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Sammanfattning 

Bakgrund: Postoperativ smärta är vanligt förkommande och påverkar patientens 

välbefinnande. Sjuksköterskor har en central roll i smärtbehandling, det finns 

flertalet icke-farmakologiska metoder som kan användas för postoperativ 

smärtlindring.  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att identifiera icke-farmakologiska 

metoder som en grundutbildad sjuksköterska kan utföra eller erbjuda som 

komplement vid en postoperativ smärtbehandling hos vuxna, samt utvärdera dess 

effekt.  

Metod: En litteraturöversikt. 

Resultat: Fyra icke-farmakologiska metoder uppmärksammades: musikterapi, 

avslappningsövningar, beröringsmetoder och patientutbildning. Musikterapi i 30 

minuter hade en signifikant smärtlindrande effekt. Beröringsmetoder och 

avslappningsövningar resulterade i en succesivt ökad smärtlindrande effekt. 

Patientutbildning gav en smärtlindrande effekt upp till 48 timmar efter operation. 

Slutsats: Icke-farmakologiska metoder kan användas som komplement till en 

farmakologisk behandling för att lindra postoperativ smärta.  

 

Nyckelord: Behandling, Icke-farmakologisk, Postoperativ, Smärta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract:  

Background: Postoperative pain is common and affects the patients’ wellbeing. 

Nurses have a central role in pain management, there are many non-

pharmacological methods that can be used as postoperative pain relief.  

Aim: The aim of this literature review was to identify non-pharmacological 

methods that the basic trained nurse can perform or provide as a complement to a 

postoperative pain relief for adults and to evaluate their effect.  

Method: A literature review 

Results: Four non-pharmacological methods were observed: music therapy, 

relaxation exercises, touching methods and patient education. Music therapy for 30 

minutes showed a significant pain relieving effect. Massage therapies and 

relaxation exercises gave a gradually increased pain relieving effect. Patient 

education gave a pain relief up to 48 hours after surgery.  

Conclusion: Non- pharmacological methods can be used as a complement to a 

pharmacological treatment as to relieve postoperative pain.  
 

Keywords: Non-pharmacological, Postoperative, Pain, Treatment 
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Inledning 
Genom tidigare erfarenheter och utbildning har författarna uppmärksammat att 

postoperativ smärta är vanligt förekommande, samt att få sjuksköterskor verkar 

använda sig av icke-farmakologiska metoder för att lindra smärta. Syftet med 

litteraturöversikten var att jämföra vilken effekt icke-farmakologiska metoder har 

på smärta i det postoperativa skedet. Förhoppningen med litteraturöversikten är att 

sjuksköterskor ska få kunskap om några icke-farmakologiska metoder och dess 

effektivitet för att lättare kunna tillämpa dem i vårdarbetet, för att reducera 

patientens postoperativa smärta. 

 

Bakgrund 
Postoperativ smärta 

International Association for the Study of Pain ([IASP], 2015) definierar smärta 

som en sensorisk och känslomässig upplevelse som associeras till en potentiell 

eller verklig vävnadsskada eller beskriven i sådana termer. Smärta är något som är 

subjektivt och alla individer har sin egen upplevelse av smärta (a.a.). Smärta är ett 

vanligt förekommande symtom efter kirurgiska ingrepp (Allvin, Berg, Idvall & 

Nilsson, 2007). 

 

Postoperativ smärta skapas på grund av vävnadsskada, genom sensoriska 

nervbanor förs smärtsignaler från den skadade vävnaden till centrala nervsystemet. 

Intensitet och symtom varierar beroende på lokalisation och omfattning av skadan 

(IASP, 2010). I en studie av Joelsson, Olsson och Jakobsson (2010) beskrev 

patienterna den postoperativa smärtan efter höftledsbyte med ord som fruktansvärd 

och brännande. 

 

Det är ett flertal faktorer som påverkar intensiteten och uppkomsten av 

postoperativ smärta, bland annat kultur, kön, ålder, trauma samt typ av kirurgi 

(Nworah, 2012). Mobilisering, djupandning och hosta är några faktorer som leder 

till ökad smärtintensitet under den postoperativa fasen (Yin, Tse & Wong, 2012). 

Även psykologiska faktorer såsom depression har visat sig öka den postoperativa 

smärtupplevelsen (Lee et al., 2015). Fördelar med en effektiv smärtlindring är 

tidigare mobilisering, kortare vårdtider samt kostnadseffektivt (Nworah, 2012). En 
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tidig mobilisering där patienter kommer upp och mobiliseras inom ett dygn efter 

operation har visats minska vistelsetiden på sjukhus, samt minska risken för att 

patienter utsätts för sjukdomar som är relaterade till sängvila (Guerra, Singh & 

Taylor, 2015).   

 
Postoperativ smärtbehandling 
Det har framkommit att omkring hälften av alla postoperativa patienter inte 

erhåller en adekvat smärtlindring (IASP, 2010). Bristande smärtlindring ger ökad 

risk för postoperativa komplikationer, exempelvis ventrombos och 

lunginflammation. För att uppnå maximal smärtlindring bör både farmakologiska 

och icke-farmakologiska metoder användas. Farmakologiska val för smärtlindring 

varierar beroende på operation, patient samt grad av smärta. Opioider, anti-

inflammatoriska läkemedel och icke-opioider är några av valen som kan användas 

för farmakologisk smärtlindring (Nworah, 2012). I en studie av Lee et al. (2015) 

användes främst Morfin och Fentanyl som opioider i smärtlindrande syfte både 

peri- och postoperativt. En smärtlindrande opioidbehandling oberoende 

beredningsform kan ge många komplikationer i form av illamående, klåda, 

andningsdepression och hallucinationer (Rudin, Brantberg, Eldh & Sjölund, 2010). 

Andningsdepression är en väldigt allvarlig biverkan av opioder. En studie visade 

på att omkring hälften av individerna som drabbades av andningsdepression avled 

och ytterligare 22 % fick irreversibla hjärnskador (Lee et al., 2015). 

Komplementära och alternativa metoder har däremot få rapporterade biverkningar 

(Bergh, 2014). 

 

I de behandlingsriktlinjer som finns för postoperativ smärta i Sverige beskrivs det 

att Paracetamol och Non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) ska utgöra 

grunden i all postoperativ smärtbehandling om inte någon kontraindikation 

föreligger. En opiodbehandling är vanligen behövlig vid medel till stor kirurgi. 

Effekten av behandlingen ska kontrolleras var fjärde timme, till patienten blir 

utskriven eller smärtfri utan analgetika. Smärtan ska kontrolleras och 

dokumenteras i både rörelse och vila med hjälp av visuell analog skala (VAS), 

Numerisk skala (NRS) och beteende-skala. Om patienten erhåller en 

opioidbehandling ska även sederingsfrekvens och andningsfrekvens kontrolleras 

hos en icke uppegående patient. Blåsttömningsfunktion ska observeras var fjärde 
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timme och vid lägre behandlingstid ska risk för obstipation utvärderas och 

dokumenteras (Rudin et al., 2010).  

 
Icke-farmakologiska behandlingsmetoder 

Icke-farmakologiska metoder kan definieras som terapier för smärtlindring, där 

individen inte tar läkemedel eller någon annan aktiv substans (Boldt et al., 2014). 

Flertalet patienter söker sig till alternativa och komplementära behandlingsmetoder 

mot smärta, vilket dagens sjukvård erbjuder (Blomberg, Hållstam & Gottzen, 

2013). Med alternativmedicin avses behandlingsmetoder som ersätter behandling 

av den etablerade hälso- och sjukvården, komplementär medicin används istället 

som ett komplement till behandlingar inom den etablerade hälso- och sjukvården. 

Komplementärmedicin används av svensk hälso- och sjukvårdpersonal under vissa 

förhållanden (Statens offentliga utredningar [SOU], 2010:65).  

 

Svensk hälso- och sjukvård ska arbeta utifrån evidens och beprövad erfarenhet. I 

svensk hälso-och sjukvård har alternativa metoder inte godtagits för att det inte 

finns en tillräckligt hög evidens inom området. Svensk legitimerad hälso- och 

sjukvårdpersonal ska i princip inte använda sig utav dessa metoder. Ett undantag är 

om den etablerade behandlingen inte ger några effekter, det kan då finnas skäl för 

att tillmötesgå patientens önskningar om andra behandlingsmetoder. 

Förutsättningen är då att behandlingen sker under godtagbara villkor samt att 

patienten är informerad. Vidare får behandlingen inte utgöra en hälsorisk eller 

ersätta en etablerad behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården (Riksdagen, 

2008). Hälso- och sjukvårdslagen ([HSL] 1982:763) beskriver att vården ska vara 

kostnadseffektiv, lättillgänglig samt bygga på patientens självbestämmande och 

integritet. Vården skall även vara av god kvalité och ge trygghet till patienten. De 

olika insatserna ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.    

 

Det finns flertalet icke-farmakologiska metoder som kan appliceras i 

smärtlindrande syfte (Gélinas et al., 2013). I en studie av Bjerså, Stener-Victorin 

och Fagevik-Olsén (2012) visades en brist på kunskap om KAM hos svenska 

läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor inom kirurgisk vård. Majoriteten av 

studiedeltagarna (80.9 %) värderade betydelsen av att inneha kunskap om KAM 
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som viktigt, dock värderade sjuksköterskorna det som mindre viktigt jämfört med 

läkare och sjukgymnaster (a.a.). 

 
Sjuksköterskans ansvarsområde 

Att lindra lidande, påskynda återhämtning och främja välbefinnande är en viktig 

uppgift sjuksköterskan har (Almerud Österberg, 2014). Sjuksköterskan har en 

central roll i smärtbehandling eftersom sjuksköterskan har en nära patientkontakt. 

En nära patientkontakt ger en möjlighet att se vilka patienter som upplever smärta, 

graden av smärta hos patienter samt att vidta adekvata åtgärder och utvärdera dess 

effekt. Sjuksköterskans centrala roll i smärtbehandlingen innebär att ha god 

kunskap angående smärtans alla olika dimensioner som innefattar både 

bedömning, uppkomst och behandling (IASP, 2015).  

 

Det har framkommit att sjuksköterskor tycks ha en bristande kunskap gällande 

bedömning och lindring av patienters smärta, vilket gjort att patienterna upplevt att 

sjuksköterskan inte uppmärksammat smärtan (Al-Shaer, Hill & Anderson, 2011; 

Rejeh & Vaismoradi, 2010). I en studie av Wioletta, Sebastian och Andrzej (2016) 

visades att sjuksköterskor ofta ignorerade äldre patienters smärtintensitet 

postoperativt. Rognstad (2012) visade däremot att sjuksköterskor upplevde sig 

utvärdera patientens smärta oftare än vad läkare gjorde. 

