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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Långvarig smärta är en av de främsta orsakerna till varaktigt lidande och 

funktionsnedsättning både i Sverige och globalt. Dagens behandlingsmetoder anses i många 

fall bristfälliga. I ett allt mer högteknologiskt samhälle utvecklas elektroniska hjälpmedel som 

stöd till personer med olika sjukdomstillstånd. Tidigare studier visar att internetbaserade 

interventioner främjar hälsa, lindrar lidande och ökar egenmakten, dock är området 

fortfarande under snabb utvecklig. Syfte: Att beskriva effekterna av internetbaserade 

interventioner riktade mot långvarig smärta. Metod: Begränsad systematisk litteraturöversikt 

med elva kvantitativa artiklar.  Resultat: Fem av artiklarna använde KBT, tre artiklar använde 

ACT och tre artiklar använde självhanteringsmetoder. Fyra effekter av interventionerna 

framkom; smärtreducering, smärthantering, livskvalitet och psykisk hälsa. Smärthantering 

förbättrades signifikant, resterande förbättrades, dock ej signifikant. Effekterna är förbättrade 

till signifikant förbättrade vid uppföljningar efter avslutad behandling. Slutsats: Att införa 

internetbaserade interventioner som tillägg till klinisk omvårdnad kan innebära hälsovinster 

för enskild person samt för samhället. Dock ses svårigheter att implementera den här typen av 

intervention på en större befolkning då faktorer som tillgänglighet och könsfördelning 

påverkar negativt. Fortsatt forskning: Jämnare könsfördelning i studier, större geografisk 

utbredning samt långtidsuppföljningar bör ligga i fokus för framtida forskning. 

Nyckelord: Effekter; e-hälsa, internetbaserade interventioner; långvarig smärta; 

självhantering; smärthantering.  



ABSTRACT 

 

Background: Chronic pain is one of the primary causes to abiding suffering and disabilities 

in Sweden and globally. Today’s treatment methods are somewhat considered lacking. In a 

high technology society, as the one we are living in today, the developing of electronic aids 

for persons with different disease states increases. Internet-based interventions is considered a 

part of the future in health care. Aim: The aim of this study was to describe the effects of 

Internet-based interventions designed for people with chronic pain. Method: A rapid 

systematic review with eleven quantitative studies. Result: Five studies used CBT, three 

studies used ACT and three is denominated as self-management. Four effects became clear; 

mental health, pain management, pain reducing, and quality of life. Pain management showed 

significant improvement, the other three effects showed improvement, although no significant 

improvement. At follow-up after post intervention the effects improved, some with 

significance. Conclusion: To implement internet-based interventions as an addition to clinical 

care could mean health benefits for the community as well as the individual person. However, 

this intervention type is not accessible on a larger population. Further Research: There 

should be focus on gender equality, broader geographic areas and longer follow-ups in future 

research.  

Key words: Chronic pain; effects; E-health, internet-based interventions; pain management; 

self-management. 
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INTRODUKTION 

 

I takt med att ny teknologi utvecklas inom vården kommer framtidens sjukvård i större 

utsträckning nyttja alternativa elektroniska behandlingsmetoder. Fördelarna med de 

elektroniska behandlingsmetoderna som går under terminologin E-hälsa är bland annat ökad 

tillgänglighet och en mer jämlik vård. E-hälsa skapar även möjligheter för personer att vara 

mer självständiga i sin vård vilket är en viktig del i omvårdnaden. Dessutom ingår i 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning att ”sjuksköterskan ska kunna använda och initiera 

utveckling av e-hälsoverktyg och e-hälsotjänster för att svara mot krav på patientsäkerhet, 

vårdkvalitet och tillgänglighet i en alltmer komplex vårdmiljö och med fokus på patientens 

och närståendes kunskap och behov” (Svensk sjuksköterskeförening, [SSF] 2017, s. 9). 

 

Författarna har på nära håll bevittnat de omfattande konsekvenserna långvarig smärta kan 

generera. Att inte få rätt behandling och att inte känna sig trodd på sin vårdinrättning upplevs 

vanligt. När anhöriga kämpar för att övervinna en dag i taget på grund av smärtan så blir 

området av högsta vikt att undersöka. Författarna har i samband med verksamhetsförlagda 

utbildningar upplevt bristfällig kunskap hos vårdpersonal när det kommer till hur personer 

med långvarig smärta behandlas. Sett ur ett såväl lokalt som globalt perspektiv är långvarig 

smärta en ledande orsak till varaktigt lidande vilket genererar i omfattande 

samhällskonsekvenser. Utifrån dessa upplevelser skapades ett intresse hos författarna att 

beskriva hur internetbaserade interventioner som ett tillägg till klinisk omvårdnad kan lindra 

lidandet hos personer med långvarig smärta. 
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BAKGRUND 

Långvarig smärta 

The International Association for the Study of Pain ([IASP], 2017) beskriver smärta som ett 

symtom vilken är en subjektiv upplevelse unik för varje enskild person. Vidare beskrivs 

smärta som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med faktisk eller 

möjlig vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering ([SBU] 2010) menar utifrån IASP (2017) att smärta är 

förknippat med emotionella och psykologiska reaktioner vilket innefattar individens egna 

upplevelser som inte kan mätas objektivt. När smärtan varat längre än tre månader klassas den 

enligt SBU (2006) som långvarig. Internationellt används terminologin chronic pain (IASP, 

2017), men i svensk kontext menar SBU (2006) att livet med kronisk smärta kan innebära en 

känsla av uppgivenhet. Genom att använda begreppet långvarig smärta istället för kronisk 

smärta kan den känslan reduceras.  

van Wilgen och Keizer (2012) menar att långvarig smärta bör ses utifrån ett biopsykosocialt 

perspektiv. Vidare beskrivs att det biopsyokosociala perspektivet innebär att långvarig smärta 

är en somatisk process där underliggande faktorer så som beteendemässiga, psykologiska och 

sociala mekanismer interagerar och påverkar upplevelsen av smärtan. Utifrån perspektivet kan 

sjuksköterskor använda en förklaringsmodell till smärtan, något som personer med långvarig 

smärta anser är viktigt (Allcock, Elkan & Williams, 2007; Wilgren & Keizer, 2012). 

Dessutom är det möjligt att en acceptans för smärtan utifrån denna förklaringsmodell kan leda 

till bättre motivation för behandlingar och en förbättrad kontakt mellan sjuksköterskor och 

personer med långvarig smärta (Wilgren & Keizer, 2012). 

Långvarig smärta är således en komplex och individuell upplevelse som interagerar med ett 

antal olika psykologiska komponenter, vilket leder till en betydande påverkan av personers 

fysiska, emotionella och sociala funktion världen över (Allcock, Elkan&Williams, 2007; 

Roditi & Robinson, 2011). 

 

Varaktigt lidande som konsekvens till långvarig smärta  

Den långvariga smärtan kan upplevas som fruktansvärd och obeveklig. Det finns ett tydligt 

samband mellan smärta, lidande och livskvalitet. Arbetsrelaterade aktiviteter samt aktiviteter 

på fritiden påverkas negativt, att behöva ställa in olika aktiviteter på grund av smärtan är 

vanligt förkommande. Att leva med långvarig smärta påverkar således det dagliga livet och 

dess kvalitet (Carson & Mitchell, 1998).  

 

Många personer med långvarig smärta ser sin kropp som en begränsning och något som 

behöver hanteras, vilket ofta resulterar i att personerna blir passiva varpå symtomen kan 

förvärras (Bendelin, Gerdle & Andersson, 2018). I vissa fall är inte rädslan för att genomföra 

aktiviteter så som promenader ett hinder, utan snarare smärtan i sig vilket kan minska 

livskvaliteten. I Carson och Mitchell (1998) artikel beskriver en person med långvarig smärta 

att;  
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I can't go for walks anymore or to the grocery store but I'm lucky I have a nice family to 

take me out. My daughter takes me [on trips]. It helps a lot; it gives me something to 

think about. I love being out in nature where I can see the birds, some animals… (s. 

1245). 

