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Sammanfattning

Postoperativ smärta är relaterad till vävnadsskadan som uppstår i samband med operation.
Denna smärta kan många gånger vara svår att lindra optimalt med olika farmaka och
underbehandlas i stor utsträckning. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva olika
icke farmakologiska metoder som kan lindra postoperativ smärta hos vuxna. Metoden som
användes bestod av en litteraturstudie där data samlades in genom systematiska
databassökningar samt manuella sökningar. De icke farmakologiska metoder som framkom
var specifik preoperativ information, avslappning, vägledd visualisering, akupunktur,
massage, musik och vibrationsterapi. Metoderna kunde utföras av både sjuksköterskor och
annan sjukvårdspersonal. Det framkom i flera artiklar att patienterna även kunde använda
några av dessa metoder i egenvårdande syfte. De icke farmakologiska metoderna som
framkom i litteraturstudien visade sig kunna lindra postoperativ smärta.

Nyckelord: beskriva, icke farmakologisk metod, lindra,  postoperativ smärta, vuxna.
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1. Inledning

Postoperativ smärta kan många gånger vara svårt att lindra optimalt med olika farmaka.
Många anser att icke farmakologiska metoder inte hör hemma inom sjukvården och ämnet
diskuteras både nationellt och internationellt. Vi har under vår utbildning träffat på detta
ämne, det har väckt vårt intresse om vilka icke farmakologiska behandlingsmetoder som finns
samt vad sjuksköterskan får/kan göra. Vi vill därför med denna litteraturstudie beskriva olika
icke farmakologiska metoder som kan lindra postoperativ smärta hos vuxna.

2. Bakgrund

2.1 Smärta
Smärta definieras av IASP (International Association for the Study of Pain) som en obehaglig
sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande
vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada (IASP, 2006). Faktorer i en persons
omgivning kan förvärra eller reducera smärtupplevelsen likväl som smärtans intensitet kan
variera från en situation till en annan (Almås, 2001). Smärta är även en individuell och
subjektiv upplevelse (Werner & Strang, 2003). Det finns olika typer av smärta: Nociceptiv

smärta förekommer vid retning eller stimuli av nociceptorer (smärtreceptorer) i perifer
vävnad, dvs. vävnadssmärta. Neuropatisk/Neurogen smärta orsakas av sjukdom eller skada i
centrala nervsystemet; perifera nerver, ryggmärg eller hjärna. Idiopatisk smärta uppstår utan
påvisbar vävnadsskada. Psykogen smärta omfattar psykiska tillstånd eller sjukdomar (Almås,
2001).

2.2 Postoperativ smärta
Postoperativ smärta är en nociceptiv smärttyp relaterad till vävnadsskadan som uppstår vid en
operation. Smärtintensiteten är proportionell mot vävnadsskadans omfattning och dess
lokalisation. Postoperativ smärta definieras som akut smärta, den är oftast temporär och avtar
i takt med att vävnadsskadan läker (Werner & Strang, 2003). Akut smärta kan definieras som
nyligen uppkommen och med förmodad begränsad varaktighet. Den har vanligen en
identifierbar och temporär orsak som har samband med skada eller sjukdom (Ready &
Edwards, 1992).

Studier visar att bristfällig behandling av postoperativ smärta kan leda till att smärtan blir
långvarig (Perkins et al, 2000). Forskning har visat att behandling av postoperativ smärta är
otillräcklig på många postoperativa vårdavdelningar, det har heller inte skett någon väsentlig
förbättring inom detta område de fem senaste decennierna. Kunskapen om smärta och
smärtfysiologi har liksom intresset för smärta och smärtbehandling ökat (Werner & Strang,
2003). Trots detta underbehandlas den postoperativa smärtan i stor utsträckning (Dolin et al,
2002). Smärtimpulser kan blockeras på olika sätt, både farmakologiskt och icke
farmakologiskt (Werner & Strang, 2003).

2.3 Icke-farmakologisk behandling
Enligt ICN’s etiska kod för sjuksköterskor är ett av sjuksköterskans ansvarsområden att lindra
lidande, där står även att  sjuksköterskan skall samordna sitt arbete med närstående
yrkesgrupper (ICN, 2000). Enligt den svenska lagen om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område skall den som tillhör den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen utföra
sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 1998:531).
Vilken verksamhet som utgör vetenskap och beprövad erfarenhet inom hälso- och sjukvården
är inte klart uttryckt, utan prövas i efterhand. Socialstyrelsen avgör vad som är vetenskap och
beprövad erfarenhet i samband med dokumenterade forskningsresultat (Gullberg, 2002). I
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lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område står även att patienten skall ges
upplysningar om de behandlingsmetoder som finns (SFS 1998:531). Lagens formulering är
inte rådgivande utan bindande och tvingande, det vill säga ett lagstadgat krav på all hälso- och
sjukvårdspersonal (Gullberg, 2002).

Internationella Världshälsoorganisationen uppmanar sina medlemsländer att försöka
kvalitetssäkra och öka tillgängligheten  av icke farmakologiska metoder (WHO, 2002). Även
Europarådet uppmanar sina medlemsländer att utveckla sina hälso- och sjukvårdssystem så att
skolmedicin och icke farmakologiska metoder kan existera sida vid sida. Det innebär också att
kunskapen om metodernas kvalitet, säkerhet och effekt måste öka (Ernst, 2001).

Icke-farmakologisk behandling benämns i litteraturen även som ”icke-traditionell
behandling”, ”kompletterande behandling” eller ”alternativ behandling”. Icke farmakologisk
behandling omfattar en rad olika utövanden och övertygelser. Beskrivning och definition
varierar beroende på det professionella eller yrkesmässiga perspektivet. Ur ett biomedicinskt
perspektiv anses icke farmakologisk behandling inte vara korrekt eller i linje med vad som
anses vara lämpligt inom sjukvården i vårt samhälle. Andra definitioner beskriver icke
farmakologisk behandling som interventioner som inte lärs ut allmänt inom hälso- och
sjukvårdsutbildning eller ges generellt inom sjukhusen (Fitzpatrick, 1998).

1976 introducerades termen ”kompletterande behandling” första gången i Storbritannien.
Uttrycket kopplades till olika interventioner som på bästa sätt kan hjälpa patienten fysiskt,
psykiskt, känslomässigt och andligt. En liknande beskrivning är interventioner för att
förbättra, upprätthålla eller främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa eller förhindra
sjukdom (Fitzpatrick, 1998). Erfarenheten visar att smärta många gånger kan lindras med
sådana icke farmakologiska metoder (Almås, 2001).

3. Syfte

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva olika icke farmakologiska metoder som kan
lindra postoperativ smärta hos vuxna.

4. Metod

4.1 Sökstrategi
Denna deskriptiva litteraturstudie bygger på systematiska sökningar av vetenskapliga artiklar i
databaserna PubMed, Amed och Cinahl. Sökorden som användes var nursing, caring,

postoperative pain, postsurgical pain, intervention, therap, nonpharmacological och

nonanalgesic. Alla ord trunkerades och kombinerades på olika sätt för att få en så bred
sökning som möjligt. Sökningarna begränsades till åren 2000-2006 för att få så aktuellt
material som möjligt. Sökningarna begränsades även till artiklar skrivna på engelska, detta på
grund av litteraturstudieförfattarnas begränsade språkkunskaper. Artiklar som förekom i flera
sökningar redovisas endast en gång. Sökningarna redovisas i Sökmatris (bilaga 1). Manuella
sökningar gjordes i funna studiers referenser, totalt erhölls fem artiklar.

4.2 Urval
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om vuxna över 18 år, postoperativ smärta
samt att artiklarna skulle innehålla en beskrivning av en icke farmakologisk metod som kunde
lindra postoperativ smärta. Artiklarna skulle även finnas tillgängliga i fulltext antingen via
databaser eller via tidsskrifter i Örebro Universitets Bibliotek, detta på grund av den
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begränsade tid som stod till förfogande. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om
barn, var reviewartiklar, inte berörde postoperativ smärta, var medicinskt inriktade, beskrev
användning av olika mätinstrument eller inte beskrev en icke farmakologisk metod som kunde
lindra postoperativ smärta.

Båda litteraturstudieförfattarna läste totalt 253 titlar. Där litteraturstudiens inklusions- och
exklusionskriterier inte framgick av titeln, lästes även abstracts, totalt 83 stycken. Artiklar
som fortfarande var intressanta redovisas i sökmatrisen som urval ett, totalt 15 stycken. I urval
två lästes artiklarna i sin helhet av båda litteraturstudieförfattarna. En artikel exkluderades då
den inte var etiskt granskad och två artiklar som inte beskrev icke farmakologiska metoder
närmare exkluderades också. Kvar efter urval två återstod således 12 artiklar. Under urval tre
exkluderades ytterligare en artikel då det framkom att den inte tillräckligt tydligt beskrev en
icke farmakologisk behandlingsmetod.

Av de fem artiklar som erhölls genom manuell sökning exkluderades två, den ena på grund av
att den inte beskrev en icke farmakologisk metod närmare och den andra på grund av att den
inte handlade om postoperativ smärta. Sammanlagt återstod således 14 artiklar, varav tre från
den manuella sökningen. Dessa utgör underlag för litteraturstudiens resultat, se Artikelmatris
(bilaga 2).

