till en minskning av katastroftankar samt till ett förändrat 

tankemönster. 

 

De patienter som inte upplevde någon smärtlindring kunde dock märka flera oväntade 

positiva effekter av behandlingarna. De olika behandlingarna kunde bidra till både 

stressminskning, ångestdämpning samt reducering av depressiva symtom vilket 

patienterna uppskattade och var positiva till. Det bidrog därmed till ett minskat lidande, 

ökat välbefinnande och ökad upplevd hälsa. Dessa positiva faktorer bidrog också i sin 

tur till att patientens livsvärld förändrades till det bättre på så vis att denne klarade av att 

genomföra sådant som den långvariga smärtan eller andra besvär tidigare begränsade, 

precis som Dahlberg och Segesten (2010) skriver kan patienten få möjlighet att uppleva 

hälsa och välbefinnande trots sjukdom. I resultatet framgick det att de kompelmentära 

behandlingarna yoga och mindfulness kan misnka psykisk ohälsa i form av bl.a. 

depression vilket även Rhodes, Spinazzola och Van Der Kolk (2016) kom fram till i 

deras studie. De skriver att ett frekvent utförande av yoga kan ge patienten långvariga 
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fördelar. Yoga med mindfulness och andningsövningar kan minska psykiska besvär 

såsom ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

 

Det fanns även negativa aspekter med de komplementära behandlingarna som kan öka 

patientens lidande på olika sätt exempelvis i form av maktlöshet  när ekonomin inte 

räcker till (Dahlberg & Segesten, 2010). Flera patienter ansåg att de inte hade råd med 

fortsatt behandling då kostnaderna var för höga vilket tyder på att läkemedel mot 

långvarig smärta är billigare än vad t.ex. akupunktur är. Frågan är om kostnaden för 

patienterna i relation till kostnaden för samhället vad gäller läkemedel respektive 

komplementära behandlingar är försvarbara? På 1177 Vårdguiden (2017) står det att det 

finns ett högkostnadsskydd i Sverige som gäller för läkemedel som patienten fått på 

recept vilket gör att medicinerna blir billigare då patienten endast betalar en egenavgift 

upp till 1100kr. Efter det behöver patienten endast betala en del av egenavgiften och 

efter 2200kr betalar patienten ingenting. En högkostnadsperiod varar ett år, sedan börjar 

den om. En sådan här modell finns inte för de komplementära behandlingarna, vilket 

gör att patienten själv måste betala hela kostnaden varje gång. Om behandlingen 

däremot är integrerad och erbjuds i sjukvården ingår den också i det högkostnadsskydd 

som finns för besök i sjukvården vilket gör att det kan bli lite billigare, men om den inte 

gör det och patienten själv måste leta upp någon som exempelvis ger massage eller utför 

yoga blir det betydligt dyrare. Borah, Naessens, Glasgow, Bauer och Chon (2017) har 

genomfört en undersökning i USA för att ta reda på om akupunkturbehandling är mer 

kostnadseffektivt för patienten än skolmedicin är, vilket de kom fram till att det inte var. 

Patienter som genomgår behandlingar utifrån skolmedicin minskar sin personliga hälso- 

och sjukvårdskostnad mer än patienter som genomgår akupunkturbehandling. De visar 

också på att akupunkturbehandling är lite dyrare än vad sedvanlig skolmedicin med 

farmakologiska behandlingar är för patienten.  

 

Slutsats och vidare forskning   

Att använda sig av komplementära behandlingsmetoder såsom akupunktur, massage, 

mindfulness och yoga påverkar hela patienten, både fysiskt genom den levda kroppen 

och psykiskt, till att må bättre även om det finns vissa negativa aspekter också. 