 

I Hallberg och Carlsson (1998) studie beskrev en deltagare sin upplevelse av att leva med 

långvarig smärta så här: ”Future? There is no future for me. It feels as life is over. I live one 

day at a time” (s. 99). Känslor av maktlöshet och låg livskvalitet är några av de psykiska och 

fysiska konsekvenser den långvariga smärtan kan föra med sig (Sveriges Kommuner och 

Landsting [SKL] 2016; Gordh och Rivano-Fischer, 2017). En korrelation kan också ses 

mellan graden av upplevd smärta och ohälsotillstånd. Jamison, Xu, Wan, Edwards och Ross 

(2018) menar att de deltagare som klassade sin smärta som ”värst” har uppvisat högre värden 

av depression, ångest, ilska samt katastroftankar. I Carson och Mitchell (1998) uttrycker en 

deltagare hur smärtan är depressiv och skapar lidande: ”…Pain is tiring, it makes you want to 

snap at the world. It's demoralizing, it's depressing, it colours your whole existence. It affects 

me day and night; it restricts everything and governs my life…(s. 1244). 

 

Samhällskostnader, samsjuklighet och upplevelser av sjukvården  

Med en prevalens mellan 15-20% så utgör långvarig smärta ett betydande globalt 

samhällsproblem (Breivik et al., 2006; Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators. 

2015). Könsfördelningen av personer med långvarig smärta i Europa var i början på 2000-

talet 56% kvinnor respektive 44% män (Breivik et al., 2006). I Sverige uppskattas 

prevalensen vara högre än genomsnittet, där uppemot 40% av befolkningen i början av år 

2000 levde med långvarig eller återkommande smärta. Vidare sågs att 18% av Sveriges 

befolkning levde med långvarig smärta som var måttlig till svår med en varaktighet på minst 

sex månader.  

 

Totalt uppskattas kostnaderna för långvarig smärta uppnå 80-90 miljarder kronor per år för 

det svenska samhället. En orsak till kostnaderna är minskad arbetskraft relaterat till den höga 

andelen långtidssjukskrivningar. (Buhrman, Gordh & Andersson, 2016; SBU, 2017; SKL, 

2016; Breivik et al., 2006). Cirka 30% av alla långtidssjukskrivningar utgörs av personer med 

långvarig smärta och enbart psykisk ohälsa utgör en högre andel. Breivik et al. (2006) 

beskriver att personer med långvarig smärta var sjukskrivna 7,8 dagar per sex månader till 

följd av sin smärta. Många personer med smärta upplever sig missförstådda, misstrodda och 

ibland pressade av krav på arbetsåtergång (SBU, 2010). 

 

Ofta ses också en samsjuklighet mellan långvarig smärta och psykisk ohälsa, där 24% av de 

personer som lever med långvarig smärta i Sverige uppger att de fått diagnosen depression till 

följd av smärtan. (SKL, 2016; Breivik et al, 2006). Cornally and McCarthy (2011) menar att 

långvarig smärta kan leda till ökad dödlighet, sömnstörningar, depression och social isolering. 

Jelin, Granum och Eide (2011) beskriver att personer som lever med långvarig smärta 

upplever känslomässig ångest och är troliga att utveckla ett undvikande beteende.  
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SBU (2017) och SKL (2016) menar att cirka 12,5 % av befolkningen upplever en påtaglig 

sänkning av livskvalitet och ett behov av sjukvårdens insatser till följd av sin långvariga 

smärta. Uppemot 60% av personer som lever med långvarig smärta kan hantera tillståndet 

med hjälp av goda råd, adekvat kunskap och egenvård (SBU, 2006; Gordh & Rivano-Fischer, 

2017). Däremot ses att upp emot 40-45% av de personer som lever med långvarig smärta i 

Sverige är missnöjda med sin behandling (Breivik et al., 2006).  

 

Utifrån SKL (2016) sammanställning av material från patientorganisationer anses 

smärtvården otillräcklig. Det framkom att bemötandet och tillgängligheten upplevdes som 

dålig eller mycket dålig. Vårdpersonalens kunskap och utbildning ansågs också ha stora 

brister där det visade sig att många personer blev felaktigt behandlade och sjukskrivna istället 

för att ingå rehabilitering. Vidare menar SKL (2016) att många regioner i Sverige saknar 

multidisciplinära smärt-mottagningar, multidisciplinära smärtcentra samt kunskapscentra 

vilket påverkar möjligheterna att få adekvat smärtvård (SKL, 2016). Det är i likhet med vad 

Eaton et al. (2017) beskriver, där dom påtalar bristen av kompetens i mindre bebyggda 

områden och hur de påverkar möjligheterna att ge en god smärtvård.   

Sjuksköterskan och omvårdnad av personer med långvarig smärta 

”Omvårdnadens mål är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra 

lidande och verka för ett fridfullt och värdigt avslut av livet för en person med ohälsa/sjukdom 

med beaktande av kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor” (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2016, s. 6).  

En del i sjuksköterskans etiska kod innebär att sjuksköterskan har ett ansvar för 

kunskapsutvecklingen inom omvårdnad, vilket är deras huvudansvarsområde (SSF,2017). 

Omvårdnaden syftar till att personen som vårdas, så långt som möjligt skall vara självständig 

och oberoende där basen utgår från personens grundläggande behov och upplevelser, som 

fysiska, psykosociala, andliga och kulturella. (SSF, 2017). Sjuksköterska ska kunna arbeta i 

ett team med olika professioner samt ha en bred kunskap om omvårdnadsåtgärder relaterat till 

olika sjukdomstillstånd (Oren & Natan, 2011).  

I omvårdnadsarbetet ingår för sjuksköterskan att identifiera och utbilda personer som lever 

med långvarig smärta. Genom detta kan de negativa konsekvenserna så som ökad mortalitet 

och social isolering reduceras (Cornally and McCarthy, 2010). Sjuksköterskan kan också 

hjälpa personen som lider av långvarig smärta att förstå innebörden av diagnosen trots att det 

ibland inte finns någon identifierad orsak till smärtan. Det har visat sig vara ett viktigt steg i 

omvårdnaden att personerna behöver bli försäkrade om att de har ett riktigt problem och att 

det inte bara är något de själva hittat på (Alcock, Elkan & Williams, 2007).  

Sjuksköterskan har en viktig och systematisk roll i omvårdnaden av personer med långvarig 

smärta. För att uppnå lyckad smärthantering och utvärdera smärtan bör sjuksköterskan anta ett 

holistiskt synsätt och ett multimodalt tillvägagångssätt. Det görs genom att arbeta 

personcentrerat, använda medkännande kommunikation samt olika strategier som bestämts i 

samråd med personen som blir vårdad (Antunes et al.2018; Ford, 2019). Dessutom leder bra 
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partnerskap mellan sjuksköterskan och personen med långvarig smärta till förbättrade 

möjligheter att självahantera smärtan (Fu, McNichol, Marczewski & Closs, 2016).  

Med hjälp av klinisk support, interventioner och utvärderingar kan sjuksköterskan hjälpa 

personerna uppleva ökad livskvalitet, ökad egenmakt samt lindrat lidande. För att öka 

självhantering och egenmakt är stöd och vägledning från en sjuksköterska med kunskap om 

den individuella smärtupplevelse en hjälp för att kunna kontrollera sitt liv, vilket också leder 

till minskat lidande (Antunes et al., 2018).  

Interventioner som bygger på att öka självhanteringen av smärtan är en viktig del i 

smärtbehandlingarna av längre karaktär och därför bör sjuksköterskan ha kunskap om 

metoder som bygger på att öka självhanteringen. Genom denna kunskap så skapas ytterligare 

möjligheter att finna behandlingsmetoder som inte avser läkemedel, vilka ofta kan försvåra 

smärtproblematiken hos personer med långvarig smärta (Eaton et al., 2017). Jelin et al. (2012) 

menar att ett sätt för sjuksköterskan att öka självhanteringsförmågan hos personer med 

kroniska tillstånd så som långvarig smärta är via webbaserad omvårdnad. Sjuksköterskan har 

en viktig roll i att introducera personer i detta nya sätt att kommunicera för att på så vis hjälpa 

personerna att bli mer delaktiga i sin omvårdnad.  