4.3 Värdering
Artiklarna värderades utifrån Forsberg & Wengströms (2003) bilagor 2-4; checklistor för
kvantitativa och kvalitativa artiklar. De kvantitativa artiklarna värderades utifrån validitet och
reliabilitet. Detta gjordes genom att kontrollera att artikelförfattarna kunde styrka validiteten
och reliabiliteten i de mätinstrument som hade använts i studierna. Även studiernas syfte, om
de var etisk granskade, undersökningsgruppens storlek, urval och bortfall värderades. Den
kvalitativa artikeln värderades utifrån syfte, metod för datainsamling och analys. Den
värderades också utifrån vilka urvalskriterier för undersökningsgruppen som studien hade,
etisk granskning samt resultatets trovärdighet och rimlighet.

4.4 Bearbetning och analys
Artiklarna lästes noggrant igenom av båda litteraturstudieförfattarna genom att de delades lika
mellan båda. Först lästes och sammanfattades artiklarna enskilt. Sammanfattningen gjordes
genom att notera all information som gavs i artikeln angående den icke farmakologiska
metoden, samt resultatet av dess användning. Artiklarna byttes sedan och samma procedur
upprepades. Efter detta indelades artiklarna i kategorier beroende på vilken icke
farmakologisk metod som beskrevs, detta medförde att vissa artiklar hamnade i flera
kategorier då den beskrev flera icke farmakologiska metoder. Resultatet i denna
litteraturstudie baseras således på denna kategorisering.

5. Resultat

Resultatsammanfattning
I denna litteraturstudie framkom ett antal olika beskrivningar av icke farmakologiska metoder
som kan lindra postoperativ smärta hos vuxna. Metoder som framkom var specifik
preoperativ information, avslappning, vägledd visualisering, akupunktur, massage, musik och
vibrationsterapi. Metoderna utfördes både av sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal.
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Det framkom i flera artiklar att patienterna även kunde använda några av dessa metoder i
egenvårdande syfte.

5.1 Specifik preoperativ information
5.1.1 Interventionens uppbyggnad

I studien av Sjöling et al (2003) beskrevs en metod som bestod av specifik information som
byggde på Orem’s egenvårdsteori. Denna gav riktlinjer för hur information praktiskt kan
implementeras preoperativt. Både interventionsgrupp och kontrollgrupp fick rutinmässig
information om vad som händer före en operation, till exempel vilka blodprover som skulle
tas, EKG och vilken personal de skulle komma att möta under dagen. VAS-skalan visades och
demonstrerades. Informationen gavs både muntligt samt i form av en liten broschyr.
Informationen gavs dagen innan operationen eller i några fall fyra dagar preoperativt på grund
av praktiska orsaker. Alla patienter informerades avskilt och informationen varade mellan 20
och 40 minuter för båda grupperna, den varierande tiden berodde på hur många frågor
patienten ställde (Sjöling et al, 2003).

Den specifika informationen som interventionsgruppen fick, underströk patientens egen roll i
smärthantering genom att öka kunskapen inom områden som rörde deras eget välbefinnande.
Den viktigaste aspekten var att patienten tydligt uppmanades att vara aktiv i sin egen
behandling, till exempel att låta personalen veta i ett tidigt skede när smärtan återkom. De
uppmanades även att ställa frågor om smärtlindringsalternativ, detta för att förebygga
smärttoppar.
Patienterna informerades även om riskerna som är associerade med hög postoperativ smärta,
de informerades också om att det är enklare att förebygga smärta än att behandla existerande
smärta (Sjöling et al, 2003).

En liknande metod beskrevs av Lin et al (2005). Denna studie tog också upp vikten av vilken
attityd individen har till smärta, då en negativ attityd är relaterat till negativa
smärtupplevelser. Både interventionsgrupp och kontrollgrupp fick rutinmässig information
inför bukkirurgi innehållande andnings- och hostteknik. Den specifika informationen som
gavs till interventionsgruppen baserades på fem olika punkter: 1) Förklara orsakerna till
smärta och obehagliga känslor som kan uppkomma efter operationen, 2) Förklara smärtans
påverkan och vikten av att kontrollera smärta samt tidig mobilisering, 3) Undervisa i icke-
farmakologiska smärtlindringsmetoder, 4) Uppmuntra efterfrågan på smärtlindrande medicin
vid behov, 5) Diskutera mål för smärtkontroll, uppmuntra till att uttrycka känslor och
bekymmer, välja en icke-farmakologisk smärtlindringsmetod samt svara på frågor.
Informationen gavs till patienten och dennes omvårdnadsansvarige och gavs en till tre dagar
preoperativt. Patienterna fick informationen avskilt från andra patienter av en och samma
undersökningsperson och varade 20 till 30 minuter (Lin et al, 2005).

5.1.2 Resultat av interventionen

I Sjöling et al’s (2003) studie framkom inte någon skillnad mellan interventionsgrupp och
kontrollgrupp vad gällde upplevelsen av postoperativ smärta. Det framkom dock klart i Lin et
al’s (2005) studie att specifik preoperativ information kunde lindra postoperativ smärta. I
samband med rörelse, djupa andetag, hosta och vid känslosamma situationer var smärtan
signifikant lägre hos interventionsgruppen. Likaså påverkades attityden till smärta, skillnaden
mellan grupperna var signifikant. Det förekom ingen skillnad i Sjöling et al’s (2003) studie
mellan de två grupperna vad gäller oralt eller parenteralt administrerade opioider under den
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postoperativa perioden. Lin et al (2005) fann inte heller någon  signifikant skillnad i
användandet av opioider mellan grupperna.

5.2 Avslappning
5.2.1 Interventionens uppbyggnad

Olika avslappningstekniker beskrevs i fyra av litteraturstudiens artiklar (Good et al, 2001;
2005, Heye et al, 2002; Roykulcharoen et al, 2004). I tre av studierna fick patienterna i
interventionsgrupperna avslappningsinstruktioner via ljudband (Good et al, 2001; 2005;
Roykulcharoen et al, 2004) och i en studie via videoband (Heye et al, 2002). Både
interventionsgrupp och kontrollgrupp i Heye et al’s (2002) studie fick rutinmässig preoperativ
information via ett videoband där bland annat olika mätskalor presenterades för patienterna.
Interventionsgruppen fick även se ett 24 minuter långt videoband som visades vid ett tillfälle
två till fyra dagar innan operation. Patienterna erbjöds sedan att träna på metoderna (Heye et
al, 2002). I Roykulcharoen et al’s studie (2004) fick interventionsgruppen instruktioner via ett
ljudband med hörlurar medan en av artikelförfattarna observerade så att rätt
avslappningsteknik användes. Avslappningen varade fem minuter och upprepades tre gånger.
Kontrollgruppen fick inget ljudband, men instruerades att ligga stilla och vila under femton
minuter (Roykulcharoen et al, 2004). I studierna av Good et al (2001; 2005) användes en
avslappningsteknik som benämndes ”jaw relaxation”. Patienterna i interventionsgruppen
instruerades att låta underkäken hänga ner en aning, låta tungan vila tungt, låta läpparna bli
avslappnade, andas lugnt och försöka att inte tänka. De uppmanades att lyssna på bandet i
samband med vila efter operation, hur länge de skulle lyssna framgick dock inte.
Kontrollgrupperna fick 10 minuters allmän konversation innan operationen. Efter operationen
fick de inte lyssna till ljudband med avslappningsövning, istället fick de ligga och vila under
tystnad i 15 minuter (Good et al, 2001; 2005).

På videobandet som interventionsgruppen i Heye et al’s studie (2002) fick, demonstrerade en
sjuksköterska den specifika andningstekniken. Andningen skulle vara kontrollerad och
sammanhängande, sjuksköterskan underströk att om de höll andan när de förväntade sig
smärta så förvärrade detta smärtan. Andningen riktade uppmärksamheten till en specifik takt
och djup, den verkade som en distraktion och skapade avslappning. Sjuksköterskan visade
även kontrollerade rörelser, till exempel att röra bara en sida av kroppen åt gången. Denna
strategi fokuserade på medvetenhet som skulle förebygga plötsliga och okordinerade rörelser
vilka orsakar smärta och muskelspänningar. Detta för att hjälpa patienterna att röra sig lätt,
effektivt och med minskad smärta. Studien byggde på en tanke om förmedling av lugn och
självkontroll då det genom hela bandet upprepades positiva förväntningar och verbal
uppmuntran för att stärka patientens tillit till den egna förmågan (Heye et al, 2002).

Interventionsgruppen i Roykulcharoen et al’s studie blev instruerade att inta en bekväm
ställning i sängen, blunda och successivt slappna av i kroppens delar med början i fötterna,
underbenen och höfterna och vidare uppför kroppen till huvudet. De instruerades att fokusera
på välbefinnande samt den följdriktiga och växande avslappningen av musklerna i varje del
av kroppen. Varje instruktion upprepades två gånger och gavs med en lugn, stilla och långsam
röst. Patienterna uppmanades även att andas lugnt och avslappnat. Efter att avslappningen
avslutats  uppmanades patienterna att öppna ögonen samt ligga stilla i fem minuter. Den
systematiska avslappningen utfördes innan operation samt under femton minuter efter
operationen och efter att patienterna utfört rörelse eller förflyttning (Roykulcharoen et al,
2004).
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Avslappningstekniken som användes i Roykulcharoen et al’s studie utvecklades speciellt för
postoperativa patienter och skilde sig från andra avslappningstekniker, främst genom att det
inte förekom muskelkontraktion följt av avslappning, vilket kan vara smärtsamt efter
bukkirurgi (Roykulcharoen et al, 2004). Även Heye et al beskrev i sin studie en typ av
avslappnings teknik, en typ av andning som skulle minska påfrestning och muskelspänning
förknippad med postoperativ smärta, därmed minskades också påfrestningen i
operationsområdet (Heye et al, 2002). Den ena av Good et al’s studier beskrev också en
andningsteknik. Där uppmanades patienterna i interventionsgruppen att andas lugnt med en
tretakts rytm: inandning, utandning och vila. De uppmanades även att inte forma ord, de
skulle inte heller tänka på ord (Good et al, 2005).

