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SAMMANFATTNING 

Bakgrund  

Smärta är ett vanligt problem hos cancerpatienter. Upp till 55 % av alla cancerpatienter 

uppger att de har smärta trots att det får läkemedelsbehandling. Anledningen tros vara en 

kombination av att patienterna inte säger till i tid, samt att vårdpersonalen inte har tillräcklig 

kunskap om alternativa behandlingsmetoder.  

Syfte 

Syftet är att undersöka om icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder har effekt vid 

cancersmärta. 

Metod 

En litteraturöversikt med deskriptiv design. Sammantaget var det 10 vetenskapliga 

originalartiklar som analyserades och sammanställdes i resultatet. Samtliga artiklar var 

randomiserade kontrollerade studier och söktes fram i PubMed, Cinahl eller Google Scholar.  

Resultat 

Resultatet visade att akupunktur, massage och TENS kan ha effekt på smärta. I artiklarna som 

inkluderades skiljde sig dosen, metoden och längden på interventionerna. De icke 

farmakologiska smärtlindringsmetoderna påverkade också deltagarnas livskvalitet då många 

upplevde en ångestlindring. Detta tros bero på en mellanmänsklig kontakt som upplevs som 

lugnande, vilket ger effekt på både psykisk och fysiologisk nivå. 

Slutsats 

Akupunktur, massage och TENS kan ha effekt på cancersmärta. Fler och större studier 

behöver dock utföras för att få ett större underlag för klinisk användning. 

Nyckelord 

Onkologi, omvårdnad, cancer, smärta, icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background 

Pain is a common problem among cancer patients. Up to 55 % of all cancer patients report 

pain despite being under pharmacological treatment. The reason is believed to be a 

combination that patients do not say in time, and that healthcare professionals do not have 

enough knowledge about alternative treatment methods. Therefore, this literature review aims 

at reviewing the latest research to see if non-pharmacological care measures can affect cancer 

pain. 

Aim 

The aim of this literature review is to investigate if non-pharmacological interventions have 

an effect on cancer pain. 

Method 

A literature review with descriptive design. In total, there were 10 scientific articles of origin 

that were compiled in the result. All articles were randomized controlled trials and were 

submitted in PubMed, Cinahl or Google Scholar. 

Results 

The result showed that acupuncture, massage and TENS may have an effect on pain. The 

dosage, method and duration of the interventions differed in the included articles. Non-

pharmacological pain relief methods also affected participants' quality of life when many 

experienced anxiety disorder. This belief is due to interpersonal contact that is experienced as 

calming, which gives effect on both psychological and physiological levels. 

Conclusion 

Acupuncture, massage and TENS can have an effect on cancer pain. However, more and 

bigger studies need to be performed to provide a greater basis for clinical use. 

Keywords 

Oncology, nursing, cancer, pain, non-pharmacological interventions 
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BAKGRUND 

Antalet cancerdiagnoser ökar allt mer, samtidigt som ökningen går i snabbare takt. År 2040 

beräknar Folkhälsomyndigheten (2014) att antalet personer som diagnostiseras med cancer 

har ökat till 100 000, vilket är en ökning med 86 % sedan 2014 då 60 000 personer 

insjuknade. Ökningen beror sannolikt på att sjukvården blivit bättre på att hitta och 

diagnostisera cancern i tid, att människor blir allt äldre samt att behandlingen av cancer blivit 

mer effektiv och gör att fler överlever. De vanligaste cancerformerna är prostatacancer hos 

män, bröstcancer hos kvinnor, malignt melanom är lika vanligt hos båda könen, medan 

tjocktarmscancer och lungcancer ökar, varav den sistnämnda främst hos kvinnor 

(Cancerfonden, 2016). 

 

Smärta 

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som ”en obehaglig 

och känslomässig upplevelse i samband med faktisk vävnadsskada eller potentiell 

vävnadsskada, eller som beskrivs i termer av sådan” (Hökkä, M., Kaakinen, P., Pölkki, P., 

2014). Smärtupplevelsen består av två delar, en sensorisk del med det nociceptiva systemet 

och en känslomässig del som är mycket komplex. Den känslomässiga delen förmedlas av till 

stor del okända processer i det centrala nervsystemet (Werner, M. 2010). Vid vävnadsskada 

stimuleras både direkt och indirekt nociceptorer. Vid stimulering av nociceptorer skickas 

signalen via nerver till ryggmärgens bakhorn där den vidarekopplas och skickas upp till en 

central omkopplingsstation i talamus. Från talamus skickas signalen vidare till det limbiska 

systemet. Det limbiska systemet anses svara för den emotionella delen av smärtupplevelsen. 

Vid akut smärta sker även metabola förändringar, illamående, hyperventilation, takykardi och 

blodtrycksstegring. Detta på grund av att den akuta smärtupplevelsen påverkar området i 

hjärnan och hypotalamus som aktiverar autonoma neuroendokrina stressreaktioner (Werner, 

2010). Nociceptorerna finns i all somatisk vävnad i kroppen och i stora delar av viscerala 

vävnader. Vissa organ innehåller dock väldigt få nociceptorer, som till exempel hjärnan, njure 

och lever. Hos dessa organ är nociceptorerna koncentrerade i hinnorna som omsluter organen 

och blodkärlen vilket gör att de främst reagerar på tänjning, inflammation och ischemi. I de 

somatiska vävnaderna reagerar nociceptorerna främst på mekanisk stimulering, kemisk 

stimulering, kyla och värme (Werner, 2010). 
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Cancerrelaterad smärta är komplext och ungefär hälften av alla som blir diagnostiserade med 

cancer får problem med signifikanta smärtepisoder. Cancersmärta har ofta komponenter av 

flera slag, som till exempel akut smärta, långvarig smärta och psykologisk smärta. Smärtan 

kan också vara inflammatorisk eller neuropatisk. Inflammatorisk smärta är vanligare än 

neuropatisk smärta. Om smärtan förblir okontrollerad kommer den påverka individens sömn, 

stämningsläge, sociala relationer och förmåga att bemöta och hantera svåra situationer i livet. 

Långvarig smärta har också en nära koppling med oro, nedstämdhet och depression (Werner, 

2010). 

 

Underbehandlad smärta 

Enligt Berntzen, Danielsen och Almås (2011) beror otillräcklig behandling av smärta ofta på 

att patienten har en överdriven rädsla för att få allvarliga biverkningar av läkemedlen, särskilt 

opioider. Personal och patienter ska ha stor respekt för opioider eftersom biverkningarna kan 

vara väldigt allvarliga och förhindra patientens grundläggande behov (Berntzen, Danielsen & 

Almås, 2011). Detta styrks även av Hellbom, M. (2010). De viktigaste biverkningarna vid 

läkemedelsbehandling med opioider är andningsdepression, sedering och dåsighet, 

illamående, kräkningar, förstoppning samt risk för beroende. I en amerikansk kohortstudie 

(Chen, Y-W., Datto, C., Fine, P G. & Wittbrodt, E., 2018) undersöktes kostnaden för 

opioidanvändning hos cancerpatienter med och utan förstoppning. I gruppen där patienterna 

led av förstoppning var kostnaden för smärtrelaterade utgifter högre än i gruppen utan 

förstoppning. De hade även 1.6 gånger större benägenhet att uppsöka sjukhus för smärtor 

relaterade till förstoppning. 

  

De senaste 30 åren har smärtbehandling blivit mycket bättre men trots det blir många 

patienters smärta feldiagnostiserad eller underdiagnostiserad vilket medför en försämrad 

livskvalitet. Orsaker till att smärta ofta blir underbehandlad beror troligen på en underlåtelse 

från patienten att säga till, att smärtan är något som tillhör sjukdomen eller att patienten själv 

utvecklar en tolerans mot opioider som därmed gör smärtan mer svårbehandlad (Bardia, A., 

Barton, L.D., Prokop, J.L., Bauer, A.B., Moynihan, J.T., 2006). Sjuksköterskor har ofta 

kunskap om den fysiologiska bakgrunden till smärta och läkemedelseffekter, men saknar ofta 

kunskap om icke-farmakologisk smärtlindring (Bruun-Lorentzen & Grov, 2011). 
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Ur ett etiskt perspektiv kan mötet mellan patienten och vårdaren orsaka att smärtan blir 

underbehandlad. Patienten är i en utsatt situation med smärta och är beroende av vårdaren för 

att få hjälp. Maktbalansen i denna situation är inte till patientens fördel. Det är därför viktigt 

att vara lyhörd och lyssna på patienten och inte undervärdera patientens upplevda smärta. Om 

relationen mellan vårdaren och patienten blir sämre finns det en risk att patienten vänder sig 

till metoder som inte har någon vetenskaplig evidens såsom homeopati, örter och magnetfält 

(SBU, 2006). 

 

Bardia och medarbetare (2007) skriver i in studie att allt fler cancerpatienter använder sig utav 

alternativ medicin eftersom de upplever de behöver ett komplement till sin farmakologiska 

behandling, eller att de upplever att smärtan inte är kontrollerad. Patienterna är heller inte 

benägna att diskutera alternativa behandlingar med sin läkare eller annan vårdpersonal 

eftersom de upplever att vårdpersonalen inte har tillräcklig kunskap inom området. En studie 

gjord i Australien (Oh B, Eade T, Kneebone A, Pavlakis N, Clarke S, Eslick G, River J & 

Back M., 2017) undersökte ifall cancerpatienter var villiga att prova akupunktur för att lindra 

olika cancerrelaterade symtom. Deras studie visade att 81 % av de tillfrågade patienterna var 

villiga att prova akupunktur. En av de främsta anledningarna som patienterna uppgav för att 

de ville prova var för akupunkturens påstådda energigivande effekt och positiva effekt på 

immunförsvaret och för att minska smärta, ångest och fatigue. 