 

Enligt Rognstad (2012) har sjuksköterskor ett samarbete med läkare för att 

diskutera fram vilken smärtbehandling patienten ska få. I en studie av Shoqirat 

(2015) som undersökte sjuksköterskors roll i smärtlindring så upplevde 

sjuksköterskorna att patienter noggrant följde läkarens ordinationer medan 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder ignorerades. 

 

Sjuksköterskor upplevde en känsla av maktlöshet gällande inflytande och 

beslutstagande i patienternas smärtbehandling, samt att sjuksköterskans roll i 

smärtbehandlingen många gånger uppfattades vara att endast följa läkarens 

ordinationer (a.a). Sjuksköterskor har heller inte full kunskap smärta, endast 56 % 

ansåg sig kompetenta att kunna hantera hela smärtupplevelsen hos patienter efter 

operation (Rognstad, 2012). Sjuksköterskan ska med säkerhet kunna administrera 

ordinerade läkemedel samt utvärdera dess effekt, men även utöver den medicinska 
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behandlingen kunna tillämpa komplementära och alternativa behandlingsmetoder 

(Bergh, 2014).  

 
Teoretisk referensram 

Känsla av sammanhang (KASAM) är en teori som grundades av Aaron 

Antonovsky (2005) och innefattar tre centrala komponenter som tillsammans 

bildar helheten KASAM. Komponenterna är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär i vilken grad individen uppfattar olika 

stimuli, dessa stimuli kan ske i individens omgivning eller drabba individen själv. 

Miljön kan uppfattas som tydligt strukturerad eller som oklar och rörig. 

Hanterbarhet innebär hur väl individen upplevs hantera stimuli samt finner 

resurser för denna hantering. Resurserna som finns att tillgå kan antingen 

individen själv ha kontroll över eller kontrolleras av andra människor omkring 

individen. Meningsfullhet anses vara den viktigaste komponenten och innefattar i 

vilken grad individen är engagerad och motiverad i händelser. Individen kan se ett 

påfrestande stimuli som en intressant utmaning eller tycka att det är totalt 

meningslöst (Antonovsky, 2005). Patienter med en hög KASAM och hög 

upplevelse av kontroll har en lägre postoperativ smärta (Ristner, Andersson, 

Johansson, Johansson & Ponzer, 2000).  

 

Personer som har en låg KASAM har enligt Parkarien et al. (2015) sämre 

livsglädje, de upplever även en långsammare återhämtning med mer smärta under 

en femårsperiod efter operation än individer som har en hög KASAM. 

Barthelsson, Nordström och Norberg (2011) visade även att patienter med en låg 

KASAM upplever en fördröjd återhämtning av hälsa efter borttagande av 

gallblåsan genom titthålskirurgi. 

 
Problemformulering 

Omkring hälften av alla patienter har upplevt smärta i den postoperativa fasen trots 

farmakologisk behandling mot postoperativ smärta, vilket kan innebära att 

postoperativ smärta troligen är underbehandlad. Sjuksköterskan har en central roll 

i postoperativ smärtbehandling och behöver därför ha god kunskap om olika 

behandlingsmetoder för smärtlindring. Det finns flertalet icke-farmakologiska 

metoder beskrivna som kan utföras i smärtlindrande syfte. Genom att kombinera 
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farmakologiska och icke-farmakologiska metoder kan patienterna erhålla en mer 

effektiv smärtlindring. Det har visat sig att KASAM är en betydande faktor för 

postoperativ återhämtning, en hög KASAM ger minskad smärta och positiva 

effekter på välbefinnande. En viktig uppgift hos sjuksköterskan är att främja 

välbefinnande, vilket en god postoperativ smärtlindring kan förstärka. Genom att 

sjuksköterskor får en ökad kunskap om effekten av icke-farmakologiska metoder 

mot postoperativ smärta kan sjuksköterskor öka patientens välbefinnande samt 

minska risken för att patienten ska få postoperativa komplikationer relaterade till 

smärta. 

 
Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att identifiera icke-farmakologiska metoder som 

en grundutbildad sjuksköterska kan utföra eller erbjuda som komplement vid en 

postoperativ smärtbehandling hos vuxna samt utvärdera dess effekt.  

 
Frågeställningar: 

Vilka icke-farmakologiska metoder kan sjuksköterskan erbjuda patienten för att 

lindra postoperativ smärta hos vuxna? 

 

Vad har icke farmakologiska-metoder för korttidseffekt på postoperativ smärta?  

 

Vad har icke farmakologiska-metoder för långtidseffekt på postoperativ smärta?  

 
Definition av centrala begrepp  

Icke-farmakologiska metoder kan definieras som terapier för smärtlindring, där 

individen inte tar läkemedel eller någon annan aktiv substans (Boldt et al., 2014). 

 

Kortvarig effekt menas effekten av intervention fram till 24 timmar efter 

interventionen. 

 

Långvarig effekt innebär interventioners effekt från 24 timmar och framåt.  
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Metod 
Design 

Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt ger möjlighet 

att på ett systematiskt och strukturerat arbetssätt skapa en översikt av vald 

litteratur. Grunden är att beskriva data från befintlig forskning inom ett visst 

område för att sedan sammanställa forskningen (Friberg, 2012).   

 
Urval av litteratur 

Artikelsökningen genomfördes i de elektroniska databaserna PubMed och 

CINAHL via biblioteksguiden på Högskolan Dalarnas webbsida. PubMed är en 

elektronisk databas som innefattar Medline, och omfattar flera tusen tidskrifter 

gällande medicin, omvårdnad och hälsa. CINAHL är en elektronisk databas som 

omfattar hänvisningar till i stort sett alla engelskspråkiga tidskrifter gällande 

omvårdnad och hälsa (Polit & Beck, 2012). Östlundh (2012) beskriver att sökord 

som passar bäst i en viss databas kan framställas genom ämnesordlistor. 

Ämnesordlistor användes därför för att identifiera sökord som passade bäst i de 

använda databaserna. Fritextsökning och MesH-termer användes för 

framställningen av sökord i både PubMed och CINAHL.   

 

Sökorden som användes för att söka vetenskapliga artiklar var: postoperative, 

postop*, pain, nonpharmacologic* alternative, therapy, management, effect, 

nursing*, nurs*, complementary therapies, intervention, postoperative pain, 

postoperative pain management.    

 

Under sökningen tillämpades booleska termen AND för att sökningarna skulle 

innefatta alla valda sökord i en sökning. Trunkering (*) användes även vid 

sökningen, detta gjordes för att få med sökordens alla böjningsformer (Östlundh, 

2012). Sökordskombinationerna i de olika databaserna redovisas i tabellen för 

sökstrategi (Tabell 1). Olika avgränsningar användes i artikelsökningen, artiklarna 

skulle vara peer-reviewed i CINAHL då denna funktion inte var möjlig i PubMed, 

vara publicerade mellan åren 2007-2017 och vara skrivna med engelsk text. 

Sökningen resulterade i 111 lästa abstract och 43 lästa artiklar varav 17 stycken 

kvantitativa artiklar inkluderades i litteraturöversikten. 
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Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om icke-farmakologiska 

metoder för postoperativ smärtlindring samt att det skulle vara grundutbildade 

sjuksköterskor som utförde eller erbjöd interventionerna. Artiklarna skulle ha ett 

etiskt godkännande, uppnå medel till hög kvalitet vid kvalitetsgranskningen och att 

samtliga patienter i artiklarna skulle vara vuxna över 18 år.  
 
Tabell 1. Tabell för sökstrategi  

Databas sökord antal 
träffar 

lästa 
abstract 

lästa 
artiklar 

valda 
artiklar 

PubMed postoperative pain 
management AND nurs* 
AND intervention 

11161 
857 
144 

0 
0 
13 

0 
0 
4 

1 

PubMed Intervention AND 
postoperative pain AND 
nurs* 

282057 
2509 
254 

0 
0 
19 

0 
0 
4 

2 

PubMed Pain, AND 
Postoperative AND 
Nursing* AND 
Complementary Therapies 

293016 
38984 
1180 
94 

0 
0 
0 
25 

0 
0 
0 
13 

5 

PubMed Postoperative Pain AND 
Complementary Therapies 
AND 
Effect 

38653 
428 
147 

0 
0 
5 

0 
0 
3 

1 

CINAHL effect* AND 
nonpharmacologic* AND 
postop* AND  
pain 

386,656 
753 
38 
28 

0 
0 
0 
15 

0 
0 
0 
5 

3 

CINAHL postop* AND 
pain AND 
management AND 
effect 

36597 
7979 
1454 
653 

0 
0 
0 
16 

0 
0 
0 
8 

4 

CINAHL postoperative AND 
pain AND 
alternative AND 
therapy. 

34439 
7467 
349 
133 

0 
0 
0 
18 

0 
0 
0 
6 

1 
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Värdering av artiklarnas kvalitet 

Kvalitetsvärdering genomfördes gemenensamt med hjälp av en modifierad mall av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengströms (2008) för 

granskning av kvantitativa artiklar, mallen presenteras i bilaga 1. 

Granskningsmallen innehåller 29 frågor där respektive fråga kan besvaras med 

antingen ja eller nej. Varje fråga som besvarades med ett ja, utgjorde ett poäng 

som sedan användes för att värdera om artikeln erhöll låg (<60 %), medel (>60 %) 

eller hög kvalitet (>80 %). 

 
Tillvägagångssätt 

Analysen och skrivprocessen genomfördes gemensamt, kontakten hölls via träffar 

på HögskoleCentrum i Ludvika. Webbtjänsten Google Drive användes för att lagra 

och dela dokument gemensamt. Sökning av artiklar genomfördes individuellt med 

i förväg gemensamt valda sökstrategier som baserades utifrån syftet och beskrivs i 

metod delen. Artiklarnas abstrakt lästes individuellt för att få en uppfattning om 

deras relevans till litteraturöversiktens syfte. Artiklar med relevant abstrakt lästes 

tillsammans, för att sedan gemensamt välja ut hela artiklar. Artiklar som ansågs 

vara relevanta för syftet kvalitetsgranskades. Inkluderade artiklar analyserades och 

resultatet sammanställdes gemensamt, se bilaga 2. De olika 

sökordskombinationerna (tabell 1) resulterade i kvantitativa artiklar då sökord som 

effect och intervention användes. Kvantitativa artiklar ansågs även ge bäst svar på 

syfte.  