E-hälsa som stöd i omvårdnadsarbetet 

Bristen på sjuksköterskor anses påtaglig i Sverige och även i andra länder, samtidigt som 

kravet på vård ökar. Ett sätt att möta denna ökning av vård är genom e-hälsa. Att kunna 

anpassa sig till utvecklingen av denna omvårdnadsform frångår den tidigare traditionella 

omvårdanden. Samtidigt tydliggörs i sjuksköterskans kompetensbeskrivning att 

omvårdnadsarbetet skall innefatta nyttjande av e-hälsoverktyg. För att lyckas hantera detta är 

det därför av vikt för sjuksköterskan att öka kunskapen inom detta område (SSF, 2016; Öberg 

et al., 2018).  

E-hälsa innebär att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och 

bibehålla hälsa (Socialstyrelsen, u.å). E-hälso-interventioner rekommenderas till exempel då 

personernas tillgång till mänskliga möten inom vården är begränsade (Mikolasek et al, 2017). 

Om sjuksköterskan använder sig av webbaserade applikationer, vilka brukar nämnas under 

termen E-hälsa, ses även självhanteringsförmågan och egenmakten öka generellt hos 

personerna med kroniska tillstånd så som långvarig smärta. Olika e-hälsoverktyg bidrar även 

till en mer jämlik hälsa och stärker personers självständighet och medverkan i samhället 

(Öberg et al., 2018).  

Nyttjandet av digitalisering och e-hälsa ökar möjligheterna till en effektivare och mer jämlik 

vård med högre kvalitet (SKL, 2019). Utvecklingen inom området e-hälsa går snabbt framåt 

med flera olika internetbaserade tjänster och behandlingar. Exempel inom Sverige är 

alkoholprogrammet E-stöd, sov-hjälpen, stresshjälpen samt Internetbehandling för depression 

(SKL, 2018).  
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Internetbaserade interventioner vid långvarig smärta 

I takt med att teknologin har utvecklats så utvecklas också nya metoder riktade till personer 

med långvarig smärta (SKL, 2018). Det senaste decenniet har intresset ökat att studera 

internetbaserade interventioner och dess effekter för personer med långvarig smärta (Buhrman 

et al., 2016). Hittills har forskningen genomförts i USA, Europa och Australien (Buhrman et 

al., 2016; Garg, Garg, Turin och Chowdhury, 2016; Macea, Gajos, Daglia Calil & Fregni, 

2010). Med internetbaserade interventioner avser denna studie att undersöka insatser vilka 

nyttjas med internetuppkoppling. Detta innebär att insatserna kan nyttjas via datorer eller 

telefoner med en uppkoppling mot internet. 

 

I tidigare studier (Buhrman et al., 2016; Garg et al., 2016; Macea et al., 2010) ses acceptance 

commitment therapy (ACT) och kognitiv beteendeterapi (KBT) som återkommande metoder 

som de internetbaserade interventionerna bygger på. SBU (2011) menar att målet med KBT 

som smärtbehandling är att öka självhanteringsförmågan vid svårigheter som hänger ihop med 

smärtan, något som Eaton et al., (2017) menar är en viktig del av behandlingen vid långvarig 

smärta. Strosahl & Robinson (2009) menar att skillnaden mellan KBT och ACT är att ACT 

fokuserar på att förändra funktionen snarare än formen av den egna upplevelsen. Målet är att 

förändra oönskade egna upplevelser genom att utveckla en accepterande attityd mot tankar, 

känslor, minnen och sensationer.  
 

Reducerad smärta, invaliditet, depression och ångest framkom i en studie utförd med 

interrnetbaserade beteendevetenskapliga behandlingsmetoder på personer med långvarig 

smärta (Ecceleston et al., 2012). Garg et al. (2016) undersöker internetbaserade interventioner 

av långvariga ryggsmärtor i sin systematiska litteraturöversikt och visar att användning av 

KBT via internet var associerat med mindre katastroftankar och förbättrad attityd till smärtan. 

Schweier, Romppel, Richter och Grande (2016) redovisar att deltagarna i studier avseende 

internetbaserade interventioner ökade sin motivation samt positivitet till att göra 

livsstilsförändringar vilket kunde leda till ökad egenmakt. 

PROBLEMFORMULERING 

Långvarig smärta är en av de främsta orsakerna till varaktigt lidande och funktionsnedsättning 

hos personer både i Sverige och globalt. Utöver den enskilda personens lidande ses andra 

negativa konsekvenser, däribland höga kostnader för samhället. Dagens behandlingsmetoder 

av långvarig smärta upplevs av den enskilda personen i många fall bristfällig. Tillgänglighet 

samt i många fall vårdpersonalens avsaknad av kunskap och utbildning inom området 

påverkar denna upplevelse. I ett allt mer högteknologiskt samhälle utvecklas elektroniska 

hjälpmedel som stöd till personer med olika sjukdomstillstånd. Internetbaserade 

interventioner är en del av framtidens sjukvård. Tidigare studier visar att internetbaserade 

interventioner främjar hälsa, lindrar lidande och ökar egenmakten, dock är området 

fortfarande under snabb utvecklig. Studien önskar besvara forskningsfrågan; Vilka är 

effekterna av internetbaserade interventioner? 
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva effekterna av internetbaserade interventioner avsedda för 

personer med långvarig smärta. 

METOD 

Design 

Studien är en begränsad systematisk litteraturöversikt med kvantitativa data. En systematisk 

litteraturöversikt är ett sätt att föra samman kunskapen inom ett område. Att utföra den här 

typen av studie minimerar risken att slutsatser på något vis påverkas av författaren samt leder 

till högre trovärdighet (SBU, 2017). För att undvika opålitliga och inkorrekta resultat är det av 

vikt vid begränsade systematiska litteraturstudier att processen är transparant och tydlig 

(Gannan, Ciliska & Thomas, 2010; Polit & Beck, 2016). Metodstegen som används i denna 

studie innefattar förberedelse, litteratursökning, relevansbedömning, kvalitetsgranskning, 

presentation av studier samt sammanvägning av resultat. Dessa steg är enligt 

Folkhälsomyndigheten (2017) och studien utgår från dom för att uppnå transparens.  

 

Förberedelse 

Utifrån ett förberedande arbete i form utav promemoria gjorde författarna bedömningen att 

tillräckligt med vetenskapliga artiklar fanns inom det valda området. Inledningsvis 

omvandlades denna studies syfte till en PE-sökfråga. Detta innebär att sökord skall relateras 

till två block, population (urvalsgrupp) och exposure (något urvalsgruppen exponeras 

för/genom). Genom detta skapades ett systematiskt och lättöverskådligt arbetssätt som syftar 

till att avgränsa söksträngarna (Folkhälsomyndigheten, 2017). Sökfrågan och avgränsade 

sökord ses i tabell I. 

 

Tabell I, PE-sökfråga samt relaterade sökord utifrån syfte. 

 
Personer med långvarig 

smärta (Population) 
Internetbaserade interventioner (Exposure) 

MeSH  "Chronic Pain[mh]” 

”Back pain[mh]” 

“Internet[mh]” OR “Smartphone[mh]” OR “Remote consultation[mh]” OR “Mobile 

applications[mh]” OR “Therapy, computer-assisted[mh]” 

  

 
OR OR 

Cinahl 
Headings 

"Chronic Pain[mh]" 
”Back pain[mh]” 

(MH "Internet") OR (MH "Smartphone") OR (MH "Remote Consultation") OR (MH 

"Mobile Applications") OR (MH "Therapy, Computer Assisted") 

 
OR OR 

Fritextord Chronic pain 

Back pain  
“internet” OR Smartphone OR “remote consultation” 

“Mobile applications” OR “computer assisted therap*. 
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Urval  

De vetenskapliga artiklarna som medverkar i studien har valts utifrån att de svarat på studiens 

syfte och urvalskriterier. Dessa kriterier var att artiklarna skulle vara publicerade 2014-01-01 

till 2019-03-01, undersöka internetbaserade interventioner, och att interventionerna skulle 

vara utförda på personer över 18 år som lider av långvarig smärta. Motivering till 

tidsbegränsning relateras till tidigare systematiska litteraturöversikter av Buhrman et al. 