 

Så många som 55 % av alla cancerpatienter i en studie gjord av Van den beuken-van 

Everdingen, M., de Rijke, M.J., Kessels, G.A., Schouten C. H., van Kleef, M., Patjin, J. 

(2007) hade en för hög skattad smärta. Den visade också att patienter som fick kurativ 

behandling för cancer fick sämre smärtlindring än de som fick palliativ vård. Personer med 

lägre utbildningsnivå och låg socioekonomisk status visade sig också riskera att få sämre 

smärtlindring eftersom de var mindre benägna att rapportera sin smärta, vilket eventuellt 

skulle kunna bero på sämre kommunikationsförmåga eller för låg kunskap om läkemedel. 

 

Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder 

Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder är smärtlindringsmetoder som inte involverar 

läkemedel. Det är framförallt vid långvarig smärta som icke-farmakologisk behandling har 

potential att vara en viktig del av omvårdnaden. Vid långvarig cancerrelaterad smärta är 

farmakologisk smärtlindring i samverkan med icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder 
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grundläggande (Andersson, I. 2010). Erin McMenamin (2011) listar följande metoder som 

icke-farmakologiska; kutan stimulering, mobilisering, distraktion, avslappning och mer 

omfattande metoder så som kognitiv beteendeterapi och psykoedukation. Beroende på vilken 

typ av smärta patienten upplever kan olika icke-farmakologiska metoder vara olika effektiva.  

 

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) har en bevisad god effekt vid nociceptiv och 

neurogen smärta, dock råder det tveksamheter kring hur TENS egentligen har en 

smärtlindrande effekt (Werner, 2010). Fysisk aktivitet lindrar smärta genom att frigöra 

endogena opioider och öka aktiviteten i de icke-smärtledande sensoriska fibrerna (Andersson, 

2010).  

 

TENS är en metod som fungerar både vid nociceptiv och neuropatisk smärta. Dock är 

verkningsmekanismerna vid TENS relativt dåligt undersökta. Förmodligen beror den 

smärtlindrande effekten på aktivering av de grova A-beta-fibrerna. TENS har den stora 

fördelen att den stärker individens autonomi eftersom smärtlindringen styrs av individen själv 

och det går att få en egen TENS-apparat att ha i hemmet. Eftersom individen kan ha en egen 

apparat i hemmet är TENS ett viktigt behandlingsalternativ för de som lider av långvarig 

smärta (Persson, A L., 2010). 

 

På vilka sätt massage kan ha en smärtlindrande effekt är dåligt dokumenterad, dock anser de 

flesta som får massage att det är väldigt behagligt och att det har en smärtlindrande och 

uppmjukande effekt på leder, muskulatur och hud. Erfarenheter visar att massage har en 

smärtlindrande effekt och det som anses vara orsakerna till detta är en ökad genomblödning, 

endorfinfrisättning, och grindteorin. Oxytocinfrisättning anses vara en av orsakerna till att 

massage har en lugnande effekt (Persson, 2010). Akupunkturens eventuella smärtlindrande 

effekt anses bero på att den har en smärttröskel-höjande effekt och att det behandlade området 

blir rikligt innerverat jämfört med de omliggande områdena (Carlsson, C., 2010). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017) anger att sjuksköterskans huvudansvar innebär att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. ICN (2017) har 

upprättat fyra olika koder som omfattar dessa huvudområden. Kodens tredje område beskriver 

sjuksköterskans förhållande till professionen, där ansvar för att utarbeta och tillämpa riktlinjer 
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inom omvårdnad, utbildning och forskning framhävs. Vidare står det att det är 

sjuksköterskans ansvar att aktivt utveckla sin yrkeskompetens baserad på ny forskning och 

beprövad erfarenhet som sedan ska ligga till grund för den evidensbaserade omvårdnaden 

(ICN, 2017).  

 

Inom onkologisk omvårdnad är hopp ett centralt begrepp, eftersom det är något som de flesta 

cancerpatienter upplever i alla stadier av sin sjukdom. Däremot kan hoppet förändras över tid 

då sjukdomen ändrar riktning, det kan då handla om antingen att bli frisk, eller få leva sin 

sista tid smärtfri. Därför är det som sjuksköterska av stor vikt att kunna kommunicera med 

patienten på ett sådant sätt att det inger hopp. Upplever patienten att sjuksköterskan har hög 

kunskap om smärta och smärtlindring kan det inge hopp hos patienten. Att patienten i sin tur 

upplever hopp leder till att en känsla av inre styrka och ny energi (Berntzen et al, 2011). 

 

Att ha goda kunskaper om icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder och att arbeta aktivt 

med att erbjuda dessa till patienten är ett bra sätt för sjuksköterskan att skapa tillit om 

patienten är orolig för läkemedlens biverkningar samt att stärka patientens autonomi och 

känsla av kontroll över situationen (Berntzen et al, 2011). Icke-farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder ger också bättre förutsättningar för egenvård vilket innebär att patienten 

kan vara delaktig i sin vård utan att vårdteamet behöver utökas med andra professioner.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Dorothea Orems egenvårdsteori ligger till grund för denna litteraturöversikt. Självständighet 

är ett centralt begrepp inom teorin och syftar till att patienten ska vara självständig i sin egen 

hälsa och omvårdnad, där sjuksköterskan används som ett stöd. Människan har en naturlig 

inre drivkraft som ligger grund för handlingar som ser till individens bästa. Vidare delar hon 

upp sin egenvårdsmodell i tre kategorier: egenvård, egenvårdsbrist samt omvårdnadssystem 

(Kirkevold, M., 2000). Egenvård definieras som ”utförande av sådana aktiviteter som 

individen själv tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och 

välbefinnande”. Egenvårdsbrist innebär att patientens egenvårdskrav inte går att upprätthålla i 

relation till egenvårdskapacitet. Om varken anhöriga eller patient kan tillgodose dessa 

egenvårdskrav är det motiverat med professionell omvårdnad. Omvårdnadssystem beskriver 

Orem som struktur baserad på omvårdnaden, där roller mellan patient och sjuksköterska blir 

synliga (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskans roll blir därför att med kunskap, beprövad 

erfarenhet och egna bedömningar informera om icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder för 
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att på så sätt hjälpa patienten att hitta sin inre motivation till egenvård för att på så sätt 

återställa hälsa. 

 

Problemformulering 

Som tidigare beskrivits är underdiagnostiserad smärta ett vanligt problem inom svensk 

cancervård. Vården ska utformas och bedrivas i samtycke med patienten, så att denne känner 

sig delaktig i sin egen vård vilket därmed ställer krav på yrkeskompetens hos vårdgivaren. 

Många sjuksköterskor uppger att de har för lite kunskap om icke farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder, vilket också innebär att en dimension av smärtlindring, mänsklig kontakt 

och beröring, uteblir. Eftersom cancersmärta är ett komplext fenomen är det viktigt att 

sjuksköterskan är uppdaterad kring den senaste forskningen inom smärtlindring, såväl 

farmakologisk som icke-farmakologisk. Den här litteraturöversikten avser att gå igenom den 

senaste forskningen för att undersöka om akupunktur, massage och TENS har effekt vid 

cancersmärta. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka effekten av akupunktur, massage och TENS vid cancersmärta. 

 

Frågeställningar 

 För patienter i åldern 18+ med cancerdiagnos, har akupunktur, massage och TENS 

effekt på smärta? 

 

METOD 

Design 

En beskrivande design med allmän litteraturöversikt som metod. En allmän litteraturöversikt 

är ett strukturerat sätt att arbeta efter för att skapa en översiktsbild av ett utvalt 

forskningsområde. Enligt Friberg, F. (2017) är en allmän litteraturöversikt motiverad när 

syftet är att skapa en kunskapsöversikt eller belysa ett visst problem inom ett 

omvårdnadsrelaterat område. 
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Urval 

Urvalskriterier var att artiklarna skulle vara referentgranskade originalartiklar vilket innebär 

att endast artiklar som blivit granskade av vetenskapliga tidskrifter inkluderades. Friberg 

(2017) menar att detta inte är någon garanti för att själva artiklarna är vetenskapliga, vilket 

togs i beaktande. Databaser som användes för att söka relevanta artiklar var Cinahl, Google 

Scholar och PubMed. Cinahl och PubMed blev tillgängliga genom Uppsala Universitetets 

elektroniska prenumeration av vetenskapliga artiklar. För att sökorden skulle bli så relevanta 

som möjligt användes Svenska Mesh. Ett möte med en bibliotekarie på BMC bokades för att 

ytterligare förfina sökningarna i databaserna. I enlighet med Fribergs (2017) rekommendation 

användes en boolesk söklogik, vilket innebar att markera specifika sökord och hur de ska 

användas i databassökningen. De som användes var AND, OR samt NOT. Sökorden ses i 

Tabell 1. Litteraturöversikten baserades på 10 vetenskapliga artiklar. De icke farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder som inkluderades i studien var TENS, akupunktur samt massage. 

Eftersom studien avser att mäta effekten av icke-farmakologisk smärtlindring valdes endast 

artiklar ut från utfallet som hade mätt smärta, antingen som primärt eller sekundärt 

utfallsmått. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara utförda som randomiserade kontrollerade 

studier (RCT), innefatta vuxna personer över 18 år, vara utförda år 2008 eller senare, skrivna 

på engelska eller svenska samt att interventionsgruppen erhöll någon av följande icke-

farmakologiska omvårdnadsåtgärder (akupunktur, massage och TENS). Exklusionskriterier 

var litteraturöversikter, studier utan etiskt godkännande, studier av låg kvalitet, samt studier 

utförda före år 2008. 