5.2.2 Resultat av interventionen

Samtliga studier kom fram till att avslappning kunde lindra postoperativ smärta
(Roykulcharoen et al, 2004; Heye et al, 2002;  Good et al, 2001; 2005), skillnaderna mellan
interventionsgrupper och kontrollgrupper var signifikant. Varken Heye et al (2002) eller
Roykulcharoen et al (2004) kunde påvisa signifikanta skillnader i användning av opioider,
Good et al (2001; 2005) nämner inte denna variabel i sina studier. Liksom deltagarna i
Roykulcharoen et al’s studie uppger deltagarna i den ena av Good et al’s studier att även de
skulle använda avslappningstekniken igen och rekommenderar den till andra (Good et al,
2005; Roykulcharoen et al, 2004). Patienterna uppgav att de använde sig av avslappning varje
gång de upplevde smärta, men även vid andra tillfällen än när de lyssnade på ljudbandet
(Heye et al, 2002; Roykulcharoen et al, 2004).

5.3 Vägledd visualisering
5.3.1 Interventionens uppbyggnad

Interventionsgruppen i Laurion et al’s studie fick lyssna till två olika ljudband i samband med
operationen. Banden benämndes ”Health Journeys for People Undergoing Surgery” och är
utvecklade av B. Naparstek, en internationellt erkänd expert på vägledd visualisering,
psykoterapeut och praktiserande av metoden (Laurion et al, 2003). Innan operation lyssnade
interventionsgruppen på band ett, sidan A som innehöll visualisering anpassad för
patienternas förberedelse inför operation. Sidan B innehöll 10 minuter av olika positiva
påstående som användes vid förberedelse för operation, men de var även användbara vid
återhämtning efter operation. Band två som bestod av de musikaliska delarna från band ett
spelades kontinuerligt under hela operationen, det spelades även på den postoperativa
avdelningen.  En bandspelare med hörlurar och automatisk återspelningsfunktion användes.
Kontrollgruppen fick enbart rutinmässig perioperativ omvårdnad (Laurion et al, 2003).

Även Antall et al använde ljudband utvecklat av B. Naparstek. Detta var 20 minuter långt och
innehöll musik och positiva påståenden relaterade till postoperativ smärta och rörelse. I denna
studie nämndes att metoden hjälper till att skingra smärtans intensitet och grepp, den ökar
även serotoninhalten. Bandet undervisade också i avslappnings färdighet och återfokuserade
medvetandet. Interventionsgruppen ombads att lyssna på bandet minst två gånger om dagen
med start kvällen efter operationen och fortsätta ända fram till utskrivning. Kontrollgruppen
fick rutinmässig pre- och postoperativ omvårdnad, inklusive smärtskattning, undervisning,
sjukgymnastik och smärtlindring samt ett ljudband med avslappnande musik (Antall et al,
2004).
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5.3.2 Resultat av interventionen

Dessa två studier (Antall et al, 2004; Laurion et al, 2003) kunde inte entydigt visa att vägledd
visualisering lindrade postoperativ smärta, dock var trenderna i Antal et al’s (2004) studie
positiva då interventionsgruppen i snitt uppgav lägre smärtintensitet än kontrollgruppen. De
uttryckte också att de kände sig mer avslappnade och att de hade mindre smärta när de lyssnat
på bandet. Åtgången av opioider i kontrollgruppen de första fyra dagarna efter operation var i
medeltal 84,76 mg medan det i interventionsgruppen var 36,7 mg (Antall et al, 2004).

5.4 Akupunktur
5.4.1 Interventionens uppbyggnad

Lin et al (2002) ville i sin studie utvärdera huruvida elektroakupunktur med olika frekvenser
kunde vara effektiv för att lindra postoperativ smärta. Metoderna som beskrevs var hög och
lågfrekvent elektroakupunktur (EA) samt akupunktur utan elektrisk stimulans, således hade
studien tre interventionsgrupper. Kontrollgruppen i studien fick enbart rutinmässig
perioperativ omvårdnad.

Akupunktur har använts i Kina sedan 2500 f.Kr. och är en metod där man för in nålar i huden
och djupare vävnad längs meridianer för att balansera kroppslig energi eller ”Xi”.
Akupunkturpunkten som användes i studien benämns ”Zusanli” också känd som ”ST-36”, och
är belägen på underbenets framsida. Denna punkt valdes på grund av att den traditionellt
anses ha bäst terapeutisk effekt på nedre delen av buken. I interventionsgrupperna infördes två
akupunkturnålar i denna punkt på båda benen. Avståndet mellan nålarna var ungefär tre
centimeter, den ena nålen fungerade som en positiv pol och den andra som en negativ pol för
att möjliggöra elektrisk stimulering av akupunkturpunkten. När patienten uppgav en känsla av
”De-Xi”, en term som beskriver en känsla av tyngd i området, gavs en elektrisk ström på två
eller 100 Hz beroende på patientens grupptillhörighet. Samma tillvägagångssätt och
akupunkturpunkt användes i samtliga interventionsgrupper. Alla patienter fick sin
akupunkturbehandling under 20 minuter preoperativt (Lin et al, 2002).

5.4.2 Resultat av interventionen

I Lin et al’s studie framkom att samtliga typer av akupunktur kunde lindra postoperativ smärta
trots att VAS-poängen mellan de fyra grupperna inte skilde sig åt. Jämfört med
kontrollgruppen använde interventionsgrupperna totalt sett mindre morfin under de första 24
timmarna postoperativt. Minskningen var 21%, 43% och 61% i akupunkturgruppen,
lågfrekvent EA-gruppen respektive högfrekvent EA-gruppen. Studien visade också att
samtliga
interventionsgrupper dröjde längre med att fråga efter smärtstillande läkemedel än
kontrollgruppen, grupperna med låg- och högfrekvent EA dröjde längre än
akupunkturgruppen. Interventionsgrupper som fick låg- och högfrekvent EA krävde
signifikant färre PCA-doser (dvs. morfin) än akupunkturgruppen och kontrollgruppen. Det var
signifikant skillnad mellan grupperna i hur mycket morfin som användes, gruppen som
använde minst morfin var interventionsgruppen som fick högfrekvent EA (Lin et al, 2002).

5.5 Massage
5.5.1 Interventionens uppbyggnad

Wang et al. (2004) använde i sin studie hand och fot massage. Kontrollgrupp saknas. Taylor
et al. (2003) beskrev terapeutisk massage i sin studie, denna metod baseras på den svenska
tekniken för effleurage (strykande rörelse) och petrissage (knådande rörelse). Kontrollgruppen
fick rutinmässig postoperativ vård.
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Tekniken som Wang et al (2004) använde var enkel att utföra och krävde ingen
specialutbildning, därför kunde den utföras av både anhöriga och sjukvårdspersonal. Innan
massagen påbörjades inspekterades händernas och fötternas utseende och kondition. Patienten
intog en bekväm position och ombads att avhålla sig från konversation. Massagen utfördes
genom att massören höll patientens hand försiktigt i sin. Massören använde tumme och
fingrar för att göra cirkelrörelser i patientens handflata samt på handryggen och strök sedan
över patientens hela handflata med sin. Fotmassagen började med att foten försiktigt hölls i
massörens båda händer. Tummen användes för att göra cirkelrörelser över hela fotsulan för att
sedan stryka över den med sin handflata. Knogarna fördes i en upp och nedåt gående rörelse
över fotsulan och hälen, sedan knådades ankeln mellan massörens tumme och pekfinger.
Massagen avslutades genom att foten hölls i ett fast grepp av massörens båda händer. Den
utfördes under fem minuter per extremitet, hur ofta och i hur många dagar framgår inte av
artikeln (Wang et al, 2004).

Massageprotokollet som användes i Taylor et al’s (2003) studie, designades av en
expertgrupp på medicinsk massage för att användas på postoperativa patienter. I studien
masserades patienterna i interventionsgruppen på både över- och underkropp genom en mjukt
tryckande samt en hand-över-hand strykning för att främja avslappning. Postoperativt fick
patienterna en 45 minuter lång massage, detta upprepades vid samma tidpunkt de
nästkommande två dagarna. Massagen utfördes av licensierade massageterapeuter med mer än
fem års yrkesvana. (Taylor et al, 2003).

5.5.2 Resultat av interventionen

Wang et al. kom i sin studie fram till att smärtintensitet och obehag sänktes signifikant efter
20 minuters massage, i genomsnitt sänktes smärtintensiteten med 52,7% (Wang et al, 2004).
Taylor et al’s studie visade ingen signifikant skillnad vad gäller smärtlindring efter massage
och vanlig postoperativ vård. Resultaten visade ändå på en tendens att massage kunde lindra
postoperativ smärta (Taylor et al, 2003).

5.6 Musik
5.6.1 Interventionens uppbyggnad

Studierna (Good et al, 2001; 2005; Nilsson et al, 2003; Ikonomidou et al, 2004; Laurion et al,
2003; McCaffrey et al, 2000) använde sig av olika typer av musik, flertalet av lugn musik. I
Good et al´s studie fick interventionsgruppen lyssna till musik med 60-80 taktslag per minut
av melodisk art, utan lyrik och starka rytmer. Kontrollgruppen fick inte lyssna till musik,
förövrigt behandlades grupperna lika (Good et al, 2005). I Good’s andra studie fick
patienterna välja mellan fem olika typer av lugn musik: synthesizer, harpa, piano, orkester
musik eller långsam modern jazz. Kontrollgruppen fick 10 minuters allmän konversation
innan operationen. Efter operationen fick de inte lyssna till musik, men de fick göra rörelser
tillsammans med forskarassistenten varpå smärtskattning utfördes. Därefter fick de ligga och
vila under tystnad i 15 minuter innan smärtskattning igen utfördes i gruppen (Good et al,
2001).