Livsvärlden förändras positivt genom behandlingen då patienter lär sig sätt de kan 

hantera sin smärta på. Det är av stor vikt för patienten att denne blir lyssnad på, att 

vårdaren sätter sig in i varje patients livsvärld så att denne känner sig tagen på allvar och 

att den behandling som erbjuds kommer att hjälpa patienten med sin smärtproblematik 

och andra individuella besvär. Patienten kan uppleva hälsa och välbefinnande genom en 

möjlig minskning av smärta eller andra psykiska besvär så att patienten orkar mer och 

får mer energi.  

 

Det finns ett behov av forskning på evidensbaserade behandlingar mot långvarig smärta. 

Vidare skulle det behövas mer forskning angående sambandet mellan långvarig smärta 

och psykisk ohälsa då många med långvarig smärta också har psykiska problem i form 

av ångest och depression. Även kostnader för komplementär medicin gentemot 

skolmedicinens behandlingsformer behöver vidare forskning, vad är egentligen mest 

kostnadseffektivt för samhället? Vilka komplementära behandlingar finns det evidens 

för? Vilka behandlingar ingår i integrativ medicin och är godkända för vårdpersonal att 

använda sig av? Det finns många frågor som skulle behöva klargöras och beforskas.  

 

Det finns inga tydliga riktlinjer eller sammanställningar i Sverige över vilka metoder 

som ingår i de komplementära, alternativa eller integrativa behandlingarna vilket kan 

göra det svårt för sjuksköterskan att veta vad som får användas eller rekommendera till 



  
 

17 
 

patienter. Forskning inom vilka behandlingsmetoder som egentligen ger effekt och 

fungerar behövs. Ihrfors (2015) skriver att det på Oshers centrum bedrivs forskning om 

integrativ medicin. Forskningen på Oshers centrum handlar om mekanismer för 

placebo, smärtupplevelse och självskattad hälsa som ligger till grund för 

behandlingsforskning mot t. ex. smärta. De undersöker alternativa och komplementära 

behandlingar och undersöker vetenskaplig evidens för dessa. Även vidare forskning på 

det som Osher centrum för integrativ medicin har börjat med skulle behövas mer av.  
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And MH Chronic pain 306 

 

  
And MH Alternative therapies+ 31 3 

     

2017-

11-07 

Cinahl  MH Patient satisfaction 8519 
 

  
And MH Altenative therapies+ 357 

 

  
And MH Chronic pain 15 2 

     

2017-

11-07 

Cinahl MM Patient satisfaction 3233 
 

  
And MM Alternative therapies + 55 1 

     

2017-

11-22 

Cinahl MH Mindfulness 993 
 

  
And AB Qualitative 51 

 



  
 

 
 

 

 

 
And Pain manegement 7 1 

     

2017-

11-22 

Cinahl MJ Mindfulness  

 

643 
 

  
And MJ Chronic pain 23 

 

  
And MJ Evaluation 4 1 

     

2017-

11-07 

AMED Patient satisfaction 653 
 

  
And Complementary therapies 13 1 

     

2017-

11-07 

AMED Acupuncture (Keywords) 646 
 

  
And Chronic pain 37 1 

     

2017-

11-07 

AMED Chronic pain 905 
 

  
And Complementary medicine 14 0 

     

2017-

11-22 

AMED Attitude to health 1070 
 

  
And chronic pain 24 

 

  
And complementary medicine 0 0 

     

2017-

11-07 

PubMed Attitude to health [MeSH Terms] 82 605 
 



  
 

 
 

  
And Chronic pain [MeSH Terms] 469 

 

  
And Complementary therapies [MeSH 

Terms] 

41 1 
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11-07 

PubMed Attitude to health [MeSH Major Topic] 48 777 
 

  
And Chronic pain [MeSH Major Topic] 211 

 

  
And Complementary therapies [MeSH 

Major Topic] 
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2017-

11-07 
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And Complementary therapies [MeSH 

Terms] 
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MM - major subheadings 

MJ - major subject headings  
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Tidskrift 
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(Bortfall) 

Resultat 

Cramer, H., 

Lauche, R., 

Haller, H., 

Langhorst, J., 

Dobos, G. & 

Berger, B 

 