 

Datainsamlingsmetod 

Den första sökningen i PubMed och den första sökningen i Cinahl gjordes mellan 2018-09-17 

och 2018-09-21. Artiklar valdes ut utifrån vad som stod i abstrakt. De utvalda artiklarna lästes 

sedan mer noggrant och granskades med hjälp av en granskningsmall. Den andra och tredje 

sökningen i Pubmed, den andra sökningen i Cinahl och den första sökningen i Google Scholar 

gjordes mellan 2018-09-24 och 2018-09-28. Artiklar valdes ut utifrån vad som stod i abstrakt. 

De utvalda artiklarna lästes sedan mer noggrant och granskades med hjälp av en 

granskningsmall. Då sökningarna vi det här laget inte hade resulterat i tillräcklig många 
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artiklar för den här studiens ändamål gjordes en andra sökning i Google Scholar mellan 2018-

10-01 och 2018-10-05. Eftersom Google Scholar genererar mycket omfattande sökningar 

sorterades sökresultatet efter relevans. Varje sida visade 10 sökresultat och de första fem 

sidorna lästes igenom för att hitta relevanta abstrakt. Denna sökning resulterade i att tillräcklig 

många artiklar hittades för den här litteraturöversikten. 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Artiklarnas relevans bedömdes enligt Forsberg och Wengström (2016) Checklistan för 

kvantitativa artiklar - RCT (randomiserade kontrollerade studier). Denna mall har ingen 

poängsättning för att bedöma en artikels kvalitet utan ger bara en riktlinje för läsaren att skapa 

sig en egen uppfattning om artikelns kvalitet och om det skattade utfallet har snedvridits 

under forskningsarbetet. De artiklar som bedömdes vara relevanta för översikten bedömdes 

individuellt och deras resultat diskuterades sedan med avseende på likheter och skillnader 

samt relevans för syftet. Artiklarna fördes sedan in i översiktstabeller (bilaga 1). Sammantaget 

var det fyra artiklar som exkluderades då deras syfte inte motsvarade syftet med denna 

översikt, att årtalet för studien inte stämde med inklusionskriterierna eller att studien inte 

bedömdes ha tillräckligt hög kvalitet. 

 

Resultatanalys 

Totalt granskades 10 originalartiklar. För att besvara syftet med denna studie granskades 

artiklarna flera gånger för att säkerställa att inga väsentligt viktiga skillnader eller likheter 

missades. Fokus låg på att artiklarnas resultat och diskussion i första hand skulle röra smärta 

relaterat till cancer och hur icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder kan ha effekt på detta 

samt att de svarade mot litteraturöversiktens syfte och frågeställningen. För att kategorisera 

artiklarnas resultat lästes artiklarna flera gånger, meningar och korta stycken fördes in i ett 

dokument för att på så sätt identifiera skillnader och likheter som sedan kunde ligga till grund 

för analys. Dessa kategorier delades i sin tur in i underkategorier, vilka presenteras i tabell 2. 
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Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som presenteras i resultatet hade alla fått godkännande av en etisk kommitté, 

deltagarna i studierna hade erhållit muntlig information som legat till grund för skriftligt 

samtycke. Samtliga studier hade redogjort eventuella etiska överväganden.  

 

Tabell 1. Sökstrategi. 

Databas Sökord Utfall Utvalda utifrån 

abstrakt 

Utvalda efter 

bedömning enligt 

granskningsmall 

PubMed 

1:a 

(Electric Stimulation Therapy 

OR Transcutaneous Electric 

Nerve Stimulation OR 

Acupuncture OR Heat OR 

Cold OR Massage) AND 

(Nursing Care OR Standard 

of Care OR Critical Care 

Nursing OR Progressive 

Patient Care) AND 

(Neoplasms OR Cancer Pain 

OR Oncology Nursing) NOT 

children 

61 5 2 

PubMed 

2:a 

transcutaneous electrical 

nerve stimulation cancer pain 

70 2 2 

PubMed 

3:a 

acupuncture pain 

management cancer 

16 1 1 
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Cinahl 

1:a 

Electric Stimulation Therapy 

OR Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation 

OR Acupuncture OR Heat 

OR Cold OR Massage AND 

Nursing Care OR Standard of 

Care AND Neoplasms OR 

Cancer Pain OR Oncology 

Nursing 

64 3 1 

Cinahl 

2:a 

Acupuncture, Cancer, Pain. 16 1 1 

Google 

Scholar 

1:a 

Med alla orden: cancer, pain, 

randomized, control, trial. 

 

Med åtminstone ett av orden: 

acupuncture, heat, cold, 

massage, transcutaneous, 

electrical, nerve. 

 

Utan orden: systematic, 

review, meta. 

101 2 1 

Google 

Scholar 

2:a 

Massage, cancer, pain, 

management, randomized, 

control, trial. 

17000 3 2 
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RESULTAT 

Totalt var det 10 artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna, svarade mot syftet och efter 

kvalitetsgranskning sammanställdes i litteraturöversikten. Samtliga var kvantitativa studier 

och kom från olika länder, en från Korea, två från Kina, en från Kanada, fyra från USA, en 

från Spanien samt två från Iran.   

 

Tre av dessa var randomiserade kontrollerade studier (Chen, H., Liu, T.L., Kuai, L., Zhu, J., 

Wu, C.J. & Liu, L.M., 2013; Miladina, M., Baraz, S., Shariati, A., & A.S, Malehi., 2014; 

Hamid, S.N., Saeed, S.S., Ameneh, Y., Ken, K.Y, Goudarzian, A.H, Soleimani, M.A. & 

Jamali, S., 2016). Sex var randomiserade kontrollerade pilotstudier (Kim & Lee., 2018; Lam, 

T.Y., Lu, L.M., Ling, M.W. & Lin, L.Z., 2012; Lim, J.T.W., Wong, E.T. & Aung, S.K.H., 

2011; López-Sendin, N., Albutquerque-sendin, F., Cleland, A.J. & Fernandez-de-las-Penas, 

C., 2011; Toth, M., Marcantonio, E.R., Davis, B. R., Walton, T., Kahn, R.J. & Phillips, S.R., 

2013; Yeh, C.H., Chien, L.C., Lin, W.C., Bovbjerg, D.H. & van Londen, G.J., 2016). En hade 

en randomiserad dubbelblind crossover design (Lee, E.J., Anderson, M.C., Perkhounkova, Y., 

Sleeuwenhoek, M.B. & Louison, R.R. 2012). 

 

Resultatanalysen om effekten av de icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärderna resulterade i 

två kategorier; smärtlindring och livskvalitet. Under kategorin smärtlindring identifierades två 

underrubriker; kortvarig effekt och placebo kan ha smärtlindrande effekt. Under kategorin 

livskvalitet identifierades två underrubriker; mellanmänsklig kontakt och sömn och fatigue. 

Dessa sammanställdes i tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och underrubriker 

Kategori Underrubriker 

Smärtlindring  Placebo kan ha smärtlindrande 

effekt 

 Kortvarig effekt 

Livskvalitet  Mellanmänsklig kontakt 

 Sömn och Fatigue 
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För att bedöma smärta använde de flesta av de inkluderade artiklarna Brief Pain Inventory-

Short Form (BPI-Short form), Visual Analog Scale (VAS) och Numerical Rating Scale (NRS) 

vilka alla är etablerade verktyg för att bedöma smärta. I översiktstabellen visas en kort 

sammanfattning av artiklarnas syfte, metod, deltagare, resultat och kvalitetsgrad samt även 

när de skrevs och vilken tidskrift som publicerade artikeln (Bilaga 1). 

 

Smärtlindring 

Kortvarig effekt 

Huvudfynden i artiklarna som undersökte olika former av akupunktur var att akupunktur kan 

ha en kortsiktig smärtlindrande effekt vid cancersmärta. En artikel undersökte akupunktur i Si 

Guan Xue (Lam et al., 2017). Två artiklar undersökte elektroakupunktur (Chen et al., 2013; 

Lim et al., 2011). 

 

Lam och medarbetare (2017) undersökte akupunktur i Si Guan Xue i deras studie. Si Guan 

Xue är en unik kombination av akupunkturpunkter som anses vara lätta att använda och ha 

god effekt vid flera olika sjukdomstillstånd för att lindra olika symtom. Lam och medarbetare 

(2017) hade tre grupper i deras studie. En grupp med endast vanlig akupunktur som fungerade 

som kontrollgrupp, en grupp med akupunktur i Si Guan Xue och en grupp med vanlig 

akupunktur kombinerat med akupunktur i Si Guan Xue. Alla tre grupperna upplevde en 

smärtlindrande effekt men att den genom nästan hela studien inte var statistiskt signifikant. 

Vid endast ett tillfälle fanns det en statistiskt signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och 

en av de andra grupperna. Det var under interventionstillfälle nummer fem för gruppen som 

fick vanlig akupunktur kombinerat med akupunktur i Si Guan Xue. Deras studie visar att 

akupunktur kan ha en kortsiktig smärtlindrande effekt men eftersom de inte undersökte 

patienternas smärtupplevelse i uppföljningen två veckor senare kan inga slutsatser dras om 

den långvariga smärtlindrande effekten av akupunktur. 