Ikonomidou et al.  använde sig av lugn panflöjtsmusik i interventionsgruppen.
Kontrollgruppen fick ett tomt ljudband (Ikonomidou et al, 2004). Nilsson et al. använde mjuk,
instrumentell musik med långsam och flytande rytm som de benämnde ”new-age
synthesizer”, kontrollgruppen fick precis som i Ikonomidou et al’s studie lyssna på ett blankt
ljudband (Nilsson et al, 2003; Ikonomidou et al, 2004). Laurion et al. valde att använda
pianomusik till interventionsgruppen i sin studie, kontrollgruppen fick enbart rutinmässig
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perioperativ omvårdnad (Laurion et al, 2003). I McCaffrey et al’s studie fick varje patient
välja mellan 20 olika band med varierande musikstil, till exempel klassisk musik, jazz eller
country & western. Patienterna fick möjligheten att byta musikstil beroende på
sinnesstämning, studien har ingen kontrollgrupp (McCaffrey et al, 2000).

I fem av studierna fick patienterna lyssna till musiken postoperativt (Good et al, 2001; 2005;
McCaffrey et al, 2000; Ikonomidou et al, 2004; Nilsson et al, 2003). I studien av Nilsson et al
fick en av interventionsgrupperna lyssna till musik under operationens gång (Nilsson et al,
2003), vilket de även fick i Laurion et al’s studie där patienterna även lyssnade postoperativt
(Laurion et al, 2003). Tidpunkten för när patienterna lyssnade på musik varierade, likaså hur
länge de lyssnade. I McCaffrey et al’s studie fick patienterna själva välja hur ofta och hur
länge de ville lyssna (McCaffrey et al, 2000), medan patienterna i övriga studier styrdes av
forskarna vilket gjorde att tiderna varierade. Patienterna i alla studier förutom en, McCaffrey
et al’s, fick lyssna till musik med hjälp av ljudband och hörlurar (Good et al, 2001; 2005;
Ikonomidou et al, 2004; Nilsson et al, 2003). I McCaffrey et al’s studie hade patienterna även
möjligheten att lyssna via vanlig stereo med högtalare (McCaffrey et al, 2000).

5.6.2 Resultat av interventionen

Effekten av musik på postoperativ smärta tenderade att vara positiv i de artiklar som berör
ämnet i litteraturstudien. I båda studierna gjorda av Good et al (2001; 2005) framkom att
patienterna i interventionsgrupperna uppgav signifikant mindre postoperativ smärta än
patienterna i kontrollgrupperna. Även Ikonomidou et al’s studie visade att
interventionsgruppen uppgav signifikant lägre värden vid mätning av postoperativ smärta
(Ikonomidou et al, 2004). Nilsson et al kom i sin studie också fram till att musik hade positiv
effekt på postoperativ smärta. I studien visade båda interventionsgrupperna på signifikant
lägre smärtintensitet, studien visade dock att effekten kvarstod endast kort tid efter att
musiken upphörde, cirka två timmar. Ingen skillnad mellan interventionsgrupperna framkom
på postoperativ smärta oavsett om patienten lyssnade på musik under eller efter operation
(Nilsson et al, 2003).

Laurion et al  kom däremot inte fram till någon entydig positiv effekt i sin studie av musik vid
postoperativ smärta. Deras studie visade att endast vid utskrivningstillfället förelåg det
signifikant skillnad mellan interventions och kontrollgrupp, då kontrollgruppen uppvisade
högre värden vid mätning av smärta (Laurion et al, 2003). Patienterna i McCaffrey et al’s
studie beskrev att musiken hade en positiv inverkan på deras upplevelse av smärta. Musiken
främjade välbefinnandet och fick patienterna att känna sig hemma i främmande omgivningar.
Musiken gjorde också att patienterna kunde tänka på andra platser, till exempel hemmet, där
de kände att de hade mer kontroll över sitt liv (McCaffrey et al, 2000).

5.7 Vibrationsterapi
5.7.1 Interventionens uppbyggnad

Taylor et al. (2003) beskrev i sin studie vibrationsterapi vilket innebar att vibration
administrerades som ohörbara, rentoniga, lågfrekventa ljudvågor. En datordriven förstärkare
genererade rytmiska ljudvågor mellan 27 och 113 Hz. Dessa vibrationer gav resonans genom
madrassen och in i både ytlig och djupare vävnad. Vibrationsvågorna ändrades kontinuerligt i
amplitud och frekvens för att stimulera ett brett omfång av sensoriska receptorer.
Interventionsgruppen fick vibrationsterapi under en 20 minuters period på kvällen efter
operationen, därefter vid samma tidpunkt de två följande postoperativa dagarna. Patienterna
instruerades i hur de kunde starta vibrationsterapin samt hur de kunde justera
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vibrationsintensiteten för att uppnå maximalt välbefinnande. De kunde även initiera terapin
annan tid om de så önskade. Kontrollgruppen fick rutinmässig postoperativ vård.

5.7.2 Resultat av interventionen

Studien kunde inte visa på signifikant skillnad mellan vibrationsterapi och vanlig postoperativ
vård då det gäller postoperativ smärta (Taylor et al. 2003).

6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion
I litteraturstudien har vi valt att använda oss av databaserna Cinahl, Pubmed och Amed.  Detta
val gjordes då dessa anses vara relevanta för sökningar av vetenskapliga artiklar inom
området omvårdnadsvetenskap. Vi ansåg att dessa tre databaser innehöll tillräckligt mycket
material med tanke på vår litteraturstudies storlek.

Innan sökningen påbörjades gjorde vi ett antal provsökningar där vi i funna artiklar läste
abstracts och keywords, detta gjorde att vi hittade ytterligare lämpliga sökord.
Sökkombinationer som vi använde oss av formades i samband med att sökningarna gjordes.
Vi borde kanske i stället bestämt oss på förhand för vilka sökkombinationer som skulle
användas, för att minska risken att gå miste om relevanta artiklar. Vi begränsade oss till
årtalen 2000-2006, när vi bearbetat och värderat valda artiklar insåg vi att det i dessa artiklars
referenser fanns många artiklar före år 2000 som kunde ha varit relevanta för vår
litteraturstudie. På grund av den begränsade tid som stod till förfogande valde vi att hålla fast
vid de funna artiklarna. Således innehåller vår litteraturstudie två pilotstudier vilka vi valde att
inkludera tack vare  den utförliga beskrivningen av en icke farmakologisk metod som de
innehöll, de var dessutom endast två respektive tre år gamla.

Vi exkluderade tre möjligt relevanta  artiklar utan att ha läst dem i sin helhet då vi på grund av
tidsbegränsningen inte kunde erhålla dem i fulltext. Detta kan ha påverkat vårt resultat. Flera
av artiklarna som framkom vid databassökningarna verkade till en början mycket relevanta
för vårt syfte. Efter att ha läst artiklarna i sin helhet upptäckte vi att de inte innehöll en
utförlig beskrivning av en icke farmakologisk behandlingsmetod. Därför kände vi oss tvungna
att exkludera artiklarna, då syftet med litteraturstudien var att beskriva olika icke
farmakologiska metoder.

Av de artiklar som litteraturstudien grundar sitt resultat på är alla utom en av kvantitativ
design. Studierna har enligt forskarna använt sig av mätinstrument av hög reliabilitet och
validitet. Endast en artikel i litteraturstudien är av kvalitativ design och vi ställer oss frågande
till denna ojämna fördelning. Vi hade gärna sett att flertalet av artiklarna i litteraturstudien
istället hade varit av kvalitativ design, på grund av att resultatet då beskrivs mer
mångfacetterat och ur en annan synvinkel. Den postoperativa smärtan beskrivs med
patienternas egna ord och ur deras eget perspektiv. Då kan det framkomma andra upplevelser
och erfarenheter hos patienterna, känslor som är subjektiva och individuella, som i sin tur kan
påverka den postoperativa smärtan. Sådant kan vara svårt att mäta med till exempel en VAS-
skala.

Vår bearbetningsmetod visade sig i efterhand vara otillfredsställande vilket resulterade i
merarbete genom att litteraturstudieförfattarna ofta fick söka fakta i artiklarna. Detta hade
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kunnat undvikas om artikelsammanfattningarna  vi inledningsvis gjorde hade varit mer
specifika och tydliga.

Av de 14 artiklar som litteraturstudien bygger på handlar sex om musik, fyra om avslappning,
två om massage, två om visualisering, två om specifik preoperativ information, en om
akupunktur och en om vibrationsterapi. Några av artiklarna berör flera av dessa metoder och
jämför dem mot varandra. Vad det beror på att fördelningen blev så ojämn när det gäller
antalet artiklar som berör varje typ av icke farmakologisk behandlingsmetod ställer vi oss
frågande till. Det får som konsekvens att litteraturstudiens resultatdelar är olika väl
underbyggda.

6.2 Resultat diskussion
Antalet patienter i studierna som använts i litteraturstudien varierar från nio stycken till 468
stycken. Generellt har studierna som vi använt oss av ett litet bortfall vilket stärker studiernas
resultat. Patienterna som deltog i studierna är mestadels kvinnor och därför kan vi inte utgå
ifrån att interventionerna är lika effektiva på män. Det bör dock i detta sammanhang påpekas
att en av studierna som enbart baserats på män visade på positiva trender på både postoperativ
smärta, inläggningstid, smärtstillande läkemedel och oro (Antall et al, 2004).