(2016) samt Garg et al. (2016), då det var önskvärt att i denna studie försöka undvika att ha 

med artiklar som redovisats tidigare. Artiklar som har exkluderats i denna studie har inte 

uppfyllt urvalskriterier samt fokuserat på olika sjukdomstillstånd med långvarig smärta som 

symtom. Studien fokuserar på interventioner som är avsedda för personer med långvarig 

smärta snarare än interventioner avsedda för specifika sjukdomstillstånd. Detta för att få ett 

tydligare samband i resultatet. 

 

Litteratursökning 

En viktig del i den systematiska litteratursökningen är att använda sig av minst en databas. I 

denna studie används databaserna CINAHL och PubMed som anses relevanta för sökning av 

vetenskapliga artiklar med omvårdnadsinnehåll (Folkhälsomyndigheten, 2017). Ytterligare en 

omvårdandsrelevant databas som används i studien är Medline. I litteratursökningarna 

användes fördefinierade ämnesord relaterat till respektive databaser. Detta för att specificera 

önskat innehåll i sökträffarna. Utgångspunkten enligt Folkhälsomyndigheten (2017) är att 

dokumentationen om databaser, sökdatum, söksträngar och sökträffar redovisas. Detta 

redovisas i en slutgiltig sökmatris som ses i tabell II. Ämnesord kan även kompletteras med 

fritextord. Fördefinierade ämnesord samt fritextord till respektive databas ses i tabell I 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Denna studie utvecklade sökstrategin utifrån SBU (2017) 

genom användandet av booleska operatorerna AND och OR vilket är Folkhälsomyndigheten 

(2017) rekommendation. Termen OR har använts mellan ämnesorden alternativt fritextorden i 

syfte att bredda sökningen inom sökblocken. AND har använts för att kombinera sökblocket 

population och exposure. Detta gav ett utvidgat och mer specificerat sökresultat (SBU, 2017). 

Litteratursökningen har skett i flera steg och ett flertal olika sökningar har utförts. För att 

komma fram till ett så enhetligt resultat som möjligt har det slutligen använts en söksträng 

som är likformig i de tre olika databassökningarna. Resultatet av litteratursökning och 

relevansbedömning ska presenteras på lämpligt sätt oavsett systematisk litteraturöversikt eller 

översiktsstudie. Vidare har kompletteringar av litteratursökningen skett med en manuell 

sökning efter artiklar baserat på relevanta artiklars referenslistor (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Av de 690 sökträffarna i de olika databaserna har alla titlar lästs. De 75 titlar som 

ansågs relevanta och med möjlighet att svara upp mot studiens syfte valdes ut för vidare 

bedömning i abstraktsform (Folkhälsomyndigheten, 2017). I denna studie ses urvalsprocessen 

i figur I. I tabell II ses sökningar gjorda i databaserna Cinahl, MedLine och PubMed där sju av 

elva artiklar återfinns i Cinahl-sökningen, tio av elva i MedLine-sökningen och samltliga elva 

artiklar återfinns i PubMed-sökningen. 
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Tabell II. Sökmatris.  

Databas/Datum Sökord/söksträng Antal 

träffar 

Artiklar som 

återfinns i sökning 

Cinahl 

20190208 

(chronic pain[MH] OR Chronic pain[tiab] OR Back pain[MH] OR back 

pain[tiab]) AND (internet[MH] OR internet[tiab] OR smartphone[mh] OR 

Smartphone*[tiab] OR remote consultation[mh] OR remote 
consultation[tiab] OR mobile applications[mh] OR mobile application[tiab] 

OR therapy, computer-assisted[mh] OR computer assisted therap*[tiab]) 

 
Begränsningar: 20140101-20190301, abstract, peer review 

132 Chhabra, H.S., et.al (2018), 

Dear, et.al (2015),  De Boer, 

M.J., et.al (2014), Irvine, B 
A., et. al (2015), Jamison, R 

N., et. al (2016), & 

Trompetter, H R., et. al 

(2015). 

Medline 

20190208 

(chronic pain[MH] OR Chronic pain[tiab] OR Back pain[MH] OR back 

pain[tiab])  AND (internet[MH] OR internet[tiab] OR smartphone[mh] OR 

Smartphone*[tiab] OR remote consultation[mh] OR remote 

consultation[tiab] OR mobile applications[mh] OR mobile application[tiab] 

OR therapy, computer-assisted[mh] OR computer assisted therap*[tiab]) 

 
 

Begränsningar: Publicerad 20140101-20190301, abstract 

211 Chhabra, H.S., et.al (2018), 

Dear, et.al (2015),  De Boer, 

M.J., et.al (2014), Dowd, H., 

et. al (2016), Irvine, B A., et. 

al (2015), Jamison, R N., et. 

al (2016), Lin, J., et. al 
(2017), Nes, A A.G., et. al 

(2017) & Trompetter, H R., 

et. al (2015). 

Pubmed 

20190208 

 

(chronic pain[MH] OR Chronic pain[tiab] OR Back pain[MH] OR back 

pain[tiab]) AND  (internet[MH] OR internet[tiab] OR smartphone[mh] OR 

Smartphone*[tiab] OR remote consultation[mh] OR remote 
consultation[tiab] OR mobile applications[mh] OR mobile application[tiab] 

OR therapy, computer-assisted[mh] OR computer assisted therap*[tiab])  

 
 

 

Begränsningar: Publicerad 20140101-20190301, abstract 

347 Chhabra, H.S., et.al (2018), 

Dear, et.al (2018), Dear, et.al 

(2015),  De Boer, M.J., et.al 
(2014), Dowd, H., et. al 

(2016), Irvine, B A., et. al 

(2015), Jamison, R N., et. al 
(2016), Lin, J., et. al (2017), 

Nes, A A.G., et. al (2017) & 

Trompetter, H R., et. al 

(2015). 

 

Relevansbedömning 

I enlighet med folkhälsomyndigheten (2017) har de två författarna till denna studie oberoende 

av varandra granskat artiklarna i två steg. Steg ett genomfördes genom att abstrakten har 

kodats utifrån databas, sökblock och kronologisk ordning. Exempelvis P.1.1 vilket stod för 

Pubmed, sökning 1, abstract 1. Genom denna kodning har artiklarna kunnat granskas och 

identifieras oberoende av författarnas gemensamma mål. Abstrakten bedömdes “ja” om de 

ansågs relevanta gentemot syfte och urvalskriterier och “nej” om de ansågs irrelevanta. 

Samtliga artiklar vilka fick minst ett “ja” gick vidare i processen (Folkhälsomyndigheten., 

2017). Av de 75 titlar som gick igenom relevansbedömning bedömdes 46 artiklar relevanta 

för fulltext-läsning. De artiklar vilka genomgått relevansbedömning ett, hämtades i fulltext. 

Liknande kodning som i steg 1 genomfördes. I andra steget krävdes “ja” från båda författarna. 

Vid enbart ett “ja” fördes en diskussion huruvida artikelns relevans svarade upp mot studiens 

syfte. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklarna har skett utifrån fulltextläsning enligt 

Folkhälsomyndigheten (2017). Detta görs för att kunna bedöma i vilken grad studiernas 

resultat kan bero på systematiska fel. Vidare har kvalitetsgranskningen av artiklarna inte följt 

någon kvalitetsgranskningsmall, däremot har granskningen till viss del utgått från National 
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Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2012) process Appendix F Quality appraisal 

checklist – quantitative intervention studies. Granskning av artiklarna har skett genom att 

bedöma studiens metodbeskrivning, mätbara utfall samt redovisning av hur deltagare 

rekryterats (NICE, 2012). Artiklarna är även peer reviewed, tar forskningsetik i beaktande, 

följer en IMRaD-struktur samt har en tydlig metod. Detta likt Röda Korsets Högskolas 

riktlinjer (Röda Korsets Högskola, 2015) för att i hög grad uppfylla vetenskaplighet. Alla de 

elva artiklar som gick till kvalitetsgranskning uppfyllde kraven och gick vidare till analys.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur I, Flödesschemat över urvalsprocessen. 