 

Dosen av elektroakupunktur verkar inte ha någon betydelse på den kortvariga smärtlindrande 

effekten. Dosen som Chen och medarbetare (2013) och Lim och medarbetare (2011) använde 

var inte den samma. Chen och medarbetare (2013) gav elektroakupunktur 30 minuter per 

tillfälle, en gång per dag under tre dagar. Lim och medarbetare (2011) gav elektroakupunktur 

20 minuter per tillfälle, en gång per vecka under fyra veckor. De använde inte heller samma 

typ av kontroll. Chen och medarbetare (2013) använde placebo som behandling i deras 
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kontrollgrupp medan Lim och medarbetare (2011) använde stödjande samtal från en 

sjuksköterska som behandling i deras kontrollgrupp. Chen och medarbetare (2013) gjorde sin 

uppföljning två dagar efter sista interventionen. Vid uppföljningen visades att det fortfarande 

var en statistiskt signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och placebogruppen från 

utgångsvärdet och under alla fem mättillfällen. Lim och medarbetare (2011) gjorde ingen 

statistisk analys av sina resultat men patienternas uppskattade smärta hade minskat mer i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Efter sex veckors uppföljning framkom 

resultat som tydde på att elektroakupunkturens smärtlindrande effekt var tillfällig då den 

gruppens genomsnittliga smärta hade ökat från utgångsvärdet medan den genomsnittliga 

smärtan för kontrollgruppen var fortsatt minskad. Lim och medarbetares (2011) studie visade 

alltså att både elektroakupunktur och stödjande samtal med sjuksköterska hade en 

smärtlindrande effekt men att elektroakupunkturen hade en starkare kortvarig effekt, medan 

stödjande samtal med sjuksköterska hade en starkare långvarig effekt. 

 

Huvudfynden i de inkluderade studierna som undersökte massage antyder att massage har en 

smärtstillande men kortvarig effekt. De flesta av studierna använder olika typer av massage 

som jämförs med kontrollgrupper. En studie undersökte massage i jämförelse med simple 

touch, den andra slow stroke back massage med en kontrollgrupp som fick rutinmässig 

onkologisk omvårdnad. Massagen var statistiskt bättre än simple touch men nådde inte klinisk 

signifikans. Både massage och simple touch kunde smärtlindra omedelbart samt var effektiv 

vid långvarig smärta. Massagen visade sig dock ha klinisk signifikans på akut smärta (Kutner 

et al., 2008). Patienterna som fick slow stroke back massage uppgav en signifikant minskad 

smärta under interventionens avslutande vecka, som dock blev sämre igen en vecka efter 

interventionen avslutats (Miladinia et al., 2014).  

 

Yeh och medarbetare (2016) och Hamid och medarbetare (2016) undersökte akupressurens 

effekt på smärta. I studien utförd av Yeh och medarbetare (2016) används dessutom auricular 

point acupressure (APA), vilket innebär att deltagarna fick frön placerade på specifika 

områden på örat. Teorin baseras på idén om reflexologi, där varje område av kroppen står i 

förbindelse till en annan del eller organ i kroppen, och som utlöser ett svar. Deltagarna 

rapporterade en kliniskt signifikant lägre smärta efter fyra veckors behandling med APA (Yeh 

et al., 2016). Ingen signifikant skillnad kunde mätas mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen, däremot uppgav deltagarna en lägre smärtnivå direkt efter behandlingen 

vilket tolkas som att behandlingen har kortsiktig effekt (Hamid et al., 2016). 
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Placebo kan ha smärtlindrande effekt 

Två artiklar som undersökte den smärtlindrande effekten av akupunktur använde sig av 

placebo som kontrollgrupp. En av dessa undersökte elektroakupunktur (Chen et al., 2013). 

Den andra undersökte intrakutan akupunktur (Kim & Lee., 2018). Chen och medarbetare 

(2013) fick resultat som visade att den smärtlindrande effekten av elektroakupunktur hade en 

bra effekt och uppnådde en statistiskt signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och 

placebogruppen från utgångsvärdet och under alla fem mättillfällen. Kim och Lees (2018) 

undersökning gav resultat som visade att båda grupperna upplevde en smärtlindrande effekt 

men det gjordes ingen statistisk analys på resultaten jämfört med utgångsvärdet. De gjorde 

dock en statistisk analys där de jämförde resultaten mellan grupperna som visade att det inte 

fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och placebogruppen. 

Detta ger indikationen att placebo kan ha lika bra smärtlindrande effekt som intrakutan 

akupunktur men jämfört med elektroakupunktur var placebo inte lika bra. 

 

Endast en studie inkluderades som undersökte TENS mot smärta hos patienter med cancer i 

huvud- och nackregionen som genomgick strålning. TENS är en billig och ofarlig intervention 

med mycket låga risker. Många patienter har behov av både konventionell 

läkemedelsbehandling och en icke farmakologisk behandling, eftersom att de uppger att de får 

svåra biverkningar av läkemedel eller att de inte tycker att de blir tillräckligt smärtlindrande. 

Deltagarna randomiserades till tre grupper med aktiv TENS, placebo TENS och en 

kontrollgrupp. Aktiv TENS hade signifikant större smärtlindrande effekt än både placebo 

TENS och ingen TENS. Placebo TENS ansågs dock vara bättre än ingen TENS (Lee et al., 

2018). 

 

Livskvalitet 

Mellanmänsklig kontakt 

Flera studier undersökte livskvalitet hos cancerpatienter (Kim & Lee., 2018; Lam et al., 2017; 

Toth et al., 2013; Yeh et al., 2016). Även om alla dessa fick resultat som visade att 

interventionerna som de undersökte förbättrade patienternas livskvalitet var det ingen av dem 

som redovisade de exakta resultaten av deras mätningar av livskvalitet. Kutner & medarbetare 

(2008) skriver att cancerrelaterad smärta ofta ger upphov till svår ångest. Massage kan därför 

utöver att vara en effektiv smärtlindringsmetod, även verka som ångestdämpande då 

massörens närvaro, kommunikation och önskan om att hjälpa patienten ger patienten en 
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känsla av välbefinnande. Studierna visade sig därför även ha effekt på sömnstörningar och 

humör, då det fanns signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen i 

båda studierna (Miladina et al., 2014; Kutner et al., 2008). 

 

Det framkom att massagen inte bara smärtlindrande utan även gav en möjlighet till 

verklighetsflykt, avslappning, reflektion och en känsla av att bli lyssnad på (Kutner et al, 

2008). Både massage och simple touch hade direkt effekt på både humör och ångest, även om 

massage ansågs vara bättre än bara simple touch. Deltagarnas blodtryck och andningsfrekvens 

i både grupperna mättes under interventionstillfället, och båda variablerna sjönk måttligt 

(Kutner et al., 2008). Lopez och medarbetare (2012) får ett liknande resultat, där humöret 

förbättrades med massage, och det fanns även tecken som tydde på att massagen hade en 

långvarig effekt på psykologisk smärta. Även i studien där deltagarna fick akupressur 

rapporterade gruppen som fick aktiv akupressur bättre livskvalitet än de i kontrollgruppen 

(Yeh et al., 2016). En förbättrad livskvalitet kunde även ses i en av artiklarna som undersökte 

akupunktur. Kim och Lee (2018) undersökte intrakutan akupunktur med placebo som kontroll. 

Sekundärt mätte de patienternas livskvalitet och fick resultat som visade att den förbättrades 

under undersökningens tid och höll i sig vid uppföljningen tre veckor senare för både 

interventionsgruppen och kontrollgruppen med placebo. 

 

Sömn och fatigue 

Sömn ansågs vara en viktig del i behandlingen av smärta. Några av studierna mätte därför 

även detta och tog med det antingen som primärt eller sekundärt utfallsmått. Gällande 

massage hade den effekt på sömnkvalitet i två studier. I Miladina & medarbetare (2014) studie 

sågs en signifikant skillnad i sömnkvalitet i den gruppen som fick slow stroke back massage. 

Ingen skillnad kunde ses hos kontrollgruppen varken före eller efter studiens avslutande 

(Miladinia et al., 2014). Detta resultat fick även Toth och medarbetare (2013) även om det inte 

varade fram till uppföljningen en månad senare. Lim och medarbetare (2011) undersökte 

primärt den smärtlindrande effekten av elektroakupunktur jämfört med stödjande samtal med 

sjuksköterska. Sekundärt undersökte de även andra symtom såsom nedstämdhet, trötthet och 

ångest vilka alla bidrar till att orsaka fatigue. De fick resultat som visade att både 

elektroakupunkturen och stödjande samtal med sjuksköterska hade en lindrande effekt på 

nedstämdhet, trötthet och ångest. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka effekten av icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid 

cancersmärta. Huvudfynden i de inkluderade studierna är att akupunktur, TENS och massage 

kan ha effekt på cancersmärta. Den smärtlindrande effekten är dock kortvarig och det är oklart 

om det är metoderna i sig som har effekt eller om det beror på mellanmänsklig kontakt eller 

placebo. 

 

Smärtlindring 

Kortvarig effekt 

Flera av artiklarna inkluderade i den här studien visade att akupunktur, massage och TENS 

hade goda förutsättningar att kunna användas för kortvarig smärtlindring men gemensamt är 

också att alla framhåller att mer forskning behövs (Kutner et al., 2008; Yeh et al., 2016; 

Miladina et al., 2014; Lopez et al., 2011; Toth et al., 2012, ska vi lägga in alla artiklar?). 

Miladina och medarbetare (2014) kommer i sin studie fram till att massagen kan vara effektiv 

på leukemipatienter, men resultatet visar också att smärtan blev värre en vecka efter att 

interventionen avslutats. Det tolkas som att massage har en kortvarig effekt på smärta och att 

större studier behöver göras med avseende på dos, längden på studien samt längre 

uppföljning. Även i studien där massage jämförs med simple touch är resultatet att massage 

kan ha direkt effekt på smärta (Kutner et al, 2008). Både simple touch och massage hade 

signifikant men inte klinisk effekt på smärtan och smärtlindringen ansågs därför vara 

minimal. Det gick heller inte att se hur länge effekten höll i sig (Kutner et al, 2008). 