Preoperativ information, som ingår i sjuksköterskans yrkesuppgifter, tas upp i två av
artiklarna där endast den ena av dem (Lin et al, 2005) visar på signifikanta skillnader mellan
grupperna. Sjöling et al (2003) kunde inte visa på signifikanta skillnader, dock framgår det i
artikeln att den postoperativa smärtan avtog snabbare i interventionsgruppen samt att metoden
som helhet ansågs påverka upplevelsen av smärta och relaterade psykologiska faktorer på ett
positivt sätt. Vi tror att om denna studie i stället utförts med kvalitativ design hade detta
möjligen kunnat utvecklats mer. Andra aspekter i den specifika informationen var associerade
med fördelarna av välbehandlad postoperativ smärta, vilket kan leda till kortare inläggningstid
och bättre långsiktiga resultat av operationen (Sjöling et al, 2003).

Vi lade under artikelsökningens gång märke till att musik och avslappning väldigt ofta
förekom i artiklarnas titlar. Det tolkar vi som att musik och avslappning är de icke
farmakologiska metoder som det skrivits och publicerats flest artiklar om. Musiken har sedan
långt tillbaka i tiden ansetts bidra till människans hälsa. Den grekiske filosofen Pythagoras
som levde på 600-talet anses vara grundaren av musikterapi. Han hade stor tro på att musiken
starkt bidrog till hälsan och rekommenderade musik och diet för att återupprätta och bibehålla
harmoni i kroppen (Olson 1998, White 2001). Avslappning har erkänd positiv effekt på bland
annat blodtryck, lungfunktion, immunförsvar, adrenalinnivå och hjärt-kärlsystem (Woodham
& Peters, 1998). Avslappning hjälper även till att bryta stressreaktionen och ökar på detta sätt
välbefinnandet. I österländsk hälsovård har olika andnings- och avslappningsmetoder använts
i tusentals år. En av de första avslappningsteknikerna som utvecklades i västerländsk medicin
kallas ”progressiv muskelavslappning”, den utvecklades i USA 1930 av den amerikanska
fysiologen Edmund Jacobson (Woodham & Peters, 1998).

Massage är kanske den äldsta och enklaste formen av icke farmakologisk metod. Egyptiska
gravmålningar visar människor som masseras och gamla kinesiska och indiska skrifter
omnämner massage. Även grekiska och romerska läkare ansåg att massage var en av de
främsta metoderna för att lindra smärta. Hippokrates, läkekonstens fader, omnämner massage
i sina skrifter på 500-talet f Kr (Woodham & Peters, 1998). Den typ av massage som beskrivs
i artikeln av Taylor et al (2003) och benämns ”Swedish Massage”  bygger på tekniken som



.

12

utvecklades av den svenske gymnasten Per Henrik Ling i slutet av 1800-talet, och som sedan
fick ett gott rykte i hela Europa. I Storbritannien erbjuds denna form av massage på över 90%
av hospiceklinikerna, där är den också vanlig på hälsohem, smärtkliniker och inom
narkomanvården  (Woodham & Peters, 1998).

Vibrationsterapi som förekommer i en av litteraturstudiens artiklar kunde inte visa att
interventionen lindrar postoperativ smärta. Vi har inte kunnat hitta någon utförligare
beskrivning av denna metod i litteraturen, därför kan vi inte uttala oss om dess användning.
Akupunktur förekommer också enbart i en av litteraturstudiens artiklar, men är desto mer
väldokumenterad. Metoden har i Kina mer än 3000-åriga anor och kom till Europa på 1600-
talet. Akupunkturtekniken används idag som komplement till konventionella
behandlingsmetoder på sjukhus och smärtmottagningar och är en erkänd metod. Med tanke på
detta är det anmärkningsvärt att vi i vår litteraturstudie endast funnit en artikel som beskriver
denna icke farmakologiska behandlings metod. Detta medför att det är osäkert om
litteraturstudiens resultat kan sägas vara rättvist. Visualisering började användas i terapeutiskt
syfte av läkare och psykologer på 1970-talet för att bland annat hantera stress. I dag används
metoden som smärtlindring, för att lindra allergier, vid hjärtåkommor och cancer med mera
(Woodham & Peters, 1998). I litteraturstudien förekommer denna metod i två av artiklarna
(Laurion et al 2003; Antall et al 2004).

Studierna som handlade om vibrationsterapi och akupunktur krävde viss specialutrustning,
akupunktur krävde specialutbildad personal och den ena av studierna som handlade om
massage använde sig av en speciell massör (Taylor, 2003; Lin et al, 2002). Övriga metoder
har varit enkla att använda  och har kunnat utföras av sjuksköterska eller annan
omvårdnadspersonal. Det har heller inte krävts avancerad specialutrustning, endast
bandspelare och hörlurar behövdes i studierna som handlade om musik, avslappning,
visualisering och den andra av studierna som handlade om massage (Good et al, 2001, 2005;
Nilsson et al, 2003; Ikonomidou, 2004; Laurion et al, 2003; McCaffrey et al, 2000; Antall et
al, 2004; Wang et al, 2004; Sjöling et al, 2003; Lin et al, 2005). Vi anser att detta är en stor
fördel som ökar möjligheten till användning, då vi av egen erfarenhet inom sjukvården vet att
enkelheten kan vara avgörande för om metoden används eller ej.

I vissa fall påverkades vitala funktioner som puls, blodtryck och
andningsfrekvens positivt (Ikonomidou et al, 2004; Wang et al, 2004). Vi anser att de icke
farmakologiska metoderna  är ett komplement till skolmedicinen då de är utan biverkningar,
kostnadseffektiva och i de flesta fall enkla att använda. Detta styrks även av flera forskare i
denna litteraturstudie (Lin et al, 2005; Ikonomidou et al, 2004; Laurion et al, 2003; Nilsson et
al, 2003; Heye et al, 2002; Wang et al, 2004; Good et al, 2001; 2005; Roykulcharoen et al,
2004).

De icke farmakologiska metoderna som framkom i litteraturstudien visade sig kunna lindra
postoperativ smärta. Forskarna kunde inte alltid visa på signifikanta skillnader mellan
interventionsgrupp och kontrollgrupp (Sjöling et al, 2003; Taylor et al, 2003; Lin et al, 2002;
Laurion et al, 2003; Ikonomidou et al, 2004), men patienterna uppgav ofta att de upplevde ett
bättre välbefinnande, minskad oro och en känsla av kontroll (Sjöling et al, 2003; Lin et al,
2002; Ikonomidou et al, 2004; McCaffrey et al, 2000). Då smärta är en mångdimensionell
upplevelse där många olika faktorer bidrar (Werner & Strang, 2005) tror vi att dessa icke
farmakologiska metoder ändå kan påverka den postoperativa smärtan i en positiv riktning.
Det visade sig också att upplevelsen av smärta ändrades och att patienterna bättre kunde
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hantera sin smärta. Patienterna behövde därför mindre smärtstillande läkemedel och fick
därmed färre biverkningar som till exempel illamående och yrsel (Lin et al, 2002; Ikonomidou
et al, 2004; Heye et al, 2002). Vi ser detta som något positivt då tidigare studier visar att
många patienter undviker att ta
smärtstillande läkemedel och därför inte är adekvat smärtlindrade, på grund av rädsla för
läkemedel och biverkningar (Arnstein, 2002).

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) säger att den
som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet, personalen skall också se till att patienten får
upplysningar om de behandlingsmetoder som finns. Som sjuksköterska är det svårt att
förhålla sig till detta då det gäller icke farmakologiska metoder på grund av bristande
definitioner och riktlinjer (Eklöf & Kullberg, 2004). I en nyligen inlämnad motion till
riksdagen påpekas just detta, där frågan ställs om vem som skall ansvara för fortbildning till
hälso- och sjukvårdspersonal avseende komplementärmedicin. De anser också att
Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utreda och lämna förslag till nationella riktlinjer (Linna
m.fl., 2006).

Vi ställer oss frågande till varför icke farmakologiska metoder inte används mer frekvent för
att lindra postoperativ smärta. Eftersom de beskrivna metoderna visar på positiva effekter på
patienternas välbefinnande, inte är förknippande med biverkningar samt ofta är enkla att
använda anser vi att metoderna bör få större utrymme inom sjukvården. Detta då det ibland är
svårt att ge adekvat postoperativ smärtlindring med farmakologiska metoder, som dessutom
kan ge biverkningar (Miller & Perry, 1990; Good et al, 1999). Vi tror att kombinationen av
farmakologiska och icke farmakologiska metoder skulle kunna vara till gagn för patienterna
när det gäller att lindra postoperativ smärta. Detta styrks även av resultaten i Good & Moore’s
studie inom området (1996).
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Databas