 
Analys och tolkning av data 

Artiklarna som inkluderades analyserades enligt Friberg (2012), som beskriver 

analysen utifrån tre olika steg. Det första steget innebar att artiklarna lästes ett 

flertal gånger för att få en förståelse för artikelns innehåll. Efter detta delades 

artiklarna in i kategorier efter icke-farmakologisk metod. I steg två jämfördes 

framtagna kategorier samt likheter respektive skillnader från artiklarnas 

tillvägagångssätt, analyser, syften och resultat. Slutligen i steg tre gjordes en 

gemensam sammanställning av artiklarnas resultat (a.a.).    
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Effekten av interventionerna bedömdes genom att titta på hur mycket 

smärtintensiteten reducerades efter interventionerna, detta bedömdes genom de 

smärtskalor som användes i artiklarna. Denna reducering jämfördes med 

kontrollgruppernas smärtintensitet för att se om det fanns signifikanta skillnader i 

smärtreducering, samt genom att läsa vad forskarna kommit fram till som innebar 

signifikanta skillnader. Segersten (2012) beskriver att evidens kan kombineras i 

olika former för att ge ett underlag för en typ av intervention. Randomiserad, 

kontrollerad studie (RCT) ger högst evidens och kvasiexperimentella studier ligger 

steget under RCT i evidensgrad (a.a.). Åtta studier som inkluderades var RCT samt 

fem var kvasiexperimentell, se bilaga 2. 
 
Etiska överväganden 

Etikprövningslagen omfattar inte arbete på högskolenivå och arbetet har därför 

inte prövats utifrån lagen (Codex, 2016). Valda artiklar skulle ha godkänts av en 

etisk kommitté. Ett etisk godkännande bekräftar att forskningen utfördes med 

respekt för mänskliga rättigheter och människovärdet. Det visar även på att 

deltagarna ska ha fått en adekvat information om interventionerna och 

forskningen. En annan aspekt är att deltagarna under interventionerna ska ha 

möjlighet att när som helst avsluta, samt att forskningen ska avbrytas om det finns 

en stor risk för deltagare att komma till skada (Codex, 2017).  Forskning på 

människor skall generera kunskap utan att bryta mot de mänskliga rättigheterna 

(World Medical Association, u.å). 

 

Litteraturöversikten strävades efter att skrivas utifrån ett objektivt synsätt, 

referenser på litteratur skrevs på ett korrekt sätt för att läsaren enkelt ska kunna se 

primärkällan. En översättning från engelska till svenska genomfördes och för att i 

möjligaste mån undvika språklig feltolkning användes Folkets lexikon och 

universitets- och högskolerådets ordbok vilka är elektroniska 

översättningsmetoder. Genom ett noggrant bearbetande av materialet och 

omformulering med egna ord, undveks plagiat i största möjliga mån. 
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Resultat  
I litteraturöversiktens resultat inkluderades 17 artiklar. Alla artiklar var 

kvantitativa och fokuserade på effekten av icke-farmakologiska metoder vid 

postoperativ smärtlindring hos patienter som var över 18 år. Alla icke- 

farmakologiska metoder i artiklarna kunde utföras eller erbjudas av en 

grundutbildad sjuksköterska. Inkluderade artiklar beskrev olika skalor för att 

uppskatta smärtan hos patienter, vanligaste skalan var visuell analog skala (VAS). 

Patienterna i alla inkluderade artiklar erhöll under studietiden en farmakologisk 

behandling se bilaga 2, de icke-farmakologiska metoderna användes som 

komplement till den farmakologiska smärtbehandlingen. Elva artiklar erhöll hög 

kvalitet och sex stycken medel kvalitet efter kvalitetsgranskningen. Artiklarna var 

publicerade mellan åren 2008 och 2017 och genomförda i, Turkiet (=6), Iran (=3), 

Kina (=2), Kanada (=1), Japan (=1), United States of America (USA) (=1), Norge 

(=1), Storbritannien (=1) och Finland (=1). Artiklarna presenteras i bilaga 

2.  Dataanalysen resulterade i fyra kategorier: musikterapi, beröringsmetoder, 

avslappningsmetoder och patientutbildning, med tillhörande subkategorierna 

Effekten de första 24 timmarna och långtidseffekt.  

 
Musikterapi 

Patienter som fått lyssna på musik genom hörlurar i 30 minuter postoperativt har 

visat sig få en smärtlindrande effekt, hörlurar användes för att exkludera ljud 

utifrån. Musikinterventionerna innefattade både egenvald musik och lugn musik 

med 60-80 taktslag per minut (Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Lin, Lin, Huang, 

Hsu & Lin 2011; Vaajoki, Pietilä, Kankkunen, Vehviläinen-Julkunen, 2012; 

Ajorpaz, Mohammadi, Najaran & Khazaei, 2014; Özer, Karaman Özlü, Arslan & 

Günes, 2013). Egenvald musik innebar att patienterna fick välja musik utifrån en 

innan bestämd musikkollektion med flertalet låtval och lyssna på inom ett dygn 

efter operation (Lin et al., 2011; Vaajoki et al., 2012; Özer et al., 2013). 

Musikterapi under 20 minuter, där valet av musik var mellan harmoniska melodier 

utan text, resulterade inte i en smärtlindrande effekt. Patienterna upplevde ändå att 

denna metod gav dem en stund där smärtan glömdes (Allred, Byers & Sole, 2010). 
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Effekten de första 24 timmarna 

Musikterapi med egenvald musik under 30 minuter visade att VAS-poängen 

reducerades redan den första postoperativa dagen (Özer et al., 2013; Ebneshahidi 

& Mohseni, 2008; Ajorpaz et al., 2014; Lin et al, 2011). För att patienterna inte 

skulle bli distraherade genomfördes musikterapin bland annat i en anpassad miljö. 

Valet av musik bestod då av olika lugna kinesiska melodier med 60-72 taktslag per 

minut, som inkluderade pop-, klassisk-, helig- och naturljudsmusik. Denna typ av 

intervention gav en postoperativ smärtlindring under hela första dygnet (Lin et al., 

2011). Musikterapi visade på en direkt smärtlindrande effekt efter invention, 

genom att patienterna fick välja ur en förbestämd musikkollektion av turkisk 

musik i genrerna klassisk-, folk- eller konstmusik med en avslappnande rytmik 

resulterade i att VAS reducerades med 18,6 % (Özer et al., 2013). Vidare visades 

det även att patienter om lysande till sin favoritmusik hade en smärtlindrande 

effekt direkt efter intervention, interventionen gav även ett minskat opiod- och 

NSAID behov (Ebneshahidi & Mohseni, 2008).   

 

Långtidseffekt 

Musikterapi reducerade postoperativ smärta samma dag som intervention, vid 

upprepade interventionstillfällen sågs även en successiv smärtlindrande effekt 

under flertalet dygn (Lin, et al., 2011). Musikgenrerna dance-, pop-, rock-, soul-, 

blues-, spiritual- eller klassisk musik resulterade i att smärtan reducerades den 

andra postoperativa dagen med cirka 50 % mer än hos patienterna som inte 

lyssnade på musik. Vid uppehåll av musik en dag avtog effekten av musik som 

smärtlindring (Vaajoki et al., 2012).  Där undersökningar av interventionerna 

pågick under flera dygn uppmärksammades att patienterna i experimentgrupperna 

upplevde störst smärtlindrande effekt den andra postoperativa dagen (Lin et al., 

2011; Vaajoki et al., 2012). 

 
Beröringsmetoder 

Olika beröringsmetoder i form utav massage som utfördes postoperativt har visat 

sig lindra postoperativ smärta. Sjuksköterskan kunde utföra massagen efter att ha 

genomfört en kortare utbildning (Boitor, Martorella, Arbour, Michaud & Gélinas 
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2015; Büyükyilmaz & Aştı, 2013; Adachi et al., 2014; Ucuzal & Kanan, 2014). 

Exempelvis hade sjuksköterskan som utförde massagen genomfört tio timmars 

massageutbildning inklusive praktiska övningar i en av studierna (Boitor et al., 

2015). 

 

Effekten de första 24 timmarna  

Redan första minuten efter 15 minuters massage i en specifik miljö kunde en 

smärtlindrande effekt uppmärksammas. Efter en 30 minuters viloperiod uppgav 

patienterna att smärtan hade gått från måttlig till mild. Den specifika miljön under 

massageterapin innebar att ljuset i rummet var dämpat, gardinerna var fördragna 

och en skylt ställdes utanför rummet för att ingen skulle störa under massagen och 

viloperioden (Boitor et al., 2015). I två andra studier utfördes massagen i lugna 

och anpassade miljöer utan anhöriga eftersom även anhöriga ansågs kunna 

distrahera patienten, detta resulterade i en successiv smärtreducering postoperativt 

(Büyükyilmaz & Aştı, 2013; Ucuzal & Kanan, 2014). Patienter uppgav 7,31 i VAS 

innan massageterapi, VAS reducerades successivt till 1,71 i efter två timmar 

(Ucuzal & Kanan, 2014). 

 

En successivt reducerad smärtintensitet under första timmen uppmärksammades 

även hos patienter som fick tio minuters ryggmassage den andra postoperativa 

dagen, dock kunde en ökning i VAS ses med 0,71 den andra timmen. Massagen 

utfördes av samma sjuksköterska, under massagen användes olja för att minska 

friktionen mot huden samt att patienterna dagen innan hade utfört 

avslappningsövningar (Büyükyilmaz & Aştı, 2013). Vid upprepade 

massagetillfällen första postoperativa dagen uppmärksammades en ökad 

smärtlindrande effekt, den största ökningen sågs då mellan andra och tredje 

massagen (Boitor et al., 2015).  

 

Långtidseffekt 
Massage visades ge en god smärtlindrande effekt i upp till tre dagar, under dessa 

tre dagar uppmärksammades dock avvikande resultat. Första postoperativa dagen 

upplevde massagegruppen inga signifikanta skillnader i smärtintensiteten i 

armarna, samt en gång under dag två höjdes VAS i massagegruppen som sedan 
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dag tre vart reducerad. Under alla tre dagarna som undersökningen pågick sågs en 

reducering av smärtintensiteten. Massagen applicerades två gånger den första och 

andra postoperativa dagen dock inte den tredje postoperativa dagen (Adachi et al., 

2014)  

 
Avslappningsövningar 

Olika typer av avslappningsövningar efter operation lindrade postoperativ smärta 

(Büyükyilmaz & Aştı, 2013; Rejeh, Heravi-Karimooi, Vaismaroadi & Jasper, 

2013; Seers, Crichton, Tutton, Smith & Saunders, 2008; Topcu & Findik, 2012; 

Lin, 2012). En metod som användes var CD-guidad meditation som innefattade tre 

olika steg. I första steget skulle patienterna ta ett djupt andetag för att sedan 

komma in i steg två, vilket innebar att patienterna skulle blunda och föreställa sig 

olika miljöer och fokusera på olika kroppsliga känslor. I det sista steget skulle 

patienterna ta ett djupt andetag och långsamt öppna ögonen samt sträcka på armar 

och ben (Lin, 2012). 