 

Trots att akupunktur är en vanlig behandlingsmetod i många sydostasiatiska länder så menar 

Bardia och medarbetare (2008) att akupunktur är ett ungt och relativt outforskat område där 

det saknas tydliga regler och ramverk för hur akupunktur ska bedrivas i modern 

evidensbaserad vård. Många förespråkare hävdar också att akupunktur är en form av konst 

vilket ytterligare försvårar för behandlingen att nå klinisk evidens. Våra resultat stödjer detta 

påstående då de inkluderade studierna alla hade olika metoder och längden på behandlingen 

varierade mellan studierna. Att området inte är så utforskat kan kanske också bero på att 

läkemedelsföretag inte har något intresse av att sponsra dessa studier då det inte finns stora 

vinstpotential i detta. 
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Placebo kan ha smärtlindrande effekt 

Resultatet i denna studie tyder på att placebo kan vara en kostnadseffektiv metod för att 

behandla smärta och metoden har inga biverkningar. Intressant var att i studien gjord av Kim 

och Lee (2018) hade placebo nästan lika bra smärtlindrande effekt som intrakutan akupunktur. 

Eftersom det inte finns någon exakt förklaring till hur akupunktur utövar sin smärtlindrande 

effekt går det inte att utesluta att det i den här studien var en placebo-liknande effekt som var 

smärtlindrande. 

 

Placebo verkar dock ha sina begränsningar. Verkningsmekanismerna för elektroakupunktur 

och TENS är fortfarande inte helt klarlagd men de tros utöva sina effekter på ungefär samma 

sätt men med en liten skillnad. Vid elektroakupunktur stimuleras muskelafferenter eller nerver 

direkt. Vid TENS stimuleras endast hudafferenter. Elektroakupunktur ger generellt en 

kraftigare effekt vilket innebär att strömstyrkan i mA är mycket lägre vid behandling med 

elektroakupunktur än vid behandling med TENS. Med andra ord är dessa två behandlingar 

väldigt lika varandra (Carlsson, 2010). Det var intressant att se att Chen och medarbetare 

(2013) som undersökte elektroakupunktur och Lee och medarbetare (2012) som undersökte 

TENS använde placebo som kontroll och båda fick resultat att placebo knappt hade någon 

smärtlindrande effekt i dessa fall.  

 

Vårdpersonal ska arbeta och utforma sitt omvårdnadsarbete utifrån evidens och beprövad 

erfarenhet, samt uppmuntra till egenvård för att stärka patientens autonomi och känsla av 

sammanhang. Sett ur ett etiskt perspektiv uppstår dock en konflikt när sjukvården använder 

sig av metoder som saknar evidens, särskilt i situationer där patienten delvis behöver vara 

avklädd för behandlingen. Personalen måste också fråga sig själv om det är etiskt försvarbart 

att använda metoder som saknar evidens men som patienterna uppger har effekt och inga 

biverkningar.  

 

Livskvalitet 

Mellanmänsklig kontakt 

Mellanmänsklig kontakt var ett begrepp som framkom under resultatbearbetningen av denna 

litteraturöversikt. Sammantaget ger studiernas resultat inte tillräckligt med underlag för att dra 

slutsatser om att akupunktur, massage och TENS har bevisad effekt på smärta. Däremot har 

några av studierna beskrivit ångest och depression som en biverkning av okontrollerad smärta, 
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och tagit med ångest och fatigue som sekundära utfallsmått. Därför går det enligt oss att 

argumentera för att akupunktur, massage och TENS inte bara kan ha kortsiktig effekt på 

smärta utan även ha betydelse för patientens välbefinnande i form av ångestlindring och 

minskad känsla av fatigue. Utifrån studierna gjorda av Kim och Lee (2018) och Lam och 

medarbetare (2017) går det inte att dra klara slutsatser om effekten av akupunktur vid 

cancersmärta eftersom de två artiklarna som undersökte akupunktur använde olika metoder 

och olika typer av kontrollgrupper. Även i tidigare forskning har detta problem uppstått, att 

metoderna skiljer sig åt i artiklarna och att resultatet varit tvetydigt (Paley C.A, Johnson M.I, 

Tashani O.A, Bagnall A.M., 2015). I och med att Kim och Lees (2018) resultat visade att det 

inte var någon skillnad på intrakutan akupunktur och placebo, och att Lam och medarbetare 

(2017) inte använde en neutral kontrollgrupp, är det svårt att avgöra om akupunkturen i Lam 

och medarbetare (2017) studie hade en smärtlindrande effekt eller om den smärtlindrande 

effekten i sig berodde på en placeboliknande effekt relaterat till extra tid och uppmärksamhet 

från personalen. Att extra tid och uppmärksamhet från personal kan ha en smärtlindrande 

effekt är känt sen tidigare och har visat sig ha effekt i andra studier (Martinez K.A. et al., 

2014). 

 

Möjligtvis är det så att sjukvården, såväl det tvärprofessionella teamet som olika utbildningar, 

idag fokuserar på den fysiologiska dimensionen av smärtlindring och att mindre vikt läggs på 

den emotionella, psykiska smärtlindringen. Detta styrks även av Kitson, A.L., Muntlin, Å., 

Conroy, T. (2014) som menar att det behövs tydligare ramar kring hur omvårdnaden ska 

planeras och bedrivas utifrån att patienten har ett större psykosocialt behov än vad som 

tidigare angetts. Basen för allt omvårdnadsarbete ska därmed grundas i en god relation mellan 

patient och sjuksköterska (ICN, 2017; Kitson et al., 2014). 

 

Många patienter kan också vara rädda för biverkningarna av opioidläkemedel, en behandling, 

en stor operation eller uppleva obalans i maktpositioner mellan exempelvis läkare, 

sjuksköterska och patient. Att mötet mellan patienten och den vårdande personalens har en 

stor betydelse styrks även av en studie gjord av Quintero Garzón, L. och medarbetare (2018) 

där de undersökte fenomenet ”Demoralization” i mötet mellan läkare och patienter med 

avancerad cancer. Demoralization kan översättas till ett tillstånd av främlingskap, 

uppgivenhet och bristande kontroll över den egna livssituationen och är starkt kopplat till en 

sämre upplevd livskvalitet och en minskad känsla av hopp. Studien fick resultat som visade 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paley%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26468973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26468973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tashani%20OA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26468973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tashani%20OA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26468973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bagnall%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26468973
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=uppgivenhet
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=uppgivenhet
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att en mindre gynnsam relation mellan läkare och patient orsakade högre uppskattade värden 

av demoralization. 

 

Möjligtvis kan därför detta öppna upp för samtal mellan patient och vårdpersonal som kan 

stärka patientens autonomi och förtroende för vården i stort genom att exempelvis få sin 

smärta validerad och därmed ett snabbare tillfrisknande. Att som sjuksköterska ha kunskaper 

om dessa metoder samt betydelsen av mänsklig kontakt kan ge patienten nytt hopp och 

eventuellt ge lidandet en mening. Sjuksköterskan bör sträva efter förmåga att se patientens 

unika behov samt våga möta svåra existentiella tankar och känslor som kan uppkomma hos 

patienten vid allvarliga sjukdomar.  

 

För att undvika hospitalisering och främja det friska hos patienten kan motiverande samtal 

vara användbart. Genom samtal kan sjuksköterskan hjälpa patienten att hitta sin 

egenvårdskapacitet (Orem). Detta får också betydelse ur ett samhällsperspektiv, då alla dessa 

omvårdnadsåtgärder är relativt billiga och med få biverkningar för patienten. Om 

primärvården får utökade resurser och riktlinjer för att informera, behandla och följa upp 

dessa patienter minskar kostnaden för slutenvården i form av extra sjukhusbesök, 

följdsjukdomar samt komplikationer. Resurserna kan istället läggas på den som har störst 

behov.   

 

Sömn och fatigue 

Smärta, depression och ångest är alla tillstånd eller sjukdomar som får stor betydelse för 

sömnen och den blir därför central i tillfriskningsprocessen. Brist på sömn sänker 

livskvaliteten, smärttröskeln och kan förvärra sjukdomstillstånd. En god sömn gör däremot att 

blodtrycket och pulsen sjunker, muskelspänningen blir lägre och mängden stresshormoner 

sjunker (Asp & Ekstedt, 2009). Orem anger sömn och vila som ett av de viktigaste universella 

behoven för att upprätthålla liv och hälsa, och att sjuksköterskans roll är att hjälpa patienten 

att själv ta kontroll över sin situation. Genom att se över sömnhygien, sömnrutiner och 

nutrition finns det möjligheter för sjuksköterskan och patienten att gemensamt komma fram 

till lösningar (Kirkevold, 2000). 

 

Massage verkade kunna förbättra sömnkvaliteten hos vissa deltagare i studierna (Miladinia et 

al., 2014; Toth et al., 2013). Det är rimligt att anta att detta kan bero på en kombination av 
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avslappning av muskulaturen samtidigt som patienterna fick känna mänsklig beröring och 

kontakt. Det är därför viktigt att som sjuksköterska skapa förutsättningar för en god 

sömnkvalitet genom lyssna in patientens behov och erbjuda en lätt massage som kan ge 

patienten en känsla av avkoppling men också andra åtgärder som kan främja sömnen.  

 

Att mänsklig kontakt är en viktig komponent för att minska patienters upplevelse av fatigue 

visas även i studien gjord av Lim och medarbetare (2011). Kontrollgruppen som fick 

behandling med stödjande samtal med sjuksköterska upplevde inte lika starka symtom av 

smärta, depression och ångest vid den sista uppföljningen jämfört med interventionsgruppen. 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt har baserats på ett systematiskt urval av artiklar relevanta för det 

problemområde som valts. Analysen baseras på ett strukturerat arbetssätt där sökord använts 

för att söka relevanta artiklar som sedan granskats med hjälp av en kvalitetsgranskningsmall 

(Friberg, 2017). Artiklarna sammanställdes sedan i en översiktstabell.  