 

 

Exkluderade p.g.a. kontext, avsaknad av 

IMRaD-struktur, saknade åtkomst samt att 

de ej uppfyller inklusionskriterier.  

(n=29) 

Publikationer för fulltext-läsning 

(n=46) 

Exkluderade p.g.a. kontext, studietyp, 

avsaknad av IMRaD-struktur samt att de 

ej uppfyller inklusionskriterier. 

(n=35) 

Publikationer för 

kvalitetsgranskning 

(n=11) 

 

Publikationer vidare för analys 

(n=11) 

 

Exkluderade p.g.a. låg kvalitet. 

 (n=0) 

 

Litteratursökning i 

flera steg.  

Totalt antal abstrakt för 

relevansbedömning 

(n=75) 
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Sammanvägning av resultat 

Det här metodsteget handlar om att väga samman resultat från olika vetenskapliga artiklar till 

ett gemensamt resultat som gäller för hela datasetet. Syftet med sammanvägningen är att 

kunna uttala sig om styrkan av interventionernas effekter. Genom en sammanvägning skapas 

större tillförlitlighet än om en enskild artikel presenteras. De elva artiklarna som inkluderades 

i denna studie genomgick en analysmetod som inspirerats av metaanalys 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Med metaanalys menas att statiska sammanvägningar av 

resultat från flera olika vetenskapliga artiklar där kvantitativa metoder genomförs. Den här 

studien har genomfört en metaanalys med avsteg från att sammanvägningen av statistiken inte 

skett i något statistiskt program vilket är det rekommenderade.  

Analysfasen inleddes efter det att artiklarna genomgått relevansbedömning och 

kvalitetsgranskning. Samtliga artiklar som gått till analys inkluderades i en artikelmatris 

(bilaga 1). Matrisen är en sammanställning av artiklarnas år, land, titel, författarnamn, syfte, 

metod, urval och resultat. I artikelmatrisen markerades text för att skapa en tydlig bild av att 

artiklarna svarade upp mot denna studies syfte.  

 

Utifrån artikelmatrisen identifierades de inkluderade artiklarnas olika effektmått. Med 

effektmått menas de olika skattningssystem vilka används för att mäta utfallen av genomförda 

interventioner. Analysen inleddes genom att de inkluderade artiklarna placerades i en 

horisontell kolumn och dess respektive effektmått i en vågrät rad. Detta resulterade i analysen 

av effektmått (bilaga II) där totalt 44 stycken effektmått identifierades. När effektmåtten var 

identifierade genomfördes en analys av vilka effekter de avsåg att mäta. Genom analysen 

kategoriserade effektmåtten in i fyra olika effektmåttsgrupper vilka är denna studies effekter. 

Dessa benämns livskvalitet, psykisk hälsa, smärthantering och smärtreducering.  

 

När effektmåtten var kategoriserade analyserades de inkluderade artiklarnas statistiska resultat 

av effekterna. Detta presenteras i analys av effektmått (bilaga II). Statistikens slumpmässighet 

har redovisats i artiklarna utifrån p-värden. Artiklarnas olika p-värden benämns som 

signifikans, p<0,05 innebär att effekterna mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp som 

mest beror på 5% av en tillfällighet vilket då menas att effekten är signifikant tillförlitlig. 

Inkluderade artiklar har redovisat olika övre gränser för signifikans. Denna studie förhåller sig 

till p<0,05 vilket är den högsta signifikanta siffran som påträffats i artiklarna. Således beror 

dom signifikanta effekterna i denna studie på som mest 5% tillfällighet.  

 

Under analys av effektmått har effekterna graderats för att skapa en tydlighet inför 

sammanvägningen. Signifikant förbättrat resultat graderats till ++. Ett förbättrat resultat men 

som inte påvisat tillräcklig signifikans innebär att de är större än 5% risk att effekterna beror 

på en tillfällighet och har då graderats till +. Oförändrat resultat har fått graderingen = och 

negativt resultat graderas -. 

 

Efter kartläggning framkom att de inkluderade artiklarnas effektmått visade olika resultat 

inom samma effektmåttsgrupp. För att skapa sammanvägningar av de statistiska effekterna 
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genomfördes analysen av denna studies resultat utifrån avgränsningar. Denna studie har valt 

att sätta avgränsningen till >66%. Detta innebär att det sammanvägda resultatet i studien 

bygger på att fler än 66% av artiklarna redovisar samma gradering. Den här delen av analysen 

har genomförts för att skapa en enhetlig och pålitlig bild av studiens resultat. Det 

sammanvägda resultatet från samtliga vetenskapliga artiklar presenteras i tabell V. 

Effektmåttstabellen (tabell III) visar den slutgiltiga kategoriseringen av effektmåtten. 

Tabell III. Effektmåttstabell. Tabellen visar vilka effektmått som redovisas under vilken effekt. 

Effekter Livskvalitet Psykisk hälsa Smärthantering Smärtreducering 

Effektmått CO-OP 
ELS 
EPA 
HEPA 
LSS 
MODI 
PAM 
PA 
PFA 
PSQI 
RAND-36 
RMDQ 
SF-36 
TPB  

FFMQ-SF 
GAD-9 
HADS 
MAAS 
MHC-SF 
PF 
PHQ-9 
SF-12 MH 

CPAQ-8 
PCCL 
PCS 
PES 
PGIC 
PHB 
PIPS 
PSEQ 
PSM 
SOPA 
SPS 
TSK 
WLQ  

Back pain 
BPI 
KR-20 
MPI 
NPRS 
NRS 
VAS 
QBPQ 
Quebeck back pain- dis 
scale 
TIC-P 

 

Etiska aspekter  

De vetenskapliga artiklar som används i resultatdelen i denna studie har alla genomgått etisk 

granskning av etiska kommittéer. Det för att studien skulle hålla en hög kvalitet och 

trovärdighet. Detta var ett krav i urvalsprocessen samt kvalitetsgranskningen för att på så sätt 

tillförsäkra att ingen selektering skett. Studiens resultat anses på så sätt trovärdiga och 

pålitliga. För att undvika att förvanska data, feltolka, manipulera eller vinkla artiklarnas 

innehåll har författarna sammanfattat och beskrivit artiklarna objektivt samt grundligt (Polit & 

Beck, 2012). Ingen artikel har inkluderats för att stärka denna studies utfall, utan artiklar med 

positiva såväl som negativa resultat är inkluderade. Översättning av artiklar från engelska till 

svenska har skett noggrant för att inte förvränga resultat. 
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RESULTATREDOVISNING 
Resultatet redovisas i två delar. Inledningsvis beskrivs bakgrundsdata av forskningen som 

framkommit i studien. I bakgrundsdata redovisas interventionstyper, forskningens utbredning, 

utformning av uppföljningar samt könsfördelning. Sedan redovisas de olika effekterna som 

uppnåtts av internetbaserade interventioner vid långvarig smärta var för sig. Effekterna är 

ökad livskvalitet, förbättrad psykisk hälsa, ökad smärthantering och ökad smärtreducering. 

Bakgrundsdata  

Övergripande ses tre olika interventionstyper; KBT, ACT och olika självhanteringsmetoder. 

KBT är den interventionstyp som främst använts. Geografiskt har forskningen genomförts i 

Europa, USA samt Australien, där USA genomfört flest interventioner. Uppföljningar av 

interventionerna sker i en majoritet av studierna, däremot ses skillnader mellan de studier som 

genomfört uppföljningar. Skillnader ses avseende tidsspannet från avslutad behandling till 

insamling av uppföljningsdata. Exempelvis har en studie uppföljning efter åtta veckor medan 

en annan har genomfört uppföljning efter 104 veckor. Likheter ses däremot där uppföljningar 

antingen är av interventionstypen KBT eller ACT.  

Sett till könsfördelning står kvinnor för sammanlagt 70% av deltagandet i de olika 

internetbaserade interventionerna. Samtliga artiklar har en majoritet kvinnliga deltagare, 

ACT-som interventionstyp utmärker sig genom att inkludera 82% kvinnor vilket är 12% 

högre än medelsnittet för alla studier tillsammans. Bakgrundsdata redovisas i tabell IV.  