2013 

 

Tyskland 

 

The journal of 

alternative and 

complemetary 

medicine 

“I´m more in 

balance”: a 

qualitative 

study of yoga 

for patients 

with chronic 

neck pain 

Att undersöka hur 

yoga påverkar 

kroppsuppfattningen 

och de psykosociala 

aspekterna i livet hos 

patienter med 

långvarig smärta 

Kvalitativ med 

semistrukturerade 

intervjuer  

18 

(0) 

Deltagarna upplevde positiva 

förändring i alla fem 

dimensioner; fysisk, psykisk, 

kognitiv, känslomässig och 

social. Det handlade om öka 

kroppsuppfattning, ökad 

kontroll över den egna 

hälsan, acceptans gentemot 

smärtan, användning av 

copingstrategier samt ökat 

aktivt deltagande i det sociala 

livet.  



  
 

 

 

Donovan, E., 

Ranney, M L., 

Patry E J., 

McKenzie, M, 

Baird, J. & 

Green, T C. 

 

2017 

 

USA  

 

Pain medicine  

Beliefs about a 

complementary 

and alternative 

therapy-based 

chronic pain 

management 

program for a 

medicaid 

population 

Att förstå patienters 

övertygelse om 

smärtprogram mot 

kronisk smärta.  

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer.  

24 (0) Uppdelat i fem teman; 1. 

smärtprogrammet hjälpte 

patienterna att minska stress 

och därmed smärta. 

2. Möjlighet att skapa 

förtroende för vårdaren.  

3. Programmet gav 

patienterna ökad livskvalité.  

4. Besvikelse över att 

smärtlindringen var tillfällig.  

5. Akupunktur orsakade 

ångest  

Doran, N J.  

 

2014  

 

England  

 

SAGE 

Experiencing 

wellness within 

illness: 

exploring a 

mindfulness-

based approach 

to chronic pain 

Undersöka hur 

mindfulness påverkar 

patienters uppfattning 

och hantering av 

ryggsmärta.  

Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie 

kombinerat med 

observationsstudie.  

16 (0) 6 teman;  

1. Översikt av upptäckter  

2. Att förstå 

smärtupplevelsen  

3. Ändrad relation till 

smärtan  

4. Släppa taget om smärtan.  

5. Acceptans 

6. Välbefinnande trots 

sjukdom. 

  

Dresner, D., 

Gergen-Barnett, 

K., Resnick, K., 

Laird, L D., & 

Gardiner, P. 

Listening to 

their words: a 

qualitative 

analysis of 

integrative 

Få förståelse för 

integrativ medicin 

grupp arbetssätt med 

mindfulness påverkar 

patientens hälsa samt 

Kvalitativ del av en 

mixad metod studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer 

19 

(0) 

Fyra teman framkom; 1 

känslan av att inte känna sig 

ensam med sin smärta och 

sjukdom, 2 få ökad 

perspektiv på sin egen 



  
 

 

 

 

2016 

 

USA 

 

Pain medicine 

medicine group 

visit in an 

urban 

underserved 

medical setting  

deras upplevelse av 

det 

smärta, 3 att lära sig hantera 

smärtan och övrig hälsa via 

bland annat mindfulness, diet 

och hälsoövervakning samt 4 

vård i samhället med 

gruppsessioner  

 

Eaves, E. R., 

Sherman, K. J., 

Ritenbaugh, C., 

Hsu, C., 

Nichter, M., 

Turner, J. A. & 

Cherkin, D. C. 