 

Syfte och frågeställning angavs för att avgränsa sökningen. Inklusionskriterier samt 

exklusionskriterier angavs för att lättare kunna hitta relevanta artiklar. Sökord formulerades 

och användes för sökning i databaserna PubMed, Cinahl och Google Scholar. Då resultatet av 

dessa sökord inte gav tillräckligt många relevanta artiklar bokades en tid med bibliotekarie på 

BMC-biblioteket. Svenska Mesh användes som ett redskap för att hitta exakta medicinska 

sökord, därefter användes en boolesk söklogik i PubMed. Med hjälp av dessa nya sökord 

förfinades sökningen och ledde till mer relevanta artiklar som bättre besvarade syftet. Efter 

detta möte modifierades inte sökorden mer vilket kan ses som en styrka då fler olika sökord 

hade kunna påverka till att artiklar som stödjer det problem som formulerats i 

frågeställningarna (Friberg, 2017). Studier med kvantitativ ansats ansågs vara den bästa 

metoden för att bäst besvara syfte och frågeställningar. Kvalitativa artiklar valdes därför bort, 

vilket kan ses som en svaghet då mellanmänskliga relationer kommit fram som en viktig del 

av resultatet av denna litteraturöversikt.  

 

Reliabilitet och validitet är centrala begrepp i kvantitativa studier. Reliabilitet hänvisar till 

studiens noggrannhet och huruvida översikten går att upprepa. Validitet hänvisar till om en 

studie är objektivt utförd och välgrundad och mäter det som är avsett att mätas (Polit & Beck, 

2017). Vi har läst artiklarnas resultat och sammanställt detta både i text och tabeller, vi har 
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inte förvrängt eller medvetet feltolkat resultatet till vår fördel. Vår bedömning är att 

översikten går att upprepa, där resultatet skulle vara detsamma som vi kommit fram till. Detta 

stärker översiktens pålitlighet. Generaliserbarheten av resultaten bedöms vara medel. En 

svaghet relaterat till reliabiliteten var att de inkluderade studierna hade relativt liten 

stickprovsstorlek, inte mättes under en lång period, och att många studier var pilotstudier. 

Grupperna i de olika studierna kom från olika länder och hade olika cancerdiagnoser med 

smärta som den gemensamma nämnaren, detta kan vara en svaghet för validiteten i den 

aktuella studien eftersom det kan finnas skillnader länder emellan gällande cancervård och 

smärtbehandling. Vissa av artiklarna gör ingen skillnad mellan cancerdiagnoser vilket också 

kan ses som en svaghet. En svaghet är att denna litteraturöversikt är en kandidatuppsats vilket 

innebär att författarna hade begränsad erfarenhet av att kvalitetsgranska vetenskapliga artiklar. 

En ytterligare svaghet är att flera icke-farmakologiska metoder inkluderades i den här 

litteraturöversikten. Antalet artiklar som undersöker varje icke-farmakologisk metod blir 

begränsat vilket påverkar resultatet. Under de senaste tio åren har det dock inte gjorts många 

randomiserade kontrollerade studier som undersöker de här metoderna. I och med detta var 

det omöjligt att undersöka endast en metod vid cancersmärta. Även om många av de 

inkluderade artiklarna var pilotstudier var det en styrka att de var randomiserade kontrollerade 

studier eftersom det är den bästa metoden för att undersöka om en viss typ av behandling har 

effekt och ökar generaliserbarheten. 

 

Att studierna kommer från olika länder kan både ses som en styrka och som en svaghet. I 

Kina anses akupunktur vara en vedertagen behandling, som inte är helt godkänt av 

västerländska forskare. Med det sagt kan det även vara en styrka att västländer nu börjat 

intressera sig för akupunktur och andra typer av icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Att genomföra forskning om smärta där två eller flera grupper jämförs med varandra där en 

grupp får någon form av smärtlindrande intervention medan kontrollgruppen inte får det kan 

te sig oetiskt eftersom potentiell smärtlindring undanhålls för en grupp redan utsatta patienter.  

 

Inom all seriös forskning är det viktigt att etiska överväganden görs. Detta för att skydda 

individen och för att forskningsarbetet ska följa de lagar och regler som gäller i det land där 

forskningen genomförs. I den här litteraturöversikten bedömde författarna att det var okej att 
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inkludera artiklar som hade fått godkänt av en etisk kommitté och/eller artiklar där patienterna 

hade fått information om undersökningen och kunnat ge ett medvetet och skriftligt 

godkännande. Själva grunden i Helsingforsdeklarationen och i all seriös forskning är att 

deltagarna måste kunna ge ett medvetet godkännande att delta i forskningen.  

 

Slutsats 

En stor och viktig del av sjuksköterskans arbete är att främja hälsa och lindra lidande. 

Samtidigt uppger många sjuksköterskor att de inte har tillräcklig kunskap om icke 

farmakologiska omvårdnadsåtgärder. Resultatet i denna litteraturöversikt visar att akupunktur, 

massage och TENS kan ha viss effekt på cancersmärta. Doserna av åtgärderna varierade stort 

i studierna, där vissa också var individuellt utformade. Detta gör att det inte går att dra 

slutsatser om vilken dos som har bäst effekt. Många av studierna var pilotstudier vilket 

innebar att resultaten var för små för att kunna generaliseras på en större population. 

Livskvalitet och ångest var områden som undersöktes som sekundära utfallsmått i många av 

studierna och som kom fram till att åtgärderna kan ha effekt på detta. Därför anser vi att det är 

av stor vikt att sjuksköterskor inte bara utbildas i smärtskattning av fysiologisk smärta, utan 

även lär sig skatta patientens psykiska lidande då detta också har stor påverkan på patientens 

välbefinnande. 
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BMC 
Complementary 

and Alternative 
Medicine 

A pilot 

randomized 

controlled 

trial of 
acupuncture 

at the Si 

Guan Xue 
for cancer 

pain 

Syftet var att 

undersöka  

effekten och 

säkerheten av 
akupunktur i 

Si Guan Xue 

som 
smärtlindrings

metod vid 

cancersmärta. 

Design: 

single-blind, randomized controlled pilot trial 

Intervention: 

Varje behandling varade i 30 minuter. Den gavs sju gånger var eller 
varannan dag. Si Guan Xue är en unik kombination av 

akupunkturpunkter som anses vara lätta att använda och ha god 

effekt vid flera olika sjukdomstillstånd för att lindra olika symtom 
Interventionsgrupp 1 (Si Guan Xue arm, n = 14) 

Interventionsgrupp 2 (Si Guan Xue och vanlig akupunktur, n = 14) 

Kontrollgrupp (vanlig akupunktur, n = 14) 
Utfallsmått: 

Numerical Rating Scale (NRS) - Smärta 
Datainsamlingsmetod: 

Alla studiedeltagare utvärderades med ingångsvärde, mätning vid 

sista interventionen och ett uppföljningsmöte två veckor senare. 
Dataanalys: 

Statistisk analysplan finns beskriven.  

Etik: 
Information om samtycke av deltagare. 

Godkänd av etisk komité. 

 
 

Inklusionskriterier: 

1 Avancerad cancer med smärta 

som huvudsymtom.  

2 inte genomgått kemobehandling 
eller strålbehandling den närmaste 

månaden.  

3 ålder 18+.  
4 tillräckligt adekvat för att kunna 

rapportera sina upplevelser.  

5 förväntas leva de kommande tre 
månaderna.  

6 kapabel att ge medgivande att 
delta. 

Exklusionskriterier: 

1 icke-cancerrelaterad smärta.  
2 inte tillräckligt adekvat för att 

rapportera sina upplevelser.  

3 lider av psykisk ohälsa.  
4 barn eller gravida kvinnor.  

5 övriga allvarliga sjukdomar.  

6 ovilja att delta eller kunna ge 
samtycke. 

Antal deltagare: 

42 

Bortfall: 

3 

 
 

Resultat som visade att 

alla tre grupperna 

upplevde en 

smärtlindrande effekt 
men att den genom 

nästan hela studien inte 

var statistiskt 
signifikant. Vid endast 

ett tillfälle fanns det en 

statistiskt signifikant 
skillnad (P < 0,05) 

mellan kontrollgruppen 
och en av de andra 

grupperna. Det var 

under 
interventionstillfälle 

nummer fem för 

Intervention 2. 

 Medel 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Författare, 

Land, År, 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitetsg

rad 

Kyungsuk Kim 
and Sanghun 

Lee. 

 
Korea 

 

2018 
 

Integrative 

Cancer 
Therapies 

Intradermal 
Acupuncture 

Along with 

Analgesics for 
Pain Control in 

Advanced 

Cancer Cases: 
A Pilot, 

Randomized, 

Patient-
Assessor-

Blinded, 

Controlled Trial 

Syftet var att 
undersöka 

användandet av 

intrakutan 
akupunktur och 

dess effekt och 

säkerhet hos 
cancerpatienter. 

Design: 
Pilot Randomized Patient-assessor-blinded 

Control Trial. 

Intervention: 
Under en tre veckors tid fick deltagarna 

varje vecka akupunkturnålar fästa på huden 

av utbildad personal och nålarna fick sitta 
kvar i 48-72 timmar. Deltagarna ombads att 

två gånger om dagen applicera tryck på 

varje akupunkturnål. 
Interventionsgrupp med intrakutan 

akupunktur. 

Kontrollgrupp med placebo intrakutan 
akupunktur. 

Utfallsmått: 

Numerical Rating Scale (NRS) - Smärta 
Datainsamlingsmetod: 

Alla studiedeltagare utvärderades med 

ingångsvärde.  
Alla studiedeltagare utvärderades varje 

vecka. 