Effekter av internetbaserade interventioner vid långvarig smärta 

I studien framkom att internetbaserade interventioner har positiv inverkan på personer med 

långvarig smärta. Studiens analys visar att interventionerna bidragit till ökad livskvalitet, 

förbättrad psykisk hälsa och ökad smärtreducering. Signifikant förbättrat resultat ses av 

effekten ökad smärthantering efter genomförd analys.  

Nedan beskrivs de olika effekterna samt deras särskiljande drag. Där ses att olika mätningar 

främst genomförts inom effekterna ökad livskvalitet och ökad smärtreducering där nio av elva 

artiklar utfört mätningar inom dessa. Åtta artiklar av elva redovisar effekten ökad 

smärthantering. Effekten förbättrad psykisk hälsa mäts i sex av elva artiklar. Avslutningsvis 

redovisas analysen av effekterna samt studiernas olika resultat (tabell V). 

Ökad livskvalitet 

I denna studie ses sammantaget ökad livskvalitet hos personer som genomfört någon form 

utav internetbaserad intervention riktad mot långvarig smärta. Ökningen är inte signifikant 

men förbättrad. Det indikerar att internetbaserade interventioner ökar dessa personers 

livskvalitet. Framförallt utmärkte sig interventioner genomförda med KBT (Dear et al., 2015; 

Irvine et al., 2015), samt självhanteringmetoder (Chhabra et al., 2018) med signifikant 

förbättrade effekter. Det tyder på att KBT som metod vid internetbaserade interventioner 

genererar i bäst förutsättningar till ökad livskvalitet vid långvarig smärta följt av 

självhanteringsmetoder.  
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Tabell IV. Redovisning samt sammanslagning av bakgrundsdata.                                                                                                                                       

c=centralmått/medelvärde; t= Total; s=Spridningsmått; %=Procentandel av totala; n=antal; KBT= Kognitiv beteendeterapi; ACT= Acceptance och commitment therapy; 

*= Artiklarna redovisar samma studie, dock är Dear et al. 2018 en långtidsuppföljning.

Variabel         Artikel 

 

Summering 

Chhabra et al., 

(2018). 

*Dear et al., 

(2018).  

Dear et al., (2015).  

De Boer et al., 

(2014). 

Dowd et al., (2016). Irvine et al., 

(2015). 

Jamison et al., 

(2016). 

Lin et al., (2017). Nes et al., (2017). Riva et al., (2014). Trompetter et al., 

(2015). 

Interventionstyp  Applikation med 

självhanteringsmetod. 

KBT KBT IG1:KBT 

(Mindfullnessbaserad) 

IG2: psykoedukation 

KBT Applikation med 

självhanteringsmetod 

ACT ACT Internetbaserad 

självhantering. 

ACT. IG:1 

(självhanteringsmetod) 

IG:2 (Expressivt 

skrivande) 

Studietyp 
 

RCT RCT RCT Randomiserad 

pilotstudie 

RCT Longitudinell studie RCT RCT RCT RCT 

Publikationsland 
 

Tyskland Australien Holland Irland USA USA Tyskland Norge Schweiz USA 

Längd på studien C=12,9v / S=(5v-26v) 12 v 8 v 7 v 26 v 16 v 26v 9 v 5 v 8 v 12 v 

Uppföljning  C= 29,7 v /S=(8v-108v) - 12 v, 52v, 108v 8v 26 v  16 v - 26 v  - - 12 v 

Deltagare  t=2105 / c= 210.5 /S= 

(48-597) 

n=93 n=490 n=72 n=124 n=597 n=90 n=302 n=112 N=51 n=238 

Bortfall vid avslutad 

behandling 

t=421 

%=19,4 

n=2 

%=2,1 

n=50 

%=10,2 

n=13 

%=18 

n=74 

%=59,6 

n=26 

%=4,3 

n=40 

%=44,4 

n=117 

%=38,7 

n=28 

%=25 

n=0 

%=0 

n=71 

%=29,8 

Kön: Kvinnor t=1518/c=151,8/%=70/ 

s=(26-375) - 
n=375 n=41 n=112 n=357 n=60  n=254 n=112 n=26 n=181 

Kön: Män t=549/c=54,9/%=25,3/ 

s=(0-240) - 
n=115 n=22 n=12 n=240 n=30  n=48 

- 
n=25 n=57 

Kön: Okänt t=93/c=9,3 /%=4.3/ 

s=(0-93) 

n=93 
- - - - -  - - - - 

Ålder c=47,7/ s=(41,4-52,8) c: 41,4 c: 50 c: 51,9 c: 44,53 c: - c: 46,7 c: 51,7 c: 43 c: 47,5 c: 52,8 
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Enskilt i några studier har en eller flera negativa resultat av deltagarnas livskvalitet uppmätts. 

Det har visats genom signifikant försämrad aktivitet över tid samt mindre tid för fysisk 

aktivitet i hemmet hos (Nes et al., 2017; Riva et al., 2014). En förklaring till det negativa 

resultatet anses enligt (Riva et al. 2014) vara att deltagarna uppmanades att genomföra 

aktiviteter som gjorde dem gott. Det kan således innebära att interventionen lärt deltagarna att 

anpassa sin aktivitetsnivå. Nes et al., (2017) studie genomfördes efter att deltagarna fullföljt 

en intensiv fyra-veckors multimodalrehabiliteringsperiod. De ansåg således att det var rimligt 

att aktivitetsnivån skulle normaliseras vid hemkomst vilket deras resultat tyder på. 

Förbättrad psykisk hälsa 

Denna studie visar att internetbaserade interventionerna har förbättrat resultat på den psykiska 

hälsan hos personer med långvarig smärta vid avslutad behandling. Resultatet av effekten 

framkommer genom olika mätningar, bland annat deltagande personers självskattning av 

depression och ångestsymtom. Med hjälp av interventionernas olika behandlingsmetoder kan 

personerna hantera situationer där depression och ångestsymtom uppkommer i samband med 

smärtan och på så sätt förbättra sin psykiska hälsa. ACT-interventionerna utmärker sig genom 

att samtliga artiklar uppmätt förbättrade till signifikant förbättrade resultat av psykisk hälsa. 

Till skillnad mot ACT där samtliga artiklar undersöker psykisk hälsa, så har ett färre antal 

KBT-interventioner genomfört mätningar inom området (De Boer et al., 2014; Irvine et al., 

2015). Dock uppvisar de interventioner som är genomförda med KBT ett mer tillförlitligt 

resultat då samtliga redovisar signifikant förbättrade resultat på den psykiska hälsan jämfört 

med ACT. Däremot ses oförändrade resultat när interventionen grundats på 

självhanteringsmetoder (Jamison et al., 2016). Förbättrad psykisk hälsa är den effekt som 

mäts i lägst utsträckning av de medverkande artiklarna. 

Ökad smärthantering 

Ökad smärthantering är den enda effekt som uppmätts som signifikant förbättrad efter denna 

studies analys. Att ur ett omvårdnadsperspektiv använda internetbaserade interventioner ökar 

således möjligheterna till ökad smärthantering för personer med långvarig smärta. Förbättrade 

attityder och ökad acceptans för sin smärta ligger i många fall till grund för ökad 

smärthantering, vilket i sin tur ökar självhanteringsförmåga och egenmakt för personer med 

långvarig smärta. Resultatet av KBT-baserade interventioner utmärkte sig då samtliga 

uppmätt signifikant förbättrad smärthantering. Även ACT-interventionerna mäter resultat av 

hur deltagarna hanterar sin smärta. En av dessa visar signifikant förbättrad smärthantering 

(Nes et al., 2017). Resterande två visar förbättrad smärthantering, dock ej signifikant (Lin et 

al., 2017; Trompetter et al., 2015). 