Datum

Sökord Resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3

Amed
061009
kl.10:08

1. nursing$
2. and postoperative pain$
3. and limit to 2000-2006

och engelska

6057
7

4
0

Amed
061009
kl.10:12

1. nursing$
2. postsurgical pain$
3. 1 and 2

6057
8
1 0

PubMed
061009
kl.10:21

1. nursing$
2. and postoperative pain$
3. and intervention$
4. and limit to 2000-2006

och engelska

405312
1259

95

45 5 5 5

PubMed
061009
kl.11:30

1. nursing$
2. and postoperative pain$
3. and nonpharmacologic$

405312
1259

10 0

PubMed
061009
kl.11:35

1. nursing$
2. and postoperative pain$
3. and nonanalgesic$

405312
1259

1 0

PubMed
061009
kl.11:40

1. nursing$
2. and postsurgical pain$
3. and limit to 2000-2006

och engelska

405312
32

12 0

PubMed
061009
kl.11:43

1. nursing$
2. and postoperative pain$
3. and therap$

405312
1259

0 0

PubMed
061009
kl.11:48

1. caring$
2. and postoperative pain$
3. and limit to 2000-2006

och engelska

22048
44

20 0

Cinahl
061009
kl.13:08

1. nursing$
2. and postoperative pain$
3. and intervention$
4. and limit to 2000-2007

och engelska

274727
931
156

72 5 3 3

Amed
061010
kl.18:24

1.   nursing$
2. postoperative pain$
3. limit 2 to 2000-2006 och

engelska

6057
105

52 4 4 3

Cinahl
061011
kl. 11:35

1. nursing$ or caring$
2. and postoperative pain$
3. and nonpharmacologic$
4. and limit to 2000-2007

och engelska

280917
939
22

13 1 1 0
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Cinahl
061011
kl.11:40

1. nursing$ or caring$
2. and postoperative pain$
3. and nonanalgesic$

280917
939

0 0

Cinahl
061011
kl. 11:50

1. nursing$ or caring$
2. and postsurgical$
3. and limit to 2000-2007

och engelska

280917
59

23 0
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Författare År
Artikelns titel
Tidskrift
Land

Syfte Design
- metod = datainsamlings- och analysmetod
- population

Resultat

Antall, G. F., Kresevic, D.
(2004)

The Use of Guided
Imagery to Manage Pain in
an Elderly Orthopaedic
Population.

Orthopaedic Nursing

23(5), 335-340.

USA

Syftet med denna
pilotstudie var att
undersöka effekten av
visualisering hos den
äldre vuxna som
genomgått ledplastik
kirurgi.

Kvantitativ studie, experimentell design, randomiserad pilot
studie.

Datainsamlingsmetod: Deskriptiv data samlades in med hjälp
av frågeformulär, VAS*, POMS**, SF-12***.

Analysmetod: Deskriptiv statistik.

Population:
- Inkl: 55 år eller äldre. Planerad höft eller knäplastik.

Kunna läsa, tala och förstå engelska och enkla
instruktioner.

- Exkl: Diagnosticerat psykiskt handikapp eller belägg för
ämnesmissbruk senaste 6 månaderna.

- N=13 män, medelålder 67.85 år. Patienterna delades
slumpmässigt in i två grupper, kontroll och
interventionsgrupp.

- Inget bortfall

* Visual Analogue Scale, mäter smärta
** Profile of Mood States, mäter oro/ångest.
*** Självskattnings instrument som mäter fysisk, emotionell och social
funktion.

Postoperativ smärta mätt i
VAS* var i genomsnitt 5,3 i
kontroll-gruppen  och 2,35 i
interventionsgruppen.
Åtgång på opioider under 4
postoperativa dagar var i
medeltal 84,76 mg i
kontrollgruppen och 36,7
mg i interventionsgruppen.
75 % av patienterna i
interventionsgruppen
uttryckte att de kände sig
mer avslappnade och att de
hade mindre smärta när de
lyssnat på bandet.
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Författare År
Artikelns titel
Tidskrift
Land

Syfte Design
- metod = datainsamlings- och analysmetod
- population

Resultat

Good, M., Cranston
Anderson, G., Ahn, S.,
Cong, X., Stanton-Hicks,
M. (2005)

Relaxation and Music
Reduce Pain Following
Intestinal Surgery.

Research in Nursing &

Health 28, 240-251.

USA

Syftet med denna
studie var att
undersöka effekten av
avslappning, musik
och en kombination av
de båda på smärta efter
bukkirurgi. Även
interventionens effekt
på puls, andning och
postoperativ åter-
hämtning undersöktes.

Kvantitativ studie, experimentell design.

Datainsamlingsmetod: Smärtintensitet och smärtupplevelse
mättes med VAS-skala*, data inhämtades även muntligt och
från patientjournalen.

Analysmetod: MANCOVA**, chi-två test

Population:
- Inkl: Fullföljt minst ett test i en av artikelförfattarens

tidigare studier. Mellan 20 och 70 år gamla, bukinsnitt,
använde PCA*** och var uppegående efter operationen.

- Exkl: Patienter som genomgått rektal, laparoskopisk eller
litet insnitt i buken. Använt EDA**** eller var
opioidberoende.

- N=167, 100 kvinnor och 67 män. Dessa valdes ut från en
tidigare studie av Good som bestod av 500 patienter.
Gruppindelning var randomiserad: avslappning 43 st,
musik 48 st, kombination 37 st och kontroll 39 st av
patienterna.

* Visual Analogue Scale, mäter smärta
**Multivariate Analysis of Covariance
*** Patient Controlled Analgesia
****Epidural Analgesia

De tre
interventionsgrupperna som
helhet hade, förutom vid
rörelse, signifikant mindre
postoperativ smärta än
kontrollgruppen dag 1 och
2. Interventionerna,
avslappning och musik,
hade liknande
smärtlindrande effekt, vilket
gjorde att alla tre
interventionsgrupperna blev
smärtlindrade.
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Författare År
Artikelns titel
Tidskrift
Land

Syfte Design
- metod = datainsamlings- och analysmetod
- population

Resultat

Good, M., Stanton-Hicks,
M., Grass, J. A., Cranston
Anderson, G., Lai, H. L.,
Roykulcharoen, V., Adler,
P. A. (2001)

Relaxation and Music to
Reduce Postsurgical Pain.

Journal of Advanced

Nursing 33 (2), 208-215

USA

Syftet med denna
studie var att
undersöka effekterna
av avslappning, musik
och kombinationen av
de båda på
postoperativ smärta,
under och mellan två
dagar och två
aktiviteter (rörelse och
vila) och under rörelse
varje dag.

Kvantitativ studie, experimentell design.

Datainsamlingsmetod: Datan är från en tidigare rapporterad
studie där smärtintensitet och smärtupplevelse mättes med
VAS-skala*,

Analysmetod: Pearsons korrelations analys

Population:
- Inkl: Engelsktalande, planerad större bukoperation med

förväntad användning av PCA** samt vara rörlig efter
operation.

- Exkl: Psykoser, EDA*** eller mindre operation såsom
laparoskopi.

- N=468, medelålder 45 år. 393 kvinnor och 75 män som
randomiserades in i fyra grupper: avslappning, musik,
kombination och kontroll.

- Internt bortfall: Initialt rekryterades 500 patienter. 32 st
föll bort då de fick EDA efter operation, inställd
operation, sjukdom eller av annan anledning drog sig ur
eller inte avslutade mätningarna.

* Visual Analogue Scale, mäter smärta
** Patient Controlled Analgesia
*** Epidural Analgesia

Signifikant mindre smärta
mätt under de 2 första
postoperativa dagarna i alla
3 interventionsgrupper, i
vila och vid rörelse, jämfört
med kontrollgrupp.
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Författare År
Artikelns titel
Tidskrift
Land

Syfte Design
- metod = datainsamlings- och analysmetod
- population

Resultat

Heye, M. L.,Foster, L.,
Kay Bartlett, M., Adkins,
S. (2002)

A Pre Operatitve
Intervention for Pain
Reduction, Improved
Mobility and Self-
Efficacy.

Applied Nursing Research

16 (2), 174-183

USA

Studiens syfte var att
fastställa om deltagare
som fick FPI*
videoband 1) hade
mindre smärta och
svårigheter vid rörelse
2) uppvisar mer
oberoende vid rörelse
3) hade större känsla
av kontroll pre
operativt och 4) var
redo att skrivas ut
tidigare än de som inte
fick FPI.

Kvantitativ studie, kvasiexperimentell design.

Datainsamlingsmetod: PSES** (15 punkter med
underrubriker, mäter ändamålsenligheten hos förväntningar).
Skalor för att mäta patientens perception och objektiva
observationer av postoperativ rörlighet utvecklades av
forskarna.

Analysmetod: Mann-Whitney, T-test, Pearsons korrelations
analys.

Population:
- Inkl: Planerad hysterektomi, ej genomgått större

bukkirurgi senaste året, inga rörelsehinder, ingen
cancerdiagnos eller misstanke om cancer relaterat till den
planerade operationen, kunna läsa och tala engelska.

- Exkl: ej specifikt angivet.
- N=70 kvinnor, medelålder 38 år. De 35 första kvinnorna

som accepterade deltagande i studien ingick i
kontrollgruppen och de 35 sista ingick i
behandlingsgruppen.

- Bortfall: Inget angivet.

* Foster Pain Intervention
** Preoperative Self-Efficacy Scale

Interventionsgruppen hade
signifikant mindre smärta
och svårigheter vid rörelse
dag 1 och dag 2. Det fanns
ingen signifikant skillnad i
mängd använt
smärtstillande läkemedel
mellan de två grupperna de
två första dagarna.
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Författare År
Artikelns titel
Tidskrift
Land

Syfte Design
- metod = datainsamlings- och analysmetod
- population

Resultat

Ikonomidou, E.,
Rehnström, A., Naesh, O.
(2004)

Effect of Music on Vital
Signs and Postoperative
Pain.

AORN Journal 80(2), 269-
278.

Sverige.

Syftet var att testa
hypotesen att lyssna på
avslappnande musik
pre- och postoperativt
skulle påverka
patientens upplevelse
av smärta, illamående
och välbefinnande och
att det skulle ha effekt
på vitala tecken hos
kvinnor som genomgår
laparoskopisk
gynekologisk kirurgi.

* Visual Analogue Scale,
mäter smärta
** American Society of
Anesthesiology

Kvantitativ studie, experimentel design.