Alla studiedeltagare utvärderades 
uppföljningsvis en gång per vecka i två 

veckor efter sista interventionen. 

Dataanalys: 
Statistisk analysplan finns beskriven.  

Etik: 

Information om samtycke av deltagare. 
Godkänd av etisk kommitté. 

 

Inklusionskriterier: 
1 ålder 18+.  

2 avancerad cancer.  

3 kliniska symtom av cancerrelaterad smärta och 
farmakologisk behandling.  

4 förväntas överleva de kommande 6 månaderna.  

5 skriftligt godkännande. 
Exklusionskriterier: 

1 Känslighet för akupunktur.  

2 ovilja eller oförmåga att samarbeta under 
proceduren relaterat till nedsatt syn/hörsel.  

3 gravida kvinnor. 

Antal deltagare: 
27 

Bortfall: 

3 
 

Studien visade att det 
inte fanns någon 

statistiskt signifikant 

skillnad mellan 
interventionsgruppen 

och placebogruppen (P 

< 0,001) men att båda 
hade effekt. Ingen 

statistisk analys gjordes 

för att mäta om 
smärtlindringseffekten 

hade ett statistiskt 

signifikant värde från 
ingångsvärdet. 

Medel 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Författare, 

Land, År, 
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Nuria Lopez-
Sendin, 

Francisco 

Alburquerque-
Sendin, Joshua 

A. Cleland and 

Cesar 
Fernandez-de-

las-Penas 

 
Spanien 

 

2012 
 

THE 

JOURNAL OF 
ALTERNATI

VE AND 

COMPLEME
NTARY 

MEDICINE 

Effects of 
Physical 

Therapy on 

Pain and 
Mood in 

Patients with 

Terminal 
Cancer: A 

Pilot 

Randomized 
Clinical Trial 

Syftet var att studera 
effekten av fysioterapi 

med massage och 

träning för 
symtomlindra hos 

patienter med obotlig 

cancer. 

Design: 
Pilot Randomized Clinical Trial 

Intervention: 

Alla patienter fick sex sessioner på 30-35 minuter 
under en två veckors period. 

Interventionsgrupp med fysioterapi och olika sorters 

massage. 
Kontrollgrupp med Simple-touch. 

Utfallsmått: 

The Brief Pain Inventory (BPI) 
Datainsamlingsmetod: 

Alla deltagare utvärderades med ingångsvärde. 

Alla deltagare utvärderades uppföljinngsvis efter en 
vecka. 

Alla deltagare utvärderades uppföljinngsvis efter två 

veckor. 
Dataanalys: 

Statistisk analysplan finns beskriven.  

Etik: 
Information om samtycke av deltagare. 

Godkänd av etisk komité. 

 
 

Inklusionskriterier: 
1 Patient på Oncology Department of 

University Hospital Salamanca.  

2 ålder 18+.  
3 diagnostiserad med någon typ av 

steg 3-4 tumör. 

Exklusionskriterier: 
1 skör hud, skelett, hår.  

2 systemisk sjukdom.  

3 inte vara vid medvetande.  
4 inte vara kapabel att svara på 

formulären som användes i den här 

studien.  
5 förväntades ha mindre än 20 dagar 

kvar att leva.  

6 om dom hade genomgått ortopedisk 
manuell terapi någon gång de senaste 

fyra veckorna. 

Antal deltagare: 
15 

Bortfall: 

9 
 

 

Studien fick resultat som 
visade att massage och 

fysioterapi kunde ge 

nästan omedelbar effekt 
hos patienter med obotlig 

cancer. Smärtan nådde en 

signifikant skillnad 
gällande den värsta 

smärtan (P= 0,036) och 

nuvarande smärta (P= 
0,027) samt index (P< 

0,001), men det gick inte 

att se någon signifikant 
skillnad på mediansmärta 

(P= 0,127) och lägsta 

nivå-smärta (P= 0,027). 
 

Medel 
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rad 

Maria Toth, 
Edward R. 

Marcantonio, 

Roger B. Davis, 
Tracy Walton, 

Janet R. Kahn 

and Russell S. 
Phillips. 

 

USA 
 

2013 

 
THE 

JOURNAL OF 

ALTERNATIV
E AND 

COMPLEMEN

TARY 
MEDICINE 

Massage 
Therapy for 

Patients with 

Metastatic 
Cancer: A 

Pilot 

Randomized 
Controlled 

Trial 

Syftet var att 
undersöka effekten 

av massage hos 

patienter med 
metastaserande 

cancer och om det 

är möjligt att ge det 
i hemmet. 

Design: 
Pilot RCT 

Intervention: 

Behandling tre gånger under en veckas tid, 15-45 
minuter per gång. 

Interventionsgrupp med olika typer av massage 

beroende på patientens preferenser. 
Kontrollgrupp med No-touch där massören ägnade 

sig åt att distraktion och att hålla sina händer 

ungefär 30 cm ovanför patientens kropp. 
Kontrollgrupp med endast vanlig behandling. 

Utfallsmått: 

VAS - Smärta 
Datainsamlingsmetod: 

Alla deltagare utvärderades med ingångsvärde. 

Före och efter varje intervention. 
Uppföljning en vecka och en månad efter sista 

interventionen. 

Dataanalys: 
Statistisk analysplan finns beskriven. 

Etik: 

Information om samtycke av deltagare. 
Godkänd av etisk komité. 

 

 

Inklusionskriterier: 
1 ålder 18+ 

2 cancerdiagnos med metastaser 

3 bo inom ca 40 km från sjukhuset (25 
miles) 

Exklusionskriterier: 

- 
Antal deltagare: 

39 

Bortfall: 
3 

 

 

Ingen signifikant förbättring 
observerades i upplevd smärta 

från ingångsvärdet jämfört med 

uppföljningen en vecka senare 
eller uppföljningen en månad 

senare. Studien visade resultat 

att massage kan förbättra 
sömnen och livskvalitén, vilket 

inte sågs i kontrollgrupperna. 

Medel 
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rad 

Kutner JS, 

Smith MC, 

Corbin L, 
Hemphill L, 

Benton K, 

Mellis BK, 
Beaty B, Felton 

S, Yamashita 

TE, Bryant LL, 
Fairclough DL.  

 

USA 
 

2008 

 
Annals of 

Internal 

Medicine 

Massage 

therapy versus 

simple touch 
to improve 

pain and mood 

in patients 
with advanced 

cancer: a 

randomized 
trial. 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av 
massage för 

smärtlindring 

och 
symtomlindring 

samt för att öka 

livskvaliteten 
hos patienter 

med avancerad 

cancer. 

Design: 

Prospektiv RCT 

Intervention: 
Sex behandlingstillfällen under en två-veckors period. Varje 

behandlingstillfälle var 30 min. 

Interventionsgrupp med massage. 
Kontrollgrupp med Simple-touch. 

Utfallsmått: 

Memorial Pain Assessment Card 
Brief Pain Inventory (BPI) 

Datainsamlingsmetod: 

Alla deltagare utvärderades med ingångsvärde. 
Alla deltagare utvärderades en gång per vecka under 2 veckor 

då interventionerna gavs. 

Alla deltagare utvärderades uppföljinngsvis en vecka efter 
sista interventionen. 

Dataanalys: 

Statistisk analysplan finns beskriven. 
Etik: 

Information om samtycke av deltagare. 

Godkänd av etisk komité. 
 

 

Inklusionskriterier: 

Engelskspråkiga, vuxna med 

avancerad cancer med minst 
måttlig smärta, en förväntad 

livslängd på minst 3 veckor 

samt förmåga till samtycke. 
Exklusionskriterier: 

Recept på professionell 

massage inom en månad efter 
inkludering till studien, 

behandling med antikoagulantia, 

känd 
trombocytopeni, känd instabil 

ryggrad. 

Antal deltagare: 
380 

Bortfall: 

51 
 

 

Massage har direkt effekt på 

smärta. Både Massage och 

simple touch visade sig ha 
signifikant men inte klinisk 

effekt på smärta. 

 Hög 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Författare, 
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Mojtaba 

Miladinia, 

Shahram Baraz, 
Abdolali 

Shariati, Amal 

Saki Malehi 
 

Iran 

 
2017 

 

Cancer Nursing 

Effects of 

Slow-Stroke 

Back 
Massage on 

Symptom 

Cluster in 
Adult 

Patients 

With Acute 
Leukemia 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av “Slow-Stroke 
Back Massage 

(SSBM)” för 

symtomlindring hos 
patienter med 

leukemi som 

genomgår 
cytostatikabehandlin

g. 

Design: 

RCT 

Intervention: 
Interventionsgrupp med slow-stroke back massage 

(SSBM) tre gånger i veckan, 10 minuter per gång 

under en fyra veckors period. 
Kontrollgrupp med vanlig cancerbehandling. 

Utfallsmått: 

Numerical Rating Scale (NRS) - Smärta 
Datainsamlingsmetod: 

Alla studiedeltagare utvärderades i slutet på varje 

vecka i fyra veckor och vid ett uppföljningsmöte en 
vecka efter sista interventionen. Detta gjordes vid 

intervjuer. 

Dataanalys: 
Statistisk analysplan finns beskriven.  

Etik: 

Information om samtycke av deltagare. 
Godkänd av etisk komité. 

 

 

Inklusionskriterier: 

1 diagnos av leukemi och genomgår 

kemobehandling 
2 ålder 18-50 

3 har minst ett NRS-värde på 3 vid 

följande symtom: smärta, fatigue och 
sömnproblem. 

4 skattar mer än 5 på PSQI. 

5 fick sin cancerdiagnos minst tre 
månader innan. 

6 ingen tidigare sjukdomshistoria med 

smärta, fatigue eller sömnproblem. 
7 inga övriga sjukdomar som diabetes 

och djup ventrombos. 