 

Effekten de första 24 timmarna  

 Genom att utföra avslappningsövningar det första postoperativa dygnet och sedan 

massageterapi det andra postoperativa dygnet visades stegvis reducera smärta den 

första timmen efter intervention (Büyükyilmaz & Aştı, 2013). Under tolv timmar 

observerades även en stegvis reducering i VAS hos patienterna som använde sig 

utav olika muskelavslappnande övningar i samband med att läsa avslappnade 

meningar, patienterna utförde dessa övningar i vanlig sjukhusmiljö (Rejeh et al., 

2013). Efter övre bukkirurgi upplevde 14,3 % av patienterna mycket allvarliga 

smärtor postoperativt, efter utförande av avslappningsövningar i en lugn miljö 

reducerades antalet patienter som upplevde allvarliga smärtor till 2,9 % under det  

första postoperativa dygnet. Patienterna hade då fått lära sig 

avslappningsövningarna innan intervention genom en röstguidad CD-skiva för att 

sedan kunna applicera dessa korrekt under 30 minuter (Topcu & Finik, 2012).  

 Patienter som fick extra uppmärksamhet, utförde helkroppsavslappning eller 

käkavslappning hade lika stor smärtreducering. Med extra uppmärksamhet avsågs 

att patienterna som var i smärta fick frågor om hur de kände sig, gjorde och tänkte 

under smärtan. Grupperna med avslappningsmetoder och den med extra 
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uppmärksamhet hade en större smärtreducering efter intervention än patienter som 

fick standardiserad vård efter operation (Seers et al., 2008).   

 

Långtidseffekt 

Avslappningsövningar visade på en successiv smärtreducering under tre till fyra 

dygn postoperativt (Lin, 2012; Topcu & Findik, 2012). Rapporterad VAS hos 

patienterna i experimentgruppen reducerades med 50 % från dag ett till dag tre hos 

patienter som utförde CD-guidad meditation, största reduceringen skedde den 

andra dagen (Lin, 2012).  

 

Under den andra och tredje postoperativa dagen var omkring hälften av alla 

patienter helt smärtfria efter utförande av avslappningsövningar under 30 minuter, 

mellan andra och fjärde dagen var det ingen av patienterna som upplevde svår 

smärta. Sammanlagt 71,7% av patienterna som utfört avslappningsövningar 

upplevde en reducerad smärta (Topcu & Findik, 2012). Patienterna upplevde att 

avslappningsövningar i smärtlindrande syfte postoperativt var en god metod (Lin, 

2012; Rejeh et al., 2013). 

 
Patientutbildning 

Två studier har visat att patientutbildning till patienter gav en smärtlindrande 

effekt på postoperativ smärta (Kol, Alpar & Erdoğan, 2014; Sayin & Aksoy, 

2012). Patientutbildning i postoperativ smärta innebar att patienten fick 

information och möjlighet att ställa frågor om smärta, om patienten inte förstod 

given information så upprepades den (Kol, Alpar & Erdoğan, 2014).  

 

Effekten de första 24 timmarna  

Under de första sex timmarna efter operation uppmärksammades en signifikant 

större smärtreducering hos patienterna som erhöll patientutbildning jämfört med de 

patienter som inte erhöll någon utbildning. Utbildningen varde under 20 minuter 

och handlade om analgetika som patienterna skulle få administrerat som 

postoperativ smärtlindring. I utbildningen togs det upp när och hur läkemedlet 

skulle administreras, läkemedlens verkningstider och hur troligt det var att 

patienterna skulle uppleva postoperativ smärta (Sayin & Aksoy, 2012).  
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Långtidseffekt 
Patientutbildning gav även smärtreducering under 48 timmar efter operation samt 

att utbildningen resulterade i att patienterna kunde rapportera flera olika typer av 

smärta. Vidare hade även patienterna i experimentgruppen ett minskat behov av 

opioid- och NSAID-behandling mot smärta (Kol, Alpar & Erdoğan, 2014). I 

Bjørnnes et al., (2017) erhöll patienterna ett häfte med specifik information om 

postoperativ smärta, farmakologiska och icke-farmakologiska metoder för 

smärtlindring, vanliga problem patienter söker hjälp för samt hur och när man ska 

be om hjälp för smärtlindring. Patienterna fick här återkoppling genom ett 

telefonsamtal av forskningsteamet för att se hur allt gått. Genom denna typ av 

utbildningsmetod uppmärksammades en liten skillnad i smärtintensitet mellan 

experiment- och kontrollgruppen två veckor efter operation, denna skillnad var 

dock inte signifikant. Under ett år uppmärksammades ingen signifikant skillnad i 

experiment- och kontrollgruppernas smärtintensitet (a.a.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

Diskussion  
Sammanfattning av huvudresultat  

Resultatet visar att musikterapi under 30 minuter, beröringsmetoder, olika 

avslappningsövningar och verbal patientutbildning till patienter har en reducerande 

effekt på postoperativ smärta. Dessa icke-farmakologiska metoder är något som 

sjuksköterskan kan utföra eller erbjuda patienter som ett komplement till en 

farmakologisk smärtlindring postoperativt. Resultatet i litteraturöversikten visar att 

sjuksköterskan kan behöva kortare utbildning för massageterapin, de andra 

metoderna kunde sjuksköterskan erbjuda eller utföra utan utbildning.  

 

De icke-farmakologiska metoderna var inget som avsågs ta mycket tid från arbetet, 

interventionerna varade mellan 10-45 minuter. Att lyssna på musik och olika typer 

av metoder för avslappning är något patienter själva kan genomföra och som kan 

ge varierande smärtlindrande resultat. Patienter som utförde avslappningsövningar 

eller lyssnade på musik erhöll en direkt postoperativ smärtlindring, vid upprepade 

interventionstillfällen reducerades den postoperativa smärtan ytterligare. Massage-

, musikterapier och avslappningsövningar lindrade smärtan successivt men även 

direkt efter intervention, dock kunde en ökning i smärta ses under enstaka tillfällen 

vid massageintervention. Beröringsmetoder och patientutbildning visade även på 

ett reducerat behov av smärtlindrande läkemedel. Det som inte visades ha någon 

effekt på den postoperativa smärtan var musikterapi som varade i 20 minuter samt 

då patientutbildning gavs genom broschyrer. 
 

Resultatdiskussion  

I denna litteraturöversikt har det framkommit fyra icke-farmakologiska metoder 

som ger en postoperativ smärtlindring vilka var musikterapi, beröringsmetoder, 

avslappningsövningar och patientutbildning till patienter. Patienterna erhöll 

metoderna i samband med en farmakologisk behandling, uppsatsförfattarna anser 

att de gav ändamålsenligt för att lindra postoperativ smärta, inga utav metoderna 

krävde att en annan behandling behövde utselutatas. Regeringen (2008) beskriver 

att komplementära behandlingsmetoder inte får utföras av svensk hälso- och 

sjukvårdpersonal om det ersätter en etablerad behandling.  
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I fem av studierna som avsåg musikterapi fick patienterna delvis själva välja typ av 

musik att lyssna på, antingen genom bestämd musikkollektion eller egen 

favoritmusik, vilket gav en smärtlindrande effekt (Ebneshahidi & Mohseni, 2008; 

Lin et al., 2011; Vaajoki et al., 2012; Özer et al., 2013). Gélinas et al. (2013) studie 

visade att patienter, sjuksköterskor och anhöriga ansåg att musikterapi var en god 

behandlingsmetod för postoperativ smärtlindring. Effekten av musik som 

postoperativ smärtlindring kunde eventuellt vara beroende på om patienten 

uppskattade musiken eller inte (a.a.). Ajopraz et al. (2014) visade dock att även då 

patienterna inte själva fick välja musik så resulterade det i en reducerad 

postoperativ smärtintensitet. I en studie av Ristner et al. (2000) beskrevs att en 

högre KASAM resulterade i lägre postoperativ smärta. Smärtreduceringen kanske 

kan bero på att patienterna som inte själva valde musik hade en högre KASAM, 

och att patienterna även uppskattade musiken som erhölls. Eventuellt kan denna 

kombination ha gett smärtlindring trots en förbestämd musik. Musikterapins 

smärtlindrande effekt upphörde då patienterna inte lyssnade på musik inom 24 

timmar (Vaajoki et al., 2012). Däremot visade beröringsmetoder en ihållande 

effekt efter att interventionerna avslutats (Adachi et al., 2014). 

 

Taktil massage postoperativt kan påverka KASAM positivt. Andersson, Törnkvist 

och Wändell (2009) visade att efter taktil massage upplevde en del patienter en 

ökad KASAM jämfört med innan massagen. Detta kan tolkas som att den 

ihållande smärtreduceringen av massage skulle kunna bero på att patienterna även 

fick ökad KASAM genom upplevelsen av en ökad kontroll av smärtupplevelsen.   

 

Både sjuksköterskor och läkare anser det vara en viktig aspekt för smärtlindring är 

att lyssna till patienters upplevelser av smärta (Rongnestad et al., 2012). I 

litteraturöversikten framkom det att extra uppmärksamhet till patienter resulterade 

i samma smärtlindrande effekt som avslappningsmetoder (Seers et al. 2008). 

Vilket stärker vikten av att sjuksköterskor lyssnar till patienten. Vården ska även 

enligt HSL (1982:763) tillgodose patientens behov av trygghet.  I en studie av 

Thomsen et al. (2015) beskrevs att personer som vårdats på intensivvårdsavdelning 

efter operation upplevde att vården fick dem att känna sig trygga då de bland annat 

fick extra tid med vårdpersonal. Detta skulle kunna förklara att inga signifikanta 
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skillnader uppmärksammades mellan avslappningsgrupperna och de patienterna 

med extra uppmärksamhet. Om patienten har god kontakt med sjuksköterskan så 

kan det eventuellt bidra till att upplevelsen av kontroll ökar. Ristner et al. (2000) 

beskrev i sin studie att patienter som upplever en god känsla av kontroll även har 

en signifikant högre smärtreducering. 