 

2015 

 

USA 

 

BMC - 

Complementary 

and alternative 

medicine 

A qualitative 

study of 

changes in 

expectations 

over time 

among patients 

with chronic 

low back pain 

seeking four 

CAM therapies 

Att utforska hur 

patienters upplevelser 

ändras genom 

behandlingen   

Kvalitativ med 

semistrukturerade 

intervjuer 

(en del av en större 

studie) 

64 

(0) 

Deltagarna hade från början 

inga specifika förväntningar 

på behandlingen men 

uppskattade att den bidrog till 

en ökad medvetenhet och 

acceptans för både kroppen 

och deras smärta. Oavsett 

smärta så lärde de sig att det 

var viktigt att bibehålla fysisk 

aktivitet och att de genom 

behandlingen hade ändrat 

livsstil.  

Fletcher, C. E., 

Mitchinson A. 

R.,  Trumble, 

E.L., Hinshaw, 

D. B., Dusek, J. 

Perceptions of 

other 

integrative 

health therapies 

by veterans 

Undersöka veteraners 

upplevelser, lärdomar 

och åsikter om 

massagebehandling.  

Mixad metod. 

Kvalitativ studie.  

30 (0) Uppdelat i 3 teman; 1. 

Upplevelser av smärta, 

massage, tillgänglighet,  

2. Kunskap om opoioder och 

komplementär- och 



  
 

 

 

A.  

 

2016 

 

USA 

 

JRRD 

with pain who 

are receiving 

massage  

alternativmedicin.  

3. Åsikter om komplementär- 

och alternativmedin.  

George, C. M., 

Wogmek, A., 

Kaku, M., 

Nmashie, A. & 

Robison-Papp, 

J. 

 

2015 

 

USA 

 

Behavioral 

medicine 

A mixed-

methods pilot 

study of 

mindfulness-

based stress 

reduction for 

HIV-associated 

chronic pain 

Att undersöka 

upplevelsen av 

mindfulness samt dess 

effekt på patienter 

med HIV relaterad 

smärta 

Mixad metod 

med kvalitativa 

fokusgrupper  

34, 

10 i den 

kvalitativa 

delen 

(0) 

Patienterna upplevde en stark 

känsla av samhörighet tack 

vare 

mindfulnessbehandlingen 

samt väldigt användbar för 

avslappning och 

smärtdämpning 

Hopton, A., 

Thomas, K., & 

MacPherson, H. 

 

2013 

 

England 

 

The 

acceptability of 

acupuncture for 

low back pain: 

a qualitative 

study of 

patient´s 

experiences 

Att beskriva de 

faktorer som bidrar 

till acceptans eller 

icke acceptans för 

akupunktur 

Slumpmässig kontroll 

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer 

12 

(0) 

Resultatet är indelat i tre 

teman; mottagare av 

acceptans, medel påverkan på 

acceptansen och barriärer för 

acceptans. Deltagarna 

accepterade akupunktur då 

det gav minskade 

smärtsymtom, ökad aktivitet, 



  
 

 

 

Journal of 

acupuncture 

association 

chartered 

physiotherapists 

nested within a 

randomised 

controlled trial 

avslappning, minskade 

psykiska symtom och 

möjlighet att kunna minska 

medicinerna. De va mindre 

tveksamma till det då nålarna 

bidrog till obekvämlighet, 

trötthet eller gav en ökning av 

smärtan samt att det var dyrt 

 

Kligler, B., 

Buonora, M., 

Gabison, J., 

Jacobs, E., 

Karasz, A. & 

McKee, M. D. 

 

2015 

 

USA 

 

Journal of 

alternative and 

complementary 

medicine  

“I felt like it 

was god's hand 

putting the 

needles in”: a 

qualitative 

analysis of the 

experience of 

acupuncture for 

chronic pain in 

low-income, 

ethnically 

diverse, and 

medically 

underserved 

patient 

population 

 

Att undersöka 

upplevelsen av 

akupunkturbehandling 

för långvarig smärta 

hos låginkomst 

deltagare  

Kvalitativ 

intervjustudie   

37  

(0) 

Tre huvudteman skapades; 

den beslutande processen, 

behandlings upplevelsen och 

akupunkturens inverkan på 

hälsan. Deltagarna var villiga 

att prova något nytt 

(akupunktur) som var mer 

naturligt än medicinerna. 