8 ingen hudskada eller hudsjukdomar i 
de områden som skulle få massage. 

Exklusionskriterier: 

1 ej närvarade vid två sessioner efter 
varandra eller tre sessioner under hela 

studien. 

2 blev förflyttade till ett annat sjukhus. 
3 försämrat tillstånd. 

4 ville hoppa av studien. 

Antal deltagare: 
60 

Bortfall: 

4 
 

 

Studien visade att SSBM 

signifikant minskade 

smärtan, hjälpte mot 
fatigue och förbättrade 

sömnproblemen. 

Resultaten av mätningarna 
visade en statistiskt 

signifikant skillnad mellan 

båda grupperna vid smärta 
och fatigue (P = 0.001) 

och vid sömnproblem (P = 

0.015) från utgångsvärdet 
och vid sista 

uppföljningen vecka fem. 

 Hög 
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Kina 

 
2013 

 

Pancreatology 

Electroacupun

cture 

treatment for 
pancreatic 

cancer pain: A 

randomized 
controlled 

trial 

Syftet var att 

utvärdera effekten 

av 
elektroakupunktur 

för att lindra smärta 

hos patienter med 
pankreascancer.  

Design: 

RCT 

Intervention: 
Interventionsgrupp med 

elektroakupunktur (EA) 30 min per dag i 

tre dagar. 
Kontrollgrupp med placebo 

elektroakupunktur. 

Utfallsmått: 
Numerical Rating Scale (NRS) - Smärta 

Datainsamlingsmetod: 

Alla studiedeltagare utvärderades med 
ingångsvärde.  

Alla studiedeltagare utvärderades efter 

varje intervention. Alla studiedeltagare 
utvärderades uppföljningsvis en dag 

samt två dagar efter sista interventionen. 

Dataanalys: 
Statistisk analysplan finns beskriven. 

Etik: 

Information om samtycke av deltagare. 
Godkänd av etisk komité. 

 

 

Inklusionskriterier: 

1 ålder 18-75.  

2 nivå tre eller fyra pankreascancer enligt 
Union for International Cancer Control (UICC). 

3 smärtnivå på 3-6 enligt NRS.  

4 god farmakologisk smärtlindring minst 72 
timmar innan randomiseringen.  

5 förväntas leva den kommande månaden. 

6 har aldrig fått akupunktur förut. 
Exklusionskriterier: 

1 sjukdomar som orsakade smärta.  

2 kontraindikationer för akupunktur.  
3 skada i ryggraden eller varit med om olycka 

som orsakat cerebrovaskulär skada. 

Antal deltagare: 
60 

Bortfall: 

1 
 

 

Smärtskattning enligt NRS 

minskade jämfört med 

utgångsvärdet under första, andra 
och tredje behandlingen med 

elektroakupunktur. 

Det var knappt någon förändring 
för kontrollgruppen under första, 

andra och tredje behandlingen. 

Skillnaden mellan grupperna var 
statistiskt signifikant under 

första, andra och tredje 

behandlingen. Uppföljningarna 
visade också en signifikant 

skillnad mellan 

elektroakupunkturgruppen och 
kontrollgruppen. 

 

 Hög 
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2011 

 
BMJ Journals 

Is there a role 

for acupuncture 

in the symptom 
management of 

patients 

receiving 
palliative care 

for cancer? A 

pilot study of 
20 patients 

comparing 

acupuncture 
with nurse-led 

supportive care 

Syftet var att studera 

effekten av akupunktur 

jämfört med stödjande 
samtal med en 

sjuksköterska vid 

symtomlindring för 
patienter med obotlig 

cancer. 

Design: 

Randomized Pilot Trial 

Intervention: 
Behandling en gång varje vecka i fyra veckor, 20-

30 minuter per tillfälle. 

Interventionsgrupp med akupunktur. 
Kontrollgrupp med stödjande samtal med 

sjuksköterska. 

Utfallsmått: 
Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) - 

Smärta 

Datainsamlingsmetod: 
Alla studiedeltagare utvärderades med 

ingångsvärde.  

Alla studiedeltagare utvärderades efter varje 
intervention.  

Alla studiedeltagare utvärderades uppföljningsvis 

en gång per vecka i sex veckor. 
Dataanalys: 

ej beskriven 

Etik: 
Information om samtycke av deltagare. 

Godkänd av etisk komité. 

 
 

Inklusionskriterier: 

1 förväntades överleva de kommande 

tre månaderna.  
2 skattade mellan 5 och 10 på ett av 

följande symtom trötthet, dåsighet, 

ångest, dåligt allmäntillstånd. 
Exklusionskriterier: 

1 fått akupunktur de senaste tre 

månaderna.  
2 hade sjukdomshistoria med 

försämrad koagulering av blod. 

Antal deltagare: 
20 

Bortfall: 

2 
 

 

Smärta minskade med - 1,5 i 

snitt efter varje intervention 

för gruppen som fick 
elektroakupunktur, och med 

- 0,25 i snitt för 

kontrollgruppen. Efter sex 
veckors uppföljning visades 

att elektroakupunkturens 

smärtlindrande effekt var 
tillfällig då den gruppens 

genomsnittliga smärta hade 

ökat med +0,5 från 
utgångsvärdet medan den 

genomsnittliga smärtan för 

kontrollgruppen var fortsatt 
minskad med -1,25 från 

utgångsvärdet. 

 
 

 Medel 

Ej RCT 
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Cancer 

Nursing 

Pilot 

Randomized 

Controlled 
Trial of 

Auricular 

Point 
Acupressure to 

Manage 

Symptom 
Clusters of 

Pain, Fatigue, 

and Disturbed 
Sleep in Breast 

Cancer 

Patients 

Syftet var att studera 

effekten av auricular 

point acupressure för 
att hantera smärta, 

fatigue och 

sömnstörningar hos 
bröstcancerpatienter 

och att undersöka om 

denna metod är 
användbar. 

Design: 

Prospektiv RCT 

Intervention: 
Auricular Point Acupressure (APA) en gång per vecka 

i fyra veckor. Vaccariafrön fästes med tejp på utvalda 

ställen på örat, deltagarna skulle därefter trycka på 
dessa punkter tre gånger per dag. 

Interventionsgrupp med APA-punkter på rätt ställen på 

kroppen. 
Kontrollgrupp med APA-punkter på fel ställen på 

kroppen. 

Utfallsmått: 
M. D. Anderson Symptom Inventory (MDASI) - 

Smärta 

Datainsamlingsmetod: 
Alla studiedeltagare utvärderades med ingångsvärde.  

Alla studiedeltagare utvärderades efter varje 

intervention. Alla studiedeltagare utvärderades 
uppföljningsvis efter en månad. 

Dataanalys: 

Deltagarna utvärderades enligt principen “intention-to-
treat population”. Statistisk analysplan finns beskriven.  

Etik: 

Information om samtycke av deltagare. 
Godkänd av etisk komité. 

 

 

Inklusionskriterier: 

Äldre än 18 år, bröstcancerdiagnos, hade 

alla tre symptom (smärta, fatigue, 
sömnstörning) inom den senaste veckan 

samt rapporterade graden av minst 2 av 

de 3 symtomen och skattade dessa från 3 
eller högre. De skulle ej genomgå 

behandling, att de hade avslutat första 

delen av sin behandling, de skulle ej 
fått akupunktur eller akupressur under 

de senaste 3 månaderna som skulle 

kunna påverka denna studie. 
Exklusionskriterier: 

- 

Antal deltagare: 
31 

Bortfall: 

- 
 

 

Auricular point 

acupressure hade en 

signifikant effekt på 
smärta, fatigue och 

sömnstörningar. 

Författarna till studien 
framhåller dock att inte 

alltför stora antaganden 

ska dras då studien har få 
deltagare. 

 Medel 
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Cancer Nursing 

Transcutaneous 
Electrical Nerve 

Stimulation 

Reduces Resting 
Pain in Head 

and Neck 

Cancer Patients 

Undersöka effekten 
av TENS hos 

patienter med 

cancer i huvud och 
nacke som 

genomgår 

strålbehandling. 

Design: 
Randomiserad och placebokontrollerad dubbelblind pilot 

studie 

Varje vecka blev alla patienter slumpade till antingen 
TENS, Placebo TENS eller Ingen TENS. Alla patienter 

skulle få prova TENS en gång, Placebo TENS en gång 

och Ingen TENS en gång. 
Intervention: 

Intervention med TENS/Placebo TENS 45-60 minuter en 

gång per vecka i tre veckor. 
Kontroll med Ingen TENS. 

Utfallsmått: 

Short-Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ) 
VAS - Smärta 

Datainsamlingsmetod: 

Alla studiedeltagare utvärderades med ingångsvärde.  
Alla studiedeltagare utvärderades före och efter varje 

intervention vecka 1,2 och 3. 

Dataanalys: 
Statistisk analysplan finns beskriven.  

Etik: 

Information om samtycke av deltagare. 
Godkänd av etisk komité. 

 

 

Inklusionskriterier: 
18 år eller äldre, svalg- eller strupcancer, 

muntorskdiagnos, engelskspråkig, 

ordinerad strålningsbehandling. 
Exklusionskriterier: 

TENS användande inom de senaste 5 

åren, medicinskt tillstånd som utgör 
hinder för TENS, Smärtintensitet på 

nivå 1 eller lägre på en 10-gradig skala 

vid vila eller sväljning, känselnedsättning, 
oförmåga att läsa, skriva eller förstå 

instruktioner. 

Antal deltagare: 
41 

Bortfall: 

1 
 

Effekten av TENS 
på smärta var 

endast signifikant 

vid vila jämfört 
med Placebo 

TENS eller ingen 

TENS. 

 Medel 

 