Datainsamlingsmetod: Smärta mättes med hjälp av 1-
dimensionell VAS-skala*, illamående mättes med hjälp av
100-gradig linjär skala, välbefinnande mättes med hjälp av
VAS-skala där ändpunkterna var ”lugn” och ”mycket orolig”.

Analysmetod: statistiska beräkningar gjordes med hjälp av t-
test för att jämföra skillnader mellan testgrupp och
kontrollgrupp.

Population:
- Inkl: patient med ASA** I-II och som skulle genomgå

gynekologisk laparoskopi under generell anestesi. Ålder
25-45 år.

- Exkl: ASA högre än II, psykisk sjukdom, alkohol eller
narkotikamissbruk, neurologiska sjukdomar, annat
modersmål än svenska, kronisk smärta, intag av
smärtstillande läkemedel senaste veckan, allergi mot
någon av den planerade preoperativa medicinen eller
tidigare komplikationer under anestesi eller kirurgi.

- N=55 kvinnor, medelålder 34 år. Gruppindelningen var
randomiserad, 26 personer ingick i kontrollgruppen, 29
personer ingick i interventionsgruppen.

- Internt bortfall: Initialt rekryterades 60 personer, 5
personer (3 från testgruppen och 2 från kontrollgruppen)
uteslöts från studien på grund av komplicerad kirurgi eller
olika tekniska problem på avdelningen.

Båda grupperna hade
signifikant mindre smärta
efter operation än innan.
Ingen skillnad gällande
graden av smärta mellan
grupperna kunde uppvisas,
dock använde
interventionsgruppen totalt
sett signifikant mindre
opioider än
kontrollgruppen.
En period av vila just innan
operation har en positiv
effekt på patientens
välbefinnande och är därför
uppskattat. Vila påverkar
även postoperativ smärta
och vitala tecken, oavsett
om patienten lyssnat på
musik eller ej.
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Författare År
Artikelns titel
Tidskrift
Land

Syfte Design
- metod = datainsamlings- och analysmetod
- population

Resultat

Laurion, S., Fetzer, S. J.
(2003)

The Effect of Two Nursing
Interventions on the
Postoperative Outcomes of
Gynecologic Laparoscopic
Patients.

Journal of PeriAnesthesia

Nursing 18 (4), 254-261

USA

Studiens syfte var att
avgöra effekten av
vägledd visualisering
och musik terapi på
postoperativ smärta,
illamående och
kräkning (PONV) samt
inläggningstidens
längd hos
laparoskopiskt
opererade gyn
patienter.

Kvantitativ studie, experimentell design, pilotstudie.

Datainsamlingsmetod: Instrument utvecklat av forskarna
samt patient journalen.

Analysmetod: ANOVA*.

Population:
- Inkl: Måste vara engelsktalande, vara minst 18 år samt

vara villig att lyssna på band minst två gånger per dag
innan operationen

- Exkl: Akut operation, behov av inläggning efter operation
eller historia av psykisk sjukdom.

- N=84 kvinnor, medelålder 34,5 år. De randomiserades in
i tre grupper. Grupp 1 lyssnade på band innehållande
vägledd visualisering, grupp 2 fick lyssna på musik och
grupp 3 fick vanlig pre operativ vård.

- Bortfall: Inget angivet.

* Analysis of Variance

Av 3 olika mätningar av
postoperativ smärta visade
de 2 första ingen skillnad
mellan grupperna. Vid sista
mätning som gjordes vid
utskrivningstillfället uppgav
interventionsgrupperna
signifikant lägre smärta än
kontrollgruppen.
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Författare År
Artikelns titel
Tidskrift
Land

Syfte Design
- metod = datainsamlings- och analysmetod
- population

Resultat

Lin, J-G., Lo, M-W., Wen,
Y-R., Hsieh, C-L., Tsai, S-
K., Sun, W-Z. (2002).

The Effect of High and
Low Frequency
Electroacupuncture in Pain
After Lower Abdominal
Surgery.

Pain 99, 509-514

Taiwan.

Att undersöka effekten
av preoperativ elektro-
akupunktur (EA) på
klassiska bilaterlala
punkter (Zusanli, också
känd som ST-36) på
postoperativ smärta
och opioidrelaterade
biverkningar.

Kvantitativ studie, experimentell design.

Datainsamlingsmetod: Smärta registrerades med
endimensionell VAS-skala*, SpO2 registrerades med hjälp av
pulsoximeter, Blodtryck och Puls registrerades med hjälp av
blodtrycksapparat.   

Analysmetod: Statistiska beräkningar gjordes med hjälp av
ANOVA**, Bonferroni och chi-2-test.

Population:
- Inkl: ASA***-bedömning l-ll, planerade för att genomgå

hysterektomi.
- Exkl: Patienter som hade haft opioid-missbruk, led av

betydande hjärt-, lung-, njur-, lever- eller neurologisk
sjukdom.

- N=100, randomiserad indelning i 4 grupper med 25 i
varje grupp. Medelålder i respektive grupper var 39, 41,
38 och 42 år.

- Inget bortfall.

* Visual Analogue Scale, mäter smärta
** Analysis of Variance
*** American Society of Anesthesiology
**** Patient Controlled Analgesia

VAS-poängen skilde sig
inte åt mellan grupperna,
men jämfört med
kontrollgruppen minskade
användningen av morfin i
interventionsgrupp med
vanlig akupunktur, lågfrekv.
EA och högfrekv. EA med
21%, 43% respektive 61%.
Alla interventionsgrupperna
dröjde längre med att fråga
efter smärtstillande
läkemedel än kontroll-
gruppen, gruppen som fick
högfrekvent EA använde
minst morfin av alla
grupperna. Båda
interventionsgrupperna som
fick EA behövde signifikant
färre PCA****-doser än
kontrollgruppen och
akupunkturgruppen.
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Land

Syfte Design
- metod = datainsamlings- och analysmetod
- population
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Lin, L-Y., Wang, R-H.
(2004).

Abdominal Surgery Pain
and Anxiety: Preoperative
Nursing Intervention.

Journal of Advanced

Nursing 51 (3), 252-260

Taiwan

Studiens syfte var att
utforska effekten av
pre operativa sköterske
interventioner på
smärta vid
bukoperation,
patientens pre
operativa oro, attityd
till smärta och post
operativ smärta.

* Visual Analogue Scale for
Anxiety
** Brief Pain Inventory
*** Analysis of Variance

Kvantitativ studie, experimentell design.

Datainsamlingsmetod: Strukturerat frågeformulär, VASA*
(mäter oro) och BPI** (mäter smärtintensitet). Åtta punkter
togs från America Pain Society Patient Outcome
Questionnaire, ytterligare åtta punkter designades av
forskarna för att kunna värdera attityder till post operativ
smärta.

Analysmetod: ANOVA***, Chi-två, T-test, Kolmogorov-
Smirnov test samt Box-plot test användes.

Population:
- Inkl: Mellan 20-70 år gammal, genomgår bukoperation,

inte läggs in på intensivvårdsavdelning efter operation,
talar kinesiska eller taiwanesiska och frivilligt deltar i
studien.

- Exkl: Om patienten lider av metastaserande cancer,
opereras i annat område än buken, kognitiva oförmågor
eller psykiskt handikapp, beroende av opioider eller andra
substanser, andra smärttillstånd eller oförmåga till att vara
fysiskt aktiv innan operationen.

- N=62, 27 kvinnor och 35 män. Randomiserad indelning i
två grupper, kontrollgrupp30 st och interventionsgrupp 32
st.

- Internt bortfall: Initialt rekryterades 80 personer till
studien. 18 personer uppvisade något eller några av
exklusions kriterierna och uteslöts därför ur studien.

Mätning av postoperativ
smärta 4 timmar efter
operationen visade
signifikant lägre smärta i
interventionsgruppen
jämfört med
kontrollgruppen. Dagliga
aktiviteter påverkades
mindre av postoperativ
smärta. Ingen signifikant
skillnad i användandet av
opioider mellan grupperna.
Attityden till smärta
påverkades av
interventionen, skillnaden
mellan grupperna var
signifikant. Postoperativ
smärta i samband med
rörelse, djupa andetag,
hosta och vid känslosamma
situationer var signifikant
lägre hos
interventionsgruppen.
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McCaffrey, R. G., Good,
M. (2000).

The Lived Experience of
Listening to Music While
Recovering from Surgery.

Journal of Holistic

Nursing 18 (4), 378-390.

USA

Syftet med denna
studie var att upptäcka
den bredare effekten av
musik genom att
använda en
fenomenologisk metod
och att beskriva
upplevelsen av att
lyssna på musik under
återhämtning från
kirurgiska ingrepp på
en akutavdelning.

Kvalitativ studie, fenomenologisk beskrivande design.

Datainsamlingsmetod: Bandade intervjuer, konversationer
och observationer.

Analysmetod: Intervjuerna blev transkriberade och
tematiserade, observationer noterades och transformerades.

Population:
- Inkl: patientens förväntade postoperativa vårdtid skulle

vara minst 4 dagar samt att patienten kunde höra
tillräckligt för att föra en konversation.

- Exkl: Inget angivet
- N=9, ålder 43-88 år, 5 män, 4 kvinnor.
- Inget bortfall.

Att lyssna på musik under
återhämtningen skapade
välbefinnande under
besvärliga förhållanden.
Musiken gav en känsla av
förtrolighet i en ovan miljö.
Musiken gjorde att
patienten kunde glömma sin
smärta, den kunde
distrahera patienten.
Musikens fördelar är fler än
enbart lindring av
postoperativ smärta, den
kan även få patienten att
känna sig mer bekväm samt
minska oro och rädsla.