 

Utbildning till patienter är något som skulle kunna öka känslan av kontroll och 

därmed reducera smärta. Resultatet i litteraturöversikten visar att verbal 

information om smärta och smärtbehandling samt möjlighet för patienterna att 

ställa frågor kan ge postoperativ smärtlindring (Kol, Alpar & Erdoğan, 2014; 

Sayin & Aksoy, 2012). Då en broschyr användes för att utbilda patienter gav det 

inga signifikanta skillnader på postoperativ smärtlindring (Bjørnnes et al., 2017). 

Ingadottir, Blondal, Jaarsma och Thylen (2016) beskriver i en studie att 

informationen som patienter erhöll genom en broschyr var standardiserad, inte 

innehöll all önskvärd information samt ofta inte var hjälpfull efter utskrivning utan 

patienterna föredrog verbal information. Vidare beskriver Ingadottir et al., (2016) 

att effekten av verbal utbildning var beroende av sjuksköterskans utförande, samt 

att en farmakologisk smärtlindringsinformation ansågs vara irrelevant eftersom 

doserna antingen var för starka eller för svaga. Litteraturöversikten visade dock på 

att patienter som fick utbildning inom ämnet hade en reducerad smärta. Nowrah 

(2012) beskriver även att ett problem i postoperativ smärthantering är bristande 

kompetens i smärthantering samt bristande kunskap om opioder. För att 

åstadkomma en effektiv patientutbildning kan det vara viktigt att sjuksköterskor 

får adekvata utbildningar.  

 

KASAM kan var en anledning till att smärtreduceringen postoperativt varierar hos 

olika individer. Sinikallio, Lehto, Aalto, Airaksinen och Viinamäki (2011) 

beskriver att personerna som upplevde låg KASAM hade lägre funktionsförmåga 

vid en tremånaderskontroll, patienterna som hade en låg KASAM hade även en 

högre rapporterad VAS under ett års tid postoperativt.  Genom att öka KASAM 

ökar även känslan av kontroll vilket enligt Rister et. al (2000) ger ökad 

smärtreducering. I Hsafeldt, Mandal, Toft, Lauridsen och Birkerud (2015) studie 

uppmärksammades att om KASAM ökade postoperativt med en poäng på Sense of 
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Coherence -skalan, där 91 poäng är som högst, så reducerades VAS med 0,09 

poäng. Det kan därför vara av vikt att även stärka KASAM hos patienter med 

postoperativ smärta för en optimal smärtlindring.  
 

Enligt HSL (1982:763) ska vården bygga på patients integritet och 

självbestämmande för att kravet på en god vård ska uppfyllas. Uppsatsförfattarna 

anser att detta även borde innefatta typ av komplement i behandlingen. SOU 

(2010:65) beskriver även vikten av patientens självbestämmande samt att detta 

borde innefatta valet av en alternativ behandling.  

 
Metoddiskussion  

En litteraturöversikt är en metod för att beskriva ett omvårdnadsrelaterat område 

eller problem inom sjuksköterskans ansvarsområde (Friberg, 2012), därför ansågs 

litteraturöversikt som en relevant design på arbetet. Sökningar gjordes endast i två 

databaser vilket kan ha resulterat i färre artiklar än om fler databaser hade använts. 

Databaserna PubMed och CINAHL valdes eftersom de ansågs vara välkända, 

enkla och trovärdiga att använda. Polit och Beck (2012) beskriver även att 

databaserna hör till ämnet omvårdad och medicin.  Författarna ansåg även att de 

två databaserna som användes fick fram tillräckligt bra artiklar som svarade på 

litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. Under sökningarna framkom ett 

flertal icke-farmakologiska metoder. Det var oftast inte grundutbildade 

sjuksköterskor som utförde dessa metoder, vanligen utfördes interventionen av 

annan hälso- och sjukvårdspersonal eller specialistutbildade sjuksköterskor. Av 

denna anledning valdes endast dessa fyra metoder. Det kan ses som en svaghet att 

litteraturöversikten endast är baserad på fyra icke-farmakologiska metoder, dock 

baserades varje metod på fler artiklar vilket stärker trovärdigheten av de icke-

farmakologiska metodernas effekt. Om fler metoder skulle ha inkluderats där även 

annan hälso- och sjukvårdspersonal skulle ha utfört metoderna, hade förmodligen 

styrkan i metodernas effekt varit svaga då eftersom varje metod hade baserats på 

färre artiklar. Det ansågs att de fyra icke-farmakologiska metoder kunde svara på 

syfte och frågeställningar.  

 

Sökordskombinationerna som användes ansågs vara av relevans eftersom de gav 

ett relevant utbud av olika icke-farmakologiska metoder, hade 
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sökordskombinationerna varit färre så hade förmodligen färre relevanta studier 

framkommit, vilket skulle ha påverkat resultatet.  Sökordet alterative therapy kan 

ha påverkat implementeringsmöjligheten i svensk hälso- och sjukvård negativt 

eftersom svensk hälso- och sjukvård inte bör använda sig utav alternativa 

behandlingsmetoder (Riksdagen, 2008).  

 

Författarna använde årtal från 2007 och framåt för att få fram den senaste 

forskningen inom området, att använda äldre artiklar kan tänkas påverka 

reliabiliteten eftersom det vore osäkert om de kunde appliceras i dagens vård. 

Elektronik och vården tycks ha utvecklats mycket det senaste decenniet, i 

studierna användes exempelvis hörlurar och annan elektronik för att utföra 

interventionerna. Eftersom denna elektronikutrustning förmodligen inte var lika 

välutvecklad och lättillgänglig för tio år sedan som den är idag, ansågs det vara 

relevant att resultatet baserades på nyare forskning.  

 

 En styrka i arbetet var att båda uppsatsförfattarna analyserade och granskade 

inkluderade artiklar. Analys och kvalitetsgranskningen av artiklarna ansågs vara 

trovärdig. Litteraturöversiktens resultat är baserat på kvantitativa studier, detta kan 

ha påverkat resultatet då det är svårt i den typen av studier att fånga upp hur 

patienterna upplever effekten av metoderna. Kvantitativa studier använder endast 

statistiska skalor. Hade patienternas upplevelser beskrivits hade det resulterat i ett 

bredare perspektiv på effekten av metoderna, och resultatet av metoderna skulle då 

kunna ha sett annorlunda ut.  

 

En styrka i arbetet var att resultatet baserades åtta stycken RCT studier och fem 

stycken kvasiexperimentella studier och därför stärker evidensen i arbetet, enligt 

Segersten (2012). 

 
Etikdiskussion  

Artiklarna i litteraturöversiktens resultat erhöll medel till hög kvalitet i den 

modifierade granskningsmallen utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008)  och uppsatsförfattarna analyserade och granskade 

artiklarna gemensamt med hjälp av översättningslexikon. Genom detta arbetssätt 
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och en grundlig analys anses riskerna för att förvränga och feltolka resultatet ha 

minimerats. Alla inkluderade artiklar hade ett etiskt godkännande, vilket ansågs 

vara en viktig aspekt eftersom deltagarna då under interventionen hade möjlighet 

att avbryta samt att risken att någon skulle drabbas av allvarliga skador 

minimerades (Codex, 2017). Uppsatsförfattarna anser detta har främjat deltagarnas 

självbestämmande och trygghet.  

 
Klinisk betydelse för samhället  

Resultatet av litteraturöversikten beskriver icke-farmakologiska metoder som inte 

verkar kräva mycket större resurser eller lång utbildning, därför kan resultatet 

användas som inspiration för sjuksköterskor att använda dessa metoder i arbetet 

mot postoperativ smärta. Genom att kombinera en icke-farmakologisk behandling 

med farmakologisk smärtbehandling, så erhåller patienterna en högre 

smärtreducering samt ett minskat behov av extra läkemedelsbehandling. Vilket 

resulterat i ett reducerat lindade för patienten.  

 

Dessa metoder gavs som ett komplement till behandling, därmed uteslöts inte en 

etablerad behandlingsmetod. I HSL (1982:763) står det beskrivet att alternativa 

eller komplementära metoder inte får ersätta en etablerad behandling, därför anses 

det att dessa metoder kan appliceras i svensk hälso- och sjukvård som komplement 

till en etablerad behandling.  

 
Konklusion/Slutsats 

De icke-farmakologiska metoderna som framkommit i litteraturöversikten var 

musik- och beröringsmetoder, avslappningsövningar och patientutbildning till 

patienter. De icke-farmakologiska metoderna som beskrivs i resultatet kan ge en 

smärtlindrande effekt både på kort och lång sikt. Musikinterventioner och 

patientutbildning kan även ge ett minskat behov av smärtstillande postoperativt. 

Studierna visade även att beröringsmetoder är något som sjuksköterskan kan utföra 

utan lång utbildning. patientutbildning, avslappningsövningar och 

musikinterventioner är något sjuksköterskan kan erbjuda patienter för att lindra 

den postoperativa smärtan.  
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Förslag till vidare forskning 

Under sökningen av artiklar framkom många metoder som en grundutbildad 

sjuksköterska inte kunde utföra eller erbjuda. Det framkom många metoder som 

krävde en extra utbildning eller större resurser. Eftersom icke-farmakologiska 

metoder är något som sjukvården erbjuder och patienter efterfrågar är det av stor 

vikt att sjuksköterskan erhåller kompetens om dessa metoder. Det vore därför bra 

om mer forskning genomförs om icke-farmakologiska metoder inom en 

grundutbildad sjuksköterskas kompetensområde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

Referenser 

*= Artiklar som ligger till grund för resultatet  
 
*Adachi, N., Munesada, M., Yamada, N., Suzuki, H., Futohashi, A., Shigeeda, T., 

& Nishigaki, M. (2014). Effects of aromatherapy massage on face-down posture-

related pain after vitrectomy: a randomized controlled trial. Pain Management 

Nursing, 15(2), 482-489. doi:10.1016/j.pmn.2012.12.004 

 

*Ajorpaz, N. M., Mohammadi, A., Najaran, H., & Khazaei, S. (2014). Effect of 

music on postoperative pain in patients under open heart surgery. Nursing and 

midwifery studies, 3(3). 

 

*Allred, K. D., Byers, J. F., & Sole, M. L. (2010). The effect of music on 

postoperative pain and anxiety. Pain Management Nursing, 11(1), 15-25. 

doi:10.1016/j.pmn.2008.12.002 

 

Allvin, R., Berg, K., Idvall, E., & Nilsson, U. (2007). Postoperative recovery: a 

concept analysis. Journal Of Advanced Nursing, 57(5), 552-558. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2006.04156.x 

 

Almerud Österberg, S. (2014). Akut omhändertagande ur ett 

omvårdnadsperspektiv. I A.-K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: 

Hälsa och ohälsa (s. 687-704). Lund: Studentlitteratur. 