Ökad smärtreducering 

Studien analys visar att internetbaserade interventionerna har ökad smärtreducerande effekt 

hos personer med långvarig smärta vid avslutad behandling. Resultatet som framkommit 
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baseras på minskad smärtintensitet och smärtans påverkan i personers vardag. Genom att öka 

personers smärtreducering kan de i större utsträckning utföra vardagliga sysslor och 

aktiviteter samt ibland även återgå till arbete. Artiklarna baserade på självhanteringsmetoder 

utmärker sig då samtliga redovisar signifikant förbättrade effekter av smärtreducering 

(Chabbra et al., 2018, Jamison et al., 2016; Riva et al., 2014). Dock redovisar en intervention 

baserad på ACT oförändrad effekt (Trompetter et al., 2015). Artiklarna som bygger på 

interventionstyperna självhantering och KBT har i högre omfattning smärtreducerande effekt 

vid avslutad behandling än ACT-interventioner. 

Sammanfattning 

Av effekterna som uppkommit i denna studie ses ett tydligt samband, de fyra effekterna 

påverkar personer med långvarig smärta på olika sätt men i slutändan leder alla till ökad 

självhanteringsförmåga och ökad egenmakt. Genom ökad smärthantering kan personen lättare 

planera sina aktiviteter, eventuellt utföra arbete samt öka sin livskvalitet vilket allt 

sammantaget ger tillbaka personen den egenmakt som tidigare kan ha fråntagits. Studierna 

genomförda med KBT och självhanteringsprogram visar tydligast förbättrade effekter av 

internetbaserade interventioner riktade till personer med långvarig smärta. KBT-

interventioner visar enbart positiva effekter. I summeringen av tabell V ses förbättringar av 

effekterna livskvalitet, psykisk hälsa och smärtreducering. Smärthantering utmärker sig 

genom att visa signifikant förbättring. Detta talar för att internetbaserade interventioner har 

god effekt hos personer med långvarig smärta. 
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Tabell V. Resultattabell, visar statistiskt signifikanta resultat av effekter i de olika artiklarna vid avslutad 

behandling samt en summering av effekterna.  

++ Signifikant förbättrat (>66% av mätningar inom respektive variabel) resultat; + Förbättrat resultat men ej signifikant; * Signifikant 

förbättrat resultat, en skala visade dock försämrat eller signifikant försämrat resultat varför det endast redovisas som +.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Folkhälsomyndighetens (2017) menar att systematiska litteraturöversikter kan delas in i 

omfattande produktion och begränsad produktion. På grund av tidsbegränsning har inte en 

omfattande systematisk litteraturstudie gjorts, som vanligtvis tar minst sex månader att 

färdigställa (Folkhälsomyndigheten, 2017). Vid forskningsfrågor om effekter eller upplevelser 

av ett spektrum av interventioner vilket är i likhet med syftet i denna studie, menar 

folkhälsomyndigheten (2017) att den omfattande varianten av metoden kan krävas. Samtidigt 

menar folkhälsomyndigheten (2017) att grunden i metodstegen är detsamma för båda 

produktionerna. I denna studie medverkar vetenskapliga originalartiklar vilka redovisats i 

tidigare systematiska litteraturstudier, vilket gör att författarna i denna studie inte enbart 

redovisar nya data. Utifrån givna förutsättningar anses vald metod relevant. 

Metoddiskussionen utgår, enligt Henricsson (2015), från begreppen Reliabilitet, Validitet och 

Generaliserbarhet. Utifrån dessa beskrivs styrkor och svagheter vilka läsaren bör ta i 

beaktande.  

              Artikel         

 

 

Variabler 

 

Summering 

av effekter 

Chhabra 

et al. 

(2018). 

Dear et 

al. 

(2018). 

Dear et 

al. 

(2015). 

De 

Boer et 

al. 

(2014).  

Dowd 

et al. 

(2016). 

Irvine 

et al. 

(2015). 

Jamison 

et al. 

(2016). 

Lin et 

al. 

(2017). 

Nes et 

al. 

(2017). 

Riva et 

al. 

(2014). 

Trompetter 

et al. 

(2015). 

Ökad 

livskvalitet 

 

+ ++ ++ + + ++  +   +* +* + 

Förbättrad 

psykisk hälsa 

 

+  ++ ++ + ++ = ++   ++  + 

Ökad 

smärthantering 

 

++  ++ ++ ++ ++    ++ +   ++  + 

Ökad 

smärtreducering 

 

+    ++ ++     + +     + ++ +     ++ = 
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Reliabilitet 

Strukturen i metoden är anammad utifrån folkhälsomyndigheten (2017) i syfte att skapa en 

utförlig redovisning av tillvägagångssättet. Sökmatris, tabell för sökfråga med relaterade 

sökord samt flödesschema har använts. Totalt har litteratursökningen genomförts i tre 

omvårdandsrelevanta databaser (Polit & Beck, 2016). Enligt Henricson (2015) ökar studiens 

pålitlighet och möjlighet till reproducerbarhet genom att utförligt presentera metodstegen. 

Utformningen av söksträngen har resulterat i en enskild specifik söksträng vilken används i 

samtliga databaser. Antal träffar för respektive databas relaterat till söksträngen redogörs 

tydligt i matrisen. Henricson (2015) beskriver detta som styrkor i en studie. Stora delar av 

materialet har inte tidigare redovisats i systematiska litteraturöversikter inom området. Utifrån 

detta har resultatdiskussionen delvis byggts på uppkomna förslag på vidare forskning dessa. 

Detta ledde till att kunskapsglapp inom området har komprimerats och att förslag på ny 

forskning kunnat beskrivas, vilket anses vara en styrka hos författarna själva.  

I artiklarna har 44 olika effektmått identifieras. Henricson (2015) menar att många olika 

effektmått kan problematisera studiens resultat och slutsatser. Under arbetet uppkom 

liknande, men ej samma, effektmått i olika artiklar. Detta ledde till vissa svårigheter i 

kategoriseringen. Det är därför möjligt att någon eller några av effektmåtten kunde grupperats 

annorlunda, vilket skulle kunna påverka resultatet. En möjlig teori är att andra forskare skulle 

placerat och värderat effektmåtten annorlunda. En diskussion huruvida studiens analys av 

effektmåtten är tydligt beskriven kan därför föras samt hur detta påverkat validiteten negativt. 

Samtidigt ses generellt förbättrade resultat i samtliga effektmått och grupperingar vilket 

innebär att resultaten enbart i liten utsträckning skulle förändras. Effektmåtten redovisas i 

bilaga II. 

 

 

Validitet 

All data har genomgått analys av båda författarna, dels oberoende av varandra med hjälp av 

kodning, och sedan även tillsammans i diskussion, vilket ses vara en styrka (Henricsson, 

2015). 

 

Faktorer som troligtvis påverkat validiteten negativt är andelen bortfall i olika artiklar. Vid 

kvalitetsgranskning menar SBU (2017) att tillförlitligheten påverkas negativt om bortfallet i 

en artikel är över 30%. Totalt återfinns tre artiklar vilka har ett bortfall högre än 30%. 

Artiklarna ansågs utifrån syftet så pass relevanta att de medverkar trots dessa brister.  

Det är dock av betydelse att läsaren tar detta i beaktande då validiteten troligtvis sänkts.  

 

Henricson (2015) menar att samtliga sökord skall vara relevanta för syftet. Vidare bör en 

diskussion föras kring svårigheter som uppstått vid utformandet av sökstrategier. Utifrån 

syftet utformades initialt en PEO-sökfråga enligt (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Sökblocket outcomes, skulle relateras till de effekter vi valde att undersöka i syfte att 

specificera sökningen. Under utvecklingen av sökfrasen uppstod svårigheter att inkludera 

sökord till sökblocket. Ett beslut togs att exkludera sökblocket outcomes. Däremot menar 
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Folkhälsomyndigheten (2017) att det krävs en population, intervention och ett utfall 

(outcomes) i detta fall i form av effekter för att kunna genomföra en sammanvägning med 

stöd av kvantitativ metaanalys. Som ett led i att kunna genomföra metaanalys och vidare svara 

upp mot studiens syfte genomfördes analys av effektmåtten. Utifrån analysen kartlades 

effekterna vilka ligger till grund för den kvantitativa sammanvägningen av effekter som 

redovisas som summering av effekter i resultatdelen. En diskussion kan därför föras om 

resultatet skulle sett annorlunda ut om sökningarna inkluderade sökord relaterade till effekter. 