                  Bilaga 2 Artikelmatris

            Sidan 10 av 14

Författare År
Artikelns titel
Tidskrift
Land

Syfte Design
- metod = datainsamlings- och analysmetod
- population

Resultat

Nilsson, u., Rawal, N.,
Unosson, M. (2003).

A Comparison of Intra-
operative or Postoperative
Exposure to Music- a
Controlled Trial of the
Effects on Postoperative
pain.

Anaesthesia 58, 699-703.

Sverige

Studiens syfte var att
utvärdera den mest
lämpliga tidpunkten för
musik terapi, antingen
under operation eller
vid återhämtning efter
operation.

Kvantitativ studie, experimentell design.

Datainsamlingsmetod: Numerisk skattningsskala (NRS),
VAS* samt två frågor.

Analysmetod: Kruskal-Wallis ANOVA**, Mann-Whitney U-
test och Bonferroni.

Population:
- Inkl: dagkirurgiska ingrepp, ASA*** I-II, kunna förstå

svenska bra, ingen hörselskada, inget drogmissbruk eller
psykisk sjukdom.

- Exkl: inget angivet.
- N=151, ålder 21-85 år, 107 män, 44 kvinnor.

Randomiserad indelning i tre grupper. Kontrollgrupp
lyssnade på tomma band, 49 st; interventionsgrupp 1
lyssnade på musik under operation, 51 st;
interventionsgrupp 2 lyssnade på musik efter operation,
51 st.

- Bortfall: inget angivet.

* Visual Analogue Scale, mäter smärta
** Analysis of Variance
*** American Society of Anesthesiology

Grupp 1 och 2 rapporterade
signifikant mindre smärta
vid 1h och 2h postoperativt
än kontrollgruppen. Grupp
2 krävde mindre morfin
efter 1 h på uppvaknings-
avdelningen än
kontrollgruppen. Graden av
smärta vid hemgång, i
hemmet samma dag som
operation och 1 till 2 dagar
efter operation var låg i alla
grupperna. Musik kan
minska patienternas
upplevelse av postoperativ
smärta dock tycks effekten
ganska kort, ca 2 timmar
efter att musiken upphör.
Ingen skillnad mellan grupp
1 och 2.
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Roykulcharoen, V., Good,
M. (2004).

Systematic Relaxation to
Relieve Postoperative
Pain.

Journal of Advanced

Nursing 48 (2), 140-148

Thailand

Att undersöka effekten
av en själv-
administrerad
sjuksköterskeinterventi
on; systematisk
avslappning av både de
sensoriska och
känslomässiga
smärtkomponenterna,
på oro vid rörelse efter
bukkirurgi och på intag
av opioider de första 6
timmarna.

Kvantitativ studie, experimentell design.

Datainsamlingsmetod: Smärta mättes med 2-dimensionell
VAS-skala*, oro före och efter operation mättes med
instrumentet Trate-State Anxixety Inventory

Analysmetod: Statistiska beräkningar gjordes med hjälp av
Pearsons korrelationstest, t-test och ANCOVA**.

Population:
- Inkl: patienter som förväntades få IM*** eller IV****

smärtlindring, förväntades vara kvar på sjukhuset minst 2
dagar efter operationen, kunde tala, läsa och skriva
Thailändska.

- Exkl: patienter med inlärningssvårigheter, psykos eller
opioidberoende.

- N= 102, randomiserad indelning i 2 grupper, kontroll och
intervention, med 51 patienter i varje grupp. Ålder var 20-
65 år, 84 kvinnor, 18 män.

- Inget bortfall.

* Visual Analogue Scale, mäter smärta
**Analysis of Covariance
*** Intra Muskulär
**** Intra Venös

Signifikant lägre sensorisk
och upplevd smärta
uppgavs postoperativt i
interventionsgruppen
jämfört med
kontrollgruppen. Ingen
signifikant skillnad i intag
av opioider de första 6
timmarna efter operationen.
Dag 2 efter operationen
uppgav 84% av deltagarna i
interventionsgruppen att
systematisk avslappning
hjälpt vid både sensorisk
och upplevd smärta.
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Sjöling, M., Nordahl, G.,
Olofsson, N., Asplund, K.
(2003).

The Impact of
Preoperative Information
on State Anxietey,
Postoperative Pain and
Satisfaction with Pain
Management.

Patient Education and

Counseling 51, 169-176

Sverige

Denna studies
huvudsyfte var att
utforska om specifik
information innan
operation kan hjälpa
patienter uppnå bättre
smärtlindring efter
knäplastik och påverka
mängden eller antalet
smärtstillande medel
postoperativt.

Kvantitativ studie, experimentell design.

Datainsamlingsmetod: Två frågeformulär samt VAS*.

Analysmetod: Statistiska beräkningar gjordes med hjälp av
Mann-Whitney, Chi-Två och T-test.

Population:
- Inkl: Diagnostiserad artrit, över 50 år, mentalt orienterad

samt förmåga att förstå frågeformuläret. Skriftligt
medgivande.

- Exkl: Reumatism eller postoperativ förvirring.
- N=60, 24 män och 36 kvinnor, medelålder 71 år.

Personerna indelades i interventions grupp och
kontrollgrupp, den första personens grupptillhörighet
randomiserades därefter valdes varannan till respektive
grupp med 30 i varje.

- Internt bortfall: Två patienter utvecklade postoperativ
förvirring.

- Externt bortfall: Fem av de tillfrågade avböjde
deltagande, initialt tillfrågades 67 patienter.

* Visual Analogue Scale, mäter smärta

Upplevelsen av smärta var
liknande i båda grupperna.
Användningen av
smärtstillande läkemedel
skilde sig inte heller åt,
varken mellan grupperna
eller mellan dagarna.
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Taylor, A. G., Galper, D.
I., Taylor, P., Rice, L. W.,
Andersen, W., Irvin, W.,
Wang, X-Q., Harrell, F.E.
(2003).

Effects of Adjunctive
Swedish Massage and
Vibration Therapy on
Short-Term Postoperative
Outcomes: A Randomized,
Controlled Trial.

The Journal of Alternative

Complementary Medicine

9 (1), 77-89.

USA

Att undersöka effekten
av postoperativ
massage och
vibrationsterapi på
kortsiktig postoperativ
smärta, negativ
allmänpåverkan och
fysisk stressförsvar.

Kvantitativ studie, experimentell design.

Datainsamlingsmetod: Smärta mättes med 10-gradig 2-
dimensionell skala, oro och rädsla mättes med 11-gradig
numerisk skala. Graden av oro mättes med hjälp av enkäten
Y-1, allmänpåverkan mättes med hjälp av enkäten PANAS*.
Blodtryck användes som indikator på fysisk stressförsvar och
mättes med hjälp av automatisk blodtrycksmätare.

Analysmetod: Statistiska beräkningar av skillnader mellan
grupperna gjordes med hjälp av ANOVA**, Bonferroni,
Pearson korrelationstest samt regressionstest.

Population:
- Inkl: 18 år eller äldre och skulle genomgå buklaparatomi

för att avlägsna misstänkt cancervävnad.
- Exkl: om patienten haft trombos eller flebit, pacemaker

eller annat batteridrivet implantat, pågående behandling
av psykisk åkomma eller led av någon typ av missbruk.

- N= 105, randomiserad indelning i 3 grupper med 34, 35
respektive 36 patienter. Ålder var från 18 år och uppåt,
enbart kvinnor.

- Internt bortfall: Initialt rekryterades 147 patienter,42
exkluderades pga. sjukdom, ändrad typ av kirurgi, ångrat
sig angående deltagande, ändring av postoperativ
inläggning, personliga skäl och ändrade operationsplaner.

* The Positive and Negative Affect Scales
** Analysis of Variance

Ingen signifikant skillnad
framkom mellan
interventionsgrupper och
kontrollgrupp. Även om
effekterna var små
observerades en trend till
fördel för massageterapi
som var mer effektiv än
vibrationsterapi och vanlig
postoperativ vård på
postoperativ smärta.
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Wang, H-L., Keck, J. F.
(2004).

Foot and Hand Massage as
an Intervention for
Postoperative Pain.

Pain Management Nursing

5 (2), 59-65.

USA

Syftet var att fastställa
om 20 minuters fot-
och handmassage (5
minuter per extremitet)
kunde minska
smärtuppfattningen
(dvs. smärt intensitet
och smärt upplevelse)
och sympatisk respons
(dvs. puls, andnings
frekvens och
blodtryck) bland
postoperativa patienter.

Kvantitativ studie, experimentell design.

Datainsamlingsmetod: 0-10 NRS* samt 10 skalig verbal
smärtupplevelse instrument, 0 - 100%ig smärtlindringsskala,
automatisk blodtrycksmätare.

Analysmetod: Statistiska beräkningar gjordes med hjälp av T-
test.

Population:
- Inkl: 20 år eller äldre, kunna förstå verbala och skrivna

instruktioner, kunna uttrycka sig verbalt eller icke verbalt.
- Exkl: skadad hud på händer eller fötter, artrit,

inflammation, ödem, brännskador, flebiter, använder
PCA**, lider av eller medicineras för hjärt-lung sjukdom.

- N=17 , medelålder 51.11 år. Kontrollgrupp saknas.
- Internt bortfall: 18 patienter rekryterades till studien, 17

kvinnor och 1 man. 1 patient exkluderades pga. brister i
datainsamlingen, könet på patienten framgår inte.

* Numeric Rating Scale
** Patient Controlled Analgesia

Studien kom fram till en
signifikant sänkning av
smärtintensitet och obehag
efter 20 minuters massage,
smärtintensiteten sänktes i
genomsnitt med 52,7%.