 

Al-Shaer, D., Hill, P. D., & Anderson, M. A. (2011). Nurses' knowledge and 

attitudes regarding pain assessment and intervention. Medsurg Nursing, 20(1), 7. 

 

Andersson, K., Törnkvist, L., & Wändell, P. (2009). Tactile massage within the 

primary health care setting. Complementary Therapies in Clinical Practice, 15(3), 

158-160. doi:10.1016/j.ctcp.2008.10.007 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2. utg.) Stockholm: Natur och kultur. 

 



 

25 
 

Barthelsson, C., Nordström, G., & Norberg, Å. (2011). Sense of Coherence and 

other predictors of pain and health following laparoscopic cholecystectomy. 

Scandianavian Journal of Caring Sciences, 25(1), 143-150. doi: 10.1111/j.147-

6712.2010.00804.x 

 

Bergh, I. (2014). Smärta. I A.-K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens 

grunder: Hälsa och ohälsa (s. 421-446). Lund: Studentlitteratur. 

 

Bjerså, K., Stener-Victorin, E., & Fagevik-Olsén, M. (2012). Knowledge about 

complementary, alternative and integrative medicine (CAM) among registered 

health care providers in swedish surgical care: A national survey among university 

hospitals. BMC Complementary and Alternative Medicine, 12(1), 42-42. 

doi:10.1186/1472-6882-12-42 

 

*Bjørnnes, A. K., Parry, M., Lie, I., Fagerland, M. W., Watt-Watson, J., Rustøen, 

T., & Leegaard, M. (2017). The impact of an educational pain management 

booklet intervention on postoperative pain control after cardiac surgery. European 

Journal Of Cardiovascular Nursing, 16(1), 18-27. 

doi:10.1177/1474515116631680 

 

Blomberg, A.-M., Hållstam, A., & Gottzen, E. (2013). Smärta omvårdnad. 

Hämtad 5 maj, 2017, från Viss, 

http://www.viss.nu/Handlaggning/Omvardnadsprogram/Smarta/  

 

*Boitor, M., Martorella, G., Arbour, C., Michaud, C., & Gélinas, C. (2015). 

Evaluation of the preliminary effectiveness of hand massage therapy on 

postoperative pain of adults in the intensive care unit after cardiac surgery: a pilot 

randomized controlled trial. Pain Management Nursing, 16(3), 354-366. 

 

Boldt, I., Eriks-Hoogland, I., Brinkhof, M., de Bie, R., Joggi, D,, & von Elm, E. 

(2014). Non-pharmacological interventions for chronic pain in people with spinal 

cord injury. Cochrane Database of Systematic Reviews. doi: 

10.1002/14651858.CD009177.pub2. 

http://www.viss.nu/Handlaggning/Omvardnadsprogram/Smarta/


 

26 
 

 

*Büyükyilmaz, F., & Aştı, T. (2013). The Effect of Relaxation Techniques and 

Back Massage on Pain and Anxiety in Turkish Total Hip or Knee Arthroplasty 

Patients. Pain Management Nursing, 14(3), 143-154. 

doi:10.1016/j.pmn.2010.11.001     

 

Codex, regler och riktlinjer för forskning. (2016). Forskning som avser människor. 

Hämtad 31 januari, 2017, från Codex, 

http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml 

Codex, regler och riktlinjer för forksning. (2017). Forkningsetisk prövning. 

Hämtad 30 maj, 2017, från Codex, http://www.codex.vr.se/manniska5.shtml  

*Ebneshahidi, A., & Mohseni, M. (2008). The effect of patient-selected music on 

early postoperative pain, anxiety, and hemodynamic profile in Cesarean section 

surgery. Journal Of Alternative & Complementary Medicine, 14(7), 827-831. 

doi:10.1089/acm.2007.0752 

 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för 

uppsats: -Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s.133-144) 

Lund:Studentlitteratur 

 

Gélinas, C., Arbour, C., Michaud, C., Robar, L., & Côté, J. (2013). Patients and 

ICU nurses' perspectives of non-pharmacological interventions for pain 

management. Nursing In Critical Care, 18(6), 307-318. doi:10.1111/j.1478-

5153.2012.00531.x 

 

Guerra, M. L., Singh, P. J., & Taylor, N. F. (2015). Early mobilization of patients 

who have had a hip or knee joint replacement reduces length of stay in hospital: A 

systematic review. Clinical Rehabilitation, 29(9), 844-854. 

doi:http://dx.doi.org/10.1177/0269215514558641 

 

http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml
http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml
http://www.codex.vr.se/manniska5.shtml


 

27 
 

Hasfeldt, D., Maindal, H. T., Toft, P., Lauridsen, J. T., & Birkelund, R. (2015). 

Influence of patients' "sense of coherence" on main postoperative variables in the 

postanesthesia care unit: A cross-sectional study. AANA Journal, 83(6), 417-423. 

 

Ingadottir, B., Blondal, K., Jaarsma, T., & Thylen, I. (2016). Perceptions about 

traditional and novel methods to learn about postoperative pain management: A 

qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 72(11), 2672-2683. 

doi:10.1111/jan.13021 

 

International Association for the Study of Pain, (2010). Global year against acute 

pain: Acute Pain and Surgery.  Hämtad 31 januari, 2017, från International 

Association for the Study of Pain, http://www.iasp-

pain.org/files/Content/ContentFolders/GlobalYearAgainstPain2/AcutePainFactShe

ets/7-Surgery.pdf 

 

International Association for the Study of Pain (2015), IASP Curriculum Outline 

on Pain for Nursing. Hämtad 30 januari, 2017, från International Association for 

the Study of Pain, http://www.iasp-

pain.org/Education/CurriculumDetail.aspx?ItemNumber=2052). 

 

Joelsson, M., Olsson, L., & Jakobsson, E. (2010). Patients' experience of pain and 

pain relief following hip replacement surgery. Journal Of Clinical Nursing, 

19(19/20), 2832-2838. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03215.x 

 

*Kol, E., Alpar, Ş. E., & Erdoğan, A. (2014). Preoperative Education and Use of 

Analgesic Before Onset of Pain Routinely for Post-thoracotomy Pain Control Can 

Reduce Pain Effect and Total Amount of Analgesics Administered 

Postoperatively. Pain Management Nursing, 15(1), 331-339. 

doi:10.1016/j.pmn.2012.11.001 

 

Lee, L. A., Caplan, R. A., Stephens, L. S., Posner, K. L., Terman, G. W., Voepel-

Lewis, T., & Domino, K. B. (2015). Postoperative Opioid-induced Respiratory 

http://www.iasp-pain.org/files/Content/ContentFolders/GlobalYearAgainstPain2/AcutePainFactSheets/7-Surgery.pdf
http://www.iasp-pain.org/files/Content/ContentFolders/GlobalYearAgainstPain2/AcutePainFactSheets/7-Surgery.pdf
http://www.iasp-pain.org/files/Content/ContentFolders/GlobalYearAgainstPain2/AcutePainFactSheets/7-Surgery.pdf
http://www.iasp-pain.org/Education/CurriculumDetail.aspx?ItemNumber=2052
http://www.iasp-pain.org/Education/CurriculumDetail.aspx?ItemNumber=2052


 

28 
 

Depression: A Closed Claims Analysis. The Journal of the American Society of 

Anesthesiologists, 122(3), 659-665. 

 

*Lin, P. (2012). An evaluation of the effectiveness of relaxation therapy for 

patients receiving joint replacement surgery. Journal Of Clinical Nursing, 21(5/6), 

601-608. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03406.x 

 

*Lin, P., Lin, M., Huang, L., Hsu, H., & Lin, C. (2011). Music therapy for patients 

receiving spine surgery. Journal Of Clinical Nursing, 20(7/8), 960-968. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03452. 

 

Nworah, U. (2012). From documentation to the problem: Controlling 

postoperative pain. Nursing forum 47(2), 91-99. doi:10.1111/j.1744-

6198.2012.00262.x 

 

Pakarinen, M., Sinikallio, S., Koivumaa-Honkanen, H., Aalto, T., Airaksinen, O., 

Lehto, S. M., & Viinamäki, H. (2015). Low sense of coherence during 

postoperative recovery is associated with a poorer lumbar spinal stenosis–surgical 

outcome: A 5-year follow-up study. Journal of health psychology, 

1359105315603471. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing 

evidence for nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

*Rejeh, N., Heravi-Karimooi, M., Vaismoradi, M., & Jasper, M. (2013). Effect of 

systematic relaxation techniques on anxiety and pain in older patients undergoing 

abdominal surgery. International Journal Of Nursing Practice, 19(5), 462-470. 

doi:10.1111/ijn.12088 

 

Rejeh, N., & Vaismoradi, M. (2010). Perspectives and experiences of elective 

surgery patients regarding pain management. Nursing & Health Sciences, 12(1), 

67-73. doi:10.1111/j.1442-2018.2009.00488.x 



 

29 
 

 

Ristner, G., Andersson, R., Johansson, L. M., Johansson, S., & Ponzer, S. (2000). 

Sense of coherence and lack of control in relation to outcome after orthopaedic 

injuries. Injury, 31(10), 751-756. doi:10.1016/S0020-1383(00)00115-7 

 

Riksdagen (2008). Ett register för utövare av alternativ eller 

komplementärmedicin. Hämtad 31 maj, 2017, från Riksdagen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/ett-

register-for-utovare-av-alternativ--eller_GUB164 

 

Rognstad, M., Fredheim, O. S., Johannessen, T. E., Kvarstein, G., Skauge, M., 

Undall, E., & Rustøen, T. (2012). Attitudes, beliefs and self-reported competence 

about postoperative pain among physicians and nurses working on surgical wards. 

Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 26(3), 545-552. doi:10.1111/j.1471-

6712.2011.00964.x 

 

Rudin, Å., Brantberg, A. L., Eldh, E., & Sjölund, K-F (2010). Riktlinjer för 

postoperativ smärtbehandling. Hämtad 30 januari, 2017, från Svenska anestesi- 

och intensivvårdsförbundet, https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-

9%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20postoperativ%20sm%C3%A4rtbehandling%2

0B.pdf 

 

*Sayin, Y., & Aksoy, G. (2012). The effect of analgesic education on pain in 

patients undergoing breast surgery: within 24 hours after the operation. Journal Of 

Clinical Nursing, 21(9/10), 1244-1253. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.04009.x 

 

*Seers, K., Crichton, N., Tutton, L., Smith, L., & Saunders, T. (2008). 