Kostnad var en barriär men 

annars bidrog akupunktur till 

ett naturligt helande och 

deltagarna kände sig 

avslappnade och smärtan 

hade minskat med hjälp av 

behandlingen. 



  
 

 

 

Petersen, M. & 

La Cour, P. 

 

2016 

 

Danmark 

 

The journal of 

alternative and 

complementary 

medicine 

Mindfulness- 

what works for 

whom? 

Referral, 

feasibility, and 

user 

perspectives 

regarding 

patients with 

mixed chronic 

pain 

Att undersöka vilka 

patienter som skulle 

ha nytta av 

mindfulness och för 

vilka patienter det inte 

var optimalt.  

Mixad metod med 

kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer 

samt 

fallbeskrivningar  

58 

(0) 

Patienter upplevde 

mindfulness som något 

positivt. Genom 

behandlingen har de gjort 

positiva ändringar i livet som 

de kände skulle vara, de hade 

lärt sig något, de kände sig 

som sig själva igen och de 

fortsatte mot det positiva i 

livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Analysexempel                                                                                      Bilaga 4 s.1 

Meningsenhet Kondensering Kod Subtema Tema 

You have to accept that 

the pain will be a part of 

you and that you have to 

live with it for the rest of 

your life. It holds! The 

presence and the 

consciousness about it. 

It is a turning point in 

life. (10) 

Man måste 

acceptera att 

smärtan kommer 

att vara en del av 

sig själv, detta är 

en vändpunkt i 

livet.  

Acceptera 

smärtan 

Acceptera 

och 

hantera 

långvarig 

smärta 

Positiva 

påföljder 

Other participants 

reported using their 

newfound relaxation 

skills in their everyday 

lives, nothing they had 

become more even-

tempered about their 

pain and more accepting 

of it and their disability. 

(1) 

Deltagarna lade 

märke till att de 

blev mer 

accepterande 

gällande smärta 

och deras 

begränsningar.  

Acceptera 

smärtan 

 

Acceptera 

begränsningar 

 

Acceptera 

och 

hantera 

långvarig 

smärta  

Positiva 

påföljder 

From being oneself 

came the ability to know 

oneself better and to 

know and accept one´s 

limitations. (10) 

Förmågan att 

känna till och 

acceptera sina 

begränsningar. 

Acceptera 

begränsningar 

Acceptera 

och 

hantera 

långvarig 

smärta 

Positiva 

påföljder 

CAM providers were 

seen as open minded, 

encouraging and 

personable. Another 

patient describe that she 

felt empathy from her 

CAM provider. (2) 

KAM-utövarna. 

var 

öppensinnade, 

uppmuntrande, 

personliga och 

empatiska. 

Öppensinnade 

 

Uppmuntrande 

 

Personliga  

 

Empatiska 

Bemötande Positiva 

påföljder 

The patient explicitly 

acknowledged the 

benefit of a holistic 

approach, where the 

acupuncturist was able 

to prioritise the 

treatment of his 

psychological 

symptoms. (8) 

Patienten 

upplevde 

fördelar med ett 

holistiskt 

tillvägagångssätt, 

akupunktören 

prioriterade 

behandlingen.  

Fördel med ett 

holistiskt 

tillvägagångssätt 

Bemötande Positiva 

påföljder 



  
 

 
 

The acupuncture 

consultation was found 

to be more accepted by 

several patients because 

it allowed them time to 

fully explain their 

experience of pain, 

receive individualised 

treatment for their back 

pain and other 

concurrent physical and 

psychological symptoms 

within the same 

consultation. (8) 

Akupunktören 

gav tid till 

patienten att 

förklara sin 

upplevelse av 

smärta. 

Fick en 

individualiserad 

behandling mot 

deras symtom. 

 

Gav tid till 

förklaring 

 

Individualiserad 

behandling 

 

Bemötande Positiva 

påföljder 

 