Effectiveness of relaxation for postoperative pain and anxiety: randomized 

controlled trial. Journal Of Advanced Nursing, 62(6), 681-688. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04642.x 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/ett-register-for-utovare-av-alternativ--eller_GUB164
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/ett-register-for-utovare-av-alternativ--eller_GUB164
https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-9%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20postoperativ%20sm%C3%A4rtbehandling%20B.pdf
https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-9%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20postoperativ%20sm%C3%A4rtbehandling%20B.pdf
https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-9%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20postoperativ%20sm%C3%A4rtbehandling%20B.pdf


 

30 
 

Segersten, K. (2012) Att bidra till evidensbaserad omvårdad med grund I analys 

av kvantitativ forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsatts: vägledning för 

litteraturbaseradeexamensarbeten (s. 111-120).  Lund: studentlitteratur.  

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtat 31 maj, 2017, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763  

 

Shoqirat, N. (2015). 'We are nurses, they are doctors': Barriers to nurses' roles in 

pain management following surgery in Jordan. International Journal Of Nursing 

Practice, 21(2), 200-206. doi:10.1111/ijn.12240 

 

Sinikallio, S., Lehto, S. M., Aalto, T., Airaksinen, O., & Viinamäki, H. (2011). 

Low sense of coherence interferes with lumbar spinal stenosis patients’ 

postoperative recovery: A prospective one-year follow-up study. Journal of Health 

Psychology, 16(5), 783-793. doi:10.1177/1359105310390723 

 

SOU 2010:65.   Kompens och anvar: betänkade. Stockholm: Fritze offentliga 

publikationer. Från 

http://www.regeringen.se/49b6a5/contentassets/ad298017b0eb4b8698fdd5a27548

0bae/kompetens-och-ansvar.-betankande-av-2009-ars-behorighetsutredning-del-2-

av-2-kapitel-13-29-och-bilagor-sou-201065 

 

*Topcu, S. Y., & Findik, U. Y. (2012). Effect of Relaxation Exercises on 

Controlling Postoperative Pain. Pain Management Nursing, 13(1), 11-17. 

doi:10.1016/j.pmn.2010.07.006 

 

Thomsen, T., Vester‐Andersen, M., Nielsen, M. V., Waldau, T., Møller, A. M., 

Rosenberg, J., & Esbensen, B. A. (2015). Patients' experiences of postoperative 

intermediate care and standard surgical ward care after emergency abdominal 

surgery: a qualitative sub‐study of the Incare trial. Journal of clinical nursing, 

24(9-10), 1280-1288. 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763


 

31 
 

*Ucuzal, M., & Kanan, N. (2014). Foot massage: effectiveness on postoperative 

pain in breast surgery patients. Pain Management Nursing, 15(2), 458-465. 

 

*Vaajoki, A., Pietilä, A., Kankkunen, P., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2012). 

Effects of listening to music on pain intensity and pain distress after surgery: an 

intervention. Journal Of Clinical Nursing, 21(5/6), 708-717. doi:10.1111/j.1365-

2702.2011.03829.x 

 

Wioletta, M. D., Sebastian, D., & Andrzej, B. (2016). Perception of barriers to 

postoperative pain management in elderly patients in Polish hospitals‐a multicentre 

study. Journal of nursing management, 24(8), 1049-1059. 

 

World Health Organization. (u.å.). Traditional Medicine: Definitions. Hämtad 25 

april, 2017, från http://who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/ 

 

World Medical association (u.å). WMA Declaration of Helsinki - Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 3 februari, 

2017, från World Medical Association, 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 

 

Yin, H. H., Tse, M. M., & Wong, F. K. (2012). Postoperative pain experience and 

barriers to pain management in Chinese adult patients undergoing thoracic surgery. 

Journal Of Clinical Nursing, 21(9/10), 1232-1243. doi:10.1111/j.1365-

2702.2011.03886.x 

 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (S. 57-80). Lund: 

Studentlitteratur  

  

*Özer, N., Karaman Özlü, Z., Arslan, S., & Günes, N. (2013). Effect of music on 

postoperative pain and physiologic parameters of patients after open heart surgery. 

Pain Management Nursing, 14(1), 20-28. doi:10.1016/j.pmn.2010.05.002 
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Bilaga 1. Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier.  
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 
 

 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet.  
Parecetamol= I, NSAID= II, Opioder=III, icke- opiod= IIII, Epidural= V PCA: VI, Metamizole= VII 

År, Författare, Land Titel Syfte Disige/metod Deltagare 
(n=) 

Resultat Kvalitetsgad 
(%) 

2014 
Adachi, N., Munesada, 
M., Yamada, N.,  
Suzuki, H., Futohashi, A., 
Shigeeda, T. & Nishigaki, 
M. 
Japan 

Effects of 
aromatherapy 
massage on face-
down posture-related 
pain after vitrectomy: 
a randomized 
controlled trial  

Vilken effekt aromaterapi 
samt massage har på den 
fysiska smärtan hos individer 
som genomgått vitrectomi 
med FDP (face-down 
posturing)-ställning efter 
operation 

Kvantitativ  
Intervention med randomisering.  
Tre grupper: massage + essentiell 
olja, massage utan essentiell olja och 
kontrollgrupp utan massage. 
På en Oftalmisk avdelning. 
Skalor: Faces pain scale (FPS) 
Farmakologisk behandling: II 

n=69 Aromaterapi massage samt 
traditionell massage gav en minskad 
smärta. Aromaterapi massage och 
traditionell massage utgav inga 
signifikanta skillnader gällde 
smärtreducering.  

Hög 
86 % 

2014 
Ajorpaz, N. M., 
Mohammadi, A., Najaran, 
H., & Khazaei, S. 
Iran 

Effect of music on 
postoperative pain in 
patients under open 
heart surgery 

Undersöka vilken effekt har 
på smärtan hos patienter som 
har gjort öppen hjärtkirurgi 

Kvantitativ.  
Kvasiexperimentell studie. 2 grupper: 
experiment- och kontrollgrupp.  
Vid intensivvårdsavdelning, öppen 
hjärtkirurgi.  
Skala: VAS 
Farmakologisk behandling: III 

n=60 Smärtintensiteten reducerades i 
experimentgruppen efter 
intervention. 

Hög 
86 % 

2010 
Allred, K. D.,  
Byers, J. F., & 
Sole, M. L. 
USA 
 

The effect of music 
on postoperative pain 
and anxiety. 

Syftet var att undersöka 
vilken effekt musik och/eller 
en tyst viloperiod har på 
postoperativ smärta, ångest 
samt på vitalparametrar 
specifikt vid första stegen 
efter operation 

Kvatitativ. 
Experimentell design med 
randomisering. En experimentgrupp 
och en kontrollgrupp.    
Vid knäledskirurgi.  
Skala: McGill pain questionnarie 
short form (MPQ-SF), VAS 
Farmakologisk behandling: III 

N=56 De fann inte en statistisk märkbar 
skillnad i smärta eller bruk av 
opioider mellan de två grupperna. 
Dock hjälpte musik deltagarna att 
glömma av smärtan ett tag 

93 % 
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Bilaga 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet.  
 

År, författare, land Titel Syfte Design/metod Deltagare Resultat  Kvalitetsgra
d 

2017 
Bjørnnes, A. K., 
Parry, M.,  
Lie, I.,  
Fagerland, M. W., 
Watt-Watson, J., 
Rustøen, T., & 
Leegaard, M.  
Norge 
 

The impact of an 
educational pain 
management booklet 
intervention on 
postoperative pain 
control after cardiac 
surgery. 

Att undersöka patienters 
smärtegenskaper, 
analgetikaintag och effekten 
av ett häfte om utbildning för 
smärtlindring på postoperativ 
smärtkontroll efter 
hjärtkirurgi. 

Kvantitativ. Intervention med 
randomisering. 
Två grupper: kontrollgrupp 
(standard vård) och 
interventionsgrupp med extra 
utbildning i smärta samt 
uppföljning.  
Vid hjärtkirurgi. 
Mätskalor: Numerical raiting scale 
(NRS), (Breif pain invetory- Short 
form (BPI-SF), Bariiers 
questionnaire (BQ).  
Farmakologisk behandling: Ej 
specificerat 

n=349 Fanns inga statistiska skillnader 
mellan grupperna i smärtintensitet, 
smärtlokalisation eller farmakologisk 
behandling. 

Hög 
89 % 

2015 
Boitor, M., 
Martorella, G., 
Arbour, C., 
Michaud, C., & 
Gélinas, C 
Kanada 
 
 
 

Evaluation of the 
preliminary 
effectiveness of hand 
massage therapy on 
postoperative pain of 
adults in the intensive 
care unit after cardiac 
surgery: a pilot 
randomized controlled 
trial. 

Undersöka vilken effekt 
handmassage har på 
smärtindikatorer, 
muskelspänning och vitala 
tecken postoperativt på 
patienter som vårdas på 
intensivvårdsavdelning efter 
hjärtkirurgi 

Kvantitativ 
Pilotstudie: Intervention med 
randomisering.  
2 grupper: experimentell grupp och 
kontrollgrupp.  
Vid intensivvårdsavd, efter 
hjärtkirurgi.  
Skalor: Faces pain termometer 
(FPT), Critical-care pain obsevation 
tool (CPOT), Breef pain invetory 
(BPI) 
Farmakologisk behandling: III 

n=40 Handmassagen som gavs sänkte 
smärtans intensitet, ångest, mer 
muskelavslappning samt gav lägre 
poäng på CPOT. 
 
Det var inte någon signifikant skillnad 
mellan de vitala funktionerna 
exklusive diastoliskt blt mellan de två 
olika grupperna.  

Hög 
86 % 
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Bilaga 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet.  

År, författare, land Titel Syfte Design/metod Deltagare Resultat  Kvalitetsgrad 

2013 
Büyükyilmaz, F., 
& Asti, T.  
Turkiet 
 
 
 
 

The Effect of 
Relaxation Techniques 
and Back Massage on 
Pain and Anxiety in 
Turkish Total Hip or 
Knee Arthroplasty 
Patients.  

Syftet var att undersöka effekten 
av avslappningsövningar och 
ryggmassage på postoperativ 
smärta, ångest och vitala tecken 
efter THA/TKA. 

Kvantitativ 
Experimentell studie 
2 grupper: Experimentell och 
kontrollgrupp.  
Vid ortopedi- och 
traumaavdelning.  
Mätinstrument: MPQ-SF, state 
anxiety invetory (SAI), vitala 
parametrar, RMANOVA 
Farmakologisk behandling: III + 
IIII 

n=60 Ingen skillnad första morgonen, 
senare fick kontrollgruppen ett 
sämre resultat gentemot 
experimentgruppen på mätvärdena 
(SAI och smärtbeskrivning, 
RMANOVA). T4 (2 h efter 
intervention) hade högre 
ångestskala samt högre smärtskala 
än T3 (1 h efter intervention).  

Hög 
86 % 

2008 
Ebneshahidi, A., 
& Mohseni, M 
Iran 
 
 

The effect of patient-
selected music on early 
postoperative pain, 
anxiety, and 
hemodynamic profile in 
Cesarean section 
surgery.  

Att utvärdera effekten av 
patientvald musik för smärta 
och ångest, samt analgetiskt 
användande och 
hemodynamiska parametrar i 
den tidiga postoperativa fasen 
efter kejsarsnitt.    

Kvantitativ. 
Intervention med randomisering.  
Pat. fick själva välja deras 
favoritmusik, som de sedan fick 
lyssna på i 30 min. 2 grupper: 
musikgrupp och kontrollgrupp. 
Vid elektiva kejsarsnitt 
Mätinstrument: VAS 
Farmakologisk behandling: III 

n=77 Patienterna som fick lyssna på 
musik upplevde en förbättrad 
smärtlindring och behövde mindre 
opioiddos postoperativt. 
Ångestnivåerna mellan de olika 
grupperna visade inte på någon 
signifikant skillnad.  

Hög 
82 % 

2014 
Kol, E.,  
Alpar, Ş. E., & 
Erdoğan, A.  
Turkiet 

Preoperative Education 
and Use of Analgesic 
Before Onset of Pain 
Routinely for Post-
thoracotomy Pain 
Control Can Reduce 
Pain Effect and Total 
Amount of Analgesics 
Administered 
Postoperatively.  

Syftet var att undersöka 
effektiviteten av preoperativ 
smärt- utbildning och rollen 
som smärtlindring har innan 
smärta uppkommer 
postoperativt. 

Kvantitativ 
Randomiserad klinisk, enkelblind 
studie.  
Man informera pat. två dagar 
innan operation med ca 45 min 
muntlig information om smärta 
och smärtlindring. 
Vid thoraxkirurgi.Skalor: verbal 
category scale (VCS), Behavioral 
pain assesment sacale (BPAS) 
Farmakologisk behandling: II +III 

n=70 Individerna som hade fått utbildning 
använde mindre NSAID och 
opioidpreparat, samt hade en lägre 
siffra på skalorna VCS samt BPAS 
för smärta. 

Medel 
62 % 
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Bilaga 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet.  
 

År, författare, land Titel Syfte Design/metod Deltagare Resultat  Kvalitetsgrad 

2012 
Lin, P. 
Kina 
 

An evaluation of the 
effectiveness of 
relaxation therapy for 
patients receiving joint 
replacement surgery. 

Att utvärdera effekten som 
avslappningsövningar har på 
ångest och smärta före-och efter 
en total led bytes operation.  

Kvantitativ.  
Kvasiexperimentell: pre- och 
posttest. 
2 grupper: experimentell- och 
kontrollgrupp. 
Vid total knä-/höftledsoperation.  
Skala: VAS 
Farmakologisk behandling: IV 

n=93 Individerna i experimentgruppen 
upplevde en sänkt smärta, minskad 
ångest samt hade ett sänkt 
diastoliskt blodtryck i jämförelse 
med kontrollgruppen.  
 

Medel 
72 % 

2011 
Lin, P.,  
Lin, M., 
Huang, L.,  
Hsu, H., &  
Lin, C. 
Kina 
 
 

Music therapy for 
patients receiving spine 
surgery. 

Undersöka effekten som 
musikterapi har på ångest, 
postoperativ smärta och 
psykiska reaktioner relaterat till 
emotionell och fysisk ångest hos 
patienter som genomgår 
ryggradsoperation. 

Kvantitativ.  
Kvasiexperimentell pre- och 
posttest.  
2 grupper: studiegrupp och 
kontrollgrupp.  
Vid ryggradskirurgi.  
Skalor: STAI, VAS.  
Farmakologisk behandling: 
Framkommer ej 

n=60 Studiegruppen visade sig ha en 
signifikant reducering i smärta 
nivåerna och ångest oberoende 
tidpunkt i jämförelse med 
kontrollgruppen.  

Medel 
75 % 

2013 
Rejeh, N.,  
Heravi-Karimooi, 
M., Vaismoradi, 
M., & Jasper, M.  
Ira 

Effect of systematic 
relaxation techniques on 
anxiety and pain in 
older patients 
undergoing abdominal 
surgery. 

Att undersöka effekten av 
avslappningstekniker för smärta 
och ångest hos äldre patienter 
som genomgår bukoperation.  

Kvantitativ.  
Intervention med randomisering. 
2 grupper: experiment- och 
kontrollgrupp.  
Vid elektiva bukoperationer.  
Mätinstrument: VAS, 
frågeformulär 
Farmakologisk behandling: III 

n=124 Individerna i experimentgruppen 
hade i jämförelse med 
kontrollgruppen mindre ångest samt 
smärta.  

Medel 
79 % 
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Bilaga 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet.  
År, författare, 
land 

Titel Syfte Design/metod Deltagare Resultat  Kvalitetsgrad 

2012 
Sayin, Y., & 
Aksoy, G. 
Turkiet 
 

The effect of 
analgesic education 
on pain in patients 
undergoing breast 
surgery: within 24 
hours after the 
operation. 

Bedöma effekten av 
preoperativ 
patientinformation på 
användandet av analgetika, 
postoperativ smärta och 
mobiliseringsförmåga efter 
bröstkirurgi.  

Kvantitativ 
Klinisk prövning studie, som jämförde 
två grupper: en som fått preoperativ 
information om analgetika och en som 
inte fått det.  
Vid bröstkirurgi.  
Mätinstrument: SF-MPQ och VAS.  
Farmakologisk behandling: II + VII 

n=84 Alla deltagare upplevde smärta på 
samma ställen, dock visade det sig 
att gruppen som var informerade 
hade en minskad smärta samt 
tidigare och mer frekvent 
mobilisation.   

Hög 
86 % 

2008 
Seers, K., 
Crichton, N., 
Tutton, L.,  
Smith, L., & 
Saunders, T. 
Storbritannien 

Effectiveness of 
relaxation for 
postoperative pain 
and anxiety: 
randomized controlled 
trial. 

Att avgöra effektiviteten av 
käk- och 
helkroppsavslappning för 
postoperativ smärta, ångest 
och andra eventuella effekter 
hos patienter.  

Kvantitativ. Intervention med 
randomisering. 
4 grupper: TBR (helkropps 
avslappning), käk avslappning, 
uppmärksammad kontrollgrupp &, 
vanlig vård.  
Vid knä-/höftkirurgi. 
Mätinstrument: VAS, STAI 
Farmakologisk behandling: Inte 
specificerat 

n=118 Patienterna som var i en 
avslappning eller en 
uppmärksammad kontrollgrupp 
upplevde en reducerad smärta i 
jämförelse med de som fick vanlig 
vård.  Dock ingen signifikant 
skillnad i de olika experimentella 
grupperna.  

Hög 
82 % 

2012 
Topcu, S. Y., & 
Findik, U. Y.  
Turkiet 

Effect of Relaxation 
Exercises on 
Controlling 
Postoperative Pain 

Att undersöka effekten av 
avslappningsövningar för att 
kontrollera postoperativ 
smärta hos patienter som 
genomgår övre bukkirurgi.  
 

Kvantitativ.  
Tvärsnittsstudie och 
överkorsningsstudie.  
Vid övre bukkirurgi.  
Skala: verbal pain scale.  
Farmakologisk behandling: inte 
specificerat 

n=60 Smärtan reducerades efter 
avslappningsövningarna (71,1% 
hade reducerad smärta).  

Medel 
75 % 

2014 
Ucuzal, M., & 
Kanan, N. 
Turkiet 

Foot massage: 
effectiveness on 
postoperative pain in 
breast surgery patients 

Undersöka vilken effekt 
fotmassage har på 
postoperativ smärta hos 
kvinnor som har genomgått 
bröstkirurgi. Samt ge en 
guidning för icke- 
farmakologiska metoder för 
smärtlindring till 
sjuksköterskor 

Kvantitativ 
Kvasiexperimentell  
2 grupper: experimentgrupp och 
kontrollgrupp.  
Vid bröstkirurgi. 
Skalor: SFMPQ och VAS 
 
Farmakologisk behandling: II + III 

n=70 Fotmassage i kombination med 
farmakologisk behandling hade 
god effekt på smärta efter 
bröstkirurgi.  

Medel 
72 % 
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Bilaga 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet. 
År, författare, 
land 

Titel Syfte Design/metod Deltagare Resultat  Kvalitetsgrad 

2012 
Vaajoki, A., 
Pietilä, A., 
Kankkunen, P., & 
Vehviläinen-
Julkunen, K.  
Finland 

Effects of listening to 
music on pain intensity 
and pain distress after 
surgery: an 
intervention.  

Att utvärdera effekten av att 
lyssna på musik har på 
smärtintensitet den första och 
andra postoperativa dagen, 
samt långtidseffekten musik 
har på den tredje 
postoperativa dagen hos 
patienter som genomgått 
bukkirurgi.  

Kvantitativ.  
Klinisk prövningsstudie. 
2 grupper: musikgrupp och 
kontrollgrupp.  
 
Vid elektiva bukoperationer.  
 
Skalor: VAS, NRS 
Farmakologisk behandling: V 

n=168 Första dagen framkom inga 
signifikanta skillnad mellan 
grupperna, musikgruppen hade 
minskad smärta vid mobilisering 
och smärtintensitet dag två, tredje 
dagen hade även musik haft en 
reducerande effekt på smärtan dock 
inte signifikant långtidseffekt. 
 

Hög 
86 % 

2013 
Özer, N., Özlü, Z. 
K., Arslan, S., & 
Günes, N. 
Turkiet 

Effect of music on 
postoperative pain and 
physiologic parameters 
of patients after open 
heart surgery. 

Syftet var att undersöka 
vilken effekt egenvald musik 
har på smärtintensitet samt 
fysiska parametrar hos 
patienter som genomfört 
öppen hjärtkirurgi 

Kvantitativ. 
Kvasiexperimentell design.  
En experimentgrupp och en 
kontrollgrupp.  
 
Vid hjärtkirurgi.  
Skala: Unidimensional verbal pain 
intensity scale 
Farmakologisk behandling: III 

N = 87 Det fanns en statistisk skillnad i 
smärta intensitetet hos 
experimentgruppen samt 
vitalparametrar. 

Hög 
89 % 
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