Författarnas uppfattning är det skulle göra det men att det snarare skulle inneburit en 

begränsning. Vidare är författarnas förhoppning att metoden i studien är av så pass hög 

transparens att studiens validitet trotts uteblivna sökord är hög. 

 

Utifrån analys av relevanta och kvalitetsgranskade artiklar menar Folkhälsomyndigheten 

(2017) att indexord kan inhämtas för att specificera sökningen. I denna studie integrerades 

indexordet back pain under sökblocket population. Dock kan relevansen av indexordet 

diskuteras då det bryter ut från indexordet chronic pain. I de databaser litteratursökningen 

genomförs i återfinns ett system för indexorden där back pain är överordnat chronic pain. 

Således blev utfallet en bredare sökning vilket kan ha inneburit att relevanta artiklar 

försvunnit i mängden, vilket i sin tur kan påverka slutresultat. Detta val ansågs nödvändigt då 

indexordet back pain identifierades från en artikel vilken genomgått relevansbedömning samt 

kvalitetsgranskning från en tidigare sökning. Således motiveras valet av indexordet som 

relevant för studiens syfte. 

 

I tabell IV och tabell V redovisas de elva medverkande artiklarna. Två av artiklarna redovisas 

i samma kolumn, med motivering att en av dessa är en uppföljning som bygger på den äldsta 

av de två artiklarna. Således redovisas endast nya resultat vad gäller uppföljning. För att inte 

sänka validiteten i denna studie och redovisa missvisande resultat, vilket kunde varit fallet om 

studien redovisat exempelvis samma effekter två gånger, har denna studie alltså redovisat 

artiklarna som en. 

 

I denna studie har enbart kvantitativa data presenterats. Från litteratursökningen återfanns en 

artikel med kvalitativ data vilken svarade upp mot aktuella inklusionskriterier. Dock valdes 

artikeln att exkluderas på grund av tidsbegränsning i analysfasen. Ytterligare argument var att 

öka studiens validitet. Randomiserade kontrollerade studier är överrepresenterade i denna 

studie. Samtidigt återfinns en pilotstudie samt en longitudinell studie. Ett led i att öka studiens 

validitet är att inkludera artiklar av samma design (Henricson, 2015). Ingen hänsyn har tagits 

till detta. En motivering till val av det är de redan knapphändiga material som återfunnits. 

Dessutom anser författarna att det är av värde att undersöka effekterna även om artiklarna inte 

genomförts randomiserat. Detta för att skapa sig en tydligare bild av läget. Sammantaget har 

studiens omfattning ökat men validiteten sjunkit relaterat till detta.   

 

Samtliga artiklar är skrivna på engelska, vilket inte är författarnas modersmål. Risken med 

detta är att vissa data i artiklarna kan ha feltolkats. Tillvägagångssätt för kvalitetsgranskning 

presenteras i metoden. Genom att inte använda kvalitetsgranskningsmallar likt SBU (2017) 
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har möjligheterna till att gradera artiklarnas kvalitet i olika nivåer uteslutits. Detta har 

resulterat i lägre transparens. 

 

Ytterligare avsteg från Folkhälsomyndighetens metodsteg är referenshantering samt stickprov. 

Folkhälsomyndigheten (2017) menar att stora mängder referenser med fördel kan hanteras 

med referenshanteringsverktyg. I denna studie har samtliga referenser hanterats manuellt 

vilket eventuellt skulle kunna innebära mänskliga missar att presentera referenser vilket kan 

ha sänkt studiens validitet. Stickprov skall enligt Folkhälsomyndigheten (2017) genomföras 

inom metodstegen relevansbedömning, kvalitetsgranskning, presentation av studierna, samt 

värdering av studierna. Folkhälsomyndigheten (2017) menar att om stickprovet visar god 

överensstämmelse med ordinarie utredares bedömning ökar sannolikheten för en relevant 

bedömning. Bedömning av studiens relevans inom metodstegen presentation av studierna 

samt värdering av studierna har skett i samband med kontinuerliga handledarträffar. Arbetet 

har genomförts av handledare samt studenter men inte utifrån Folkhälsomyndighetens (2017) 

steg, vilket således minskar studiens validitet. Dessutom har ingen hänsyn till bias tagits i den 

använda litteraturens resultat. Med bias menas vilken utsträckning som studiernas resultat 

beror på systematiska fel (Folkhälsomyndigheten, 2017). Polit och Beck (2016) menar att 

systematiska studier vilka inte inkluderar gråzonslitteratur automatiskt genererar i bias. 

Utifrån Folkhälsomyndigheten (2015) beskrivning av begränsad systematisk litteraturöversikt 

har gråzonslitteratur uteslutits. Sammantaget kan därför denna studie ha genererat i bias vilka 

inte redovisats varpå validiteten sänks. 

 

Generaliserbarhet  

En studies generaliserbarhet till en grupp beror på i vilken utsträckning den kan överföras 

(Polit & Beck., 2016). Om studien anses vara generaliserbar kan resultatet tillämpas på en 

befolkning. Det finns vissa svårigheter med att generalisera resultatet av denna studie då 

framförallt data som används är ojämnt fördelat mellan könen. Även geografiskt sett och sett 

till tillgänglighet finns brister för generalisering. Då alla personer inte har tillgång till 

smartphone eller internet vilket skulle vara nödvändigt för utnyttjande av denna typ av 

behandling. Trots detta, och trots att denna studie enbart innehåller elva kvantitativa artiklar, 

ses liknande resultat av liknande interventioner. Det tyder på att det är möjligt att generalisera 

resultatet på medelålders personer som lever med långvarig smärta inom de geografiska 

områdena USA, Europa och Australien samt har tillgång till smartphone eller internet.  

 

Sammantaget ses styrkor och svagheter inom både reliabilitet och validitet. Metodstegen är 

beskrivna och utvärderade utifrån metodböcker i förhoppning att skapa den transparensen 

begränsade systematiska litteraturöversikter avser. Gällande generaliserbarheten är det enbart 

en liten grupp människor resultatet kan överföras till. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva effekterna av internetbaserade interventioner avsedda för 

personer med långvarig smärta. I studiens analys framkom fyra effekter som medverkande 

personerna upplevde ökade, dessa är livskvalitet, psykisk hälsa, smärthantering samt 
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smärtreducering. Smärthantering var ensam den effekt som visade signifikant förbättrade 

resultat. Med ett normkritiskt perspektiv väljer författarna att ta upp dessa ämnen som kan 

anses vara av omvårdnadsrelevans. Under analysen tydliggjordes även ytterligare intressant 

data som kan påverka personer med långvarig smärta såväl positivt som negativt Utöver 

effekterna väljer denna studie att diskutera data innefattande könsfördelning i olika 

interventioner samt tillgänglighet baserat på artiklarnas publikationsländer och deltagande 

personers tillgång till internet eller smartphone.  

Ökad självhanteringsförmåga hos personer med långvarig smärta 

Effekterna av internetbaserade interventioner i denna studie visar signifikant förbättrade till 

förbättrade resultat. Med dessa förbättrade effekter ses ett samband mellan den här studien 

och tidigare systematiska studier (Buhrman et al., 2016; Garg et al., 2016; Macea et al 2010) 

inom ämnet. I den här studien sammanfattas en av effekternas sammanslagna resultat som 

signifikant förbättrat, det är effekten ökad smärthantering.  

I denna studie medverkar ett stort antal KBT-baserade interventioner, vilket det även gör i 

tidigare systematiska studier. I studien ses även andra former av internetbaserade 

interventioner som inte grundar sig i KBT visar positiva effekter genom att personer med 

långvarig smärta bättre kan hantera sitt tillstånd, vilket stämmer överens med tidigare studier. 

(Garg et al., 2016). 

 

Med självhantering menar Barlow, Wright, Sheasby, Turner och Hainsworth (2002) ”En 

förmåga att hantera symtom, behandling, fysiska och psykosociala konsekvenser och livsstil 

förändras inneboende i att leva med ett kroniskt tillstånd individuellt " (s.178). På så sätt kan 

begreppet självhanteringsförmåga översättas till möjligheter till ökad självständighet, något 

som utgör en kärna i omvårdnadsarbetet. Då interventionerna i denna studie överlag tycks ha 

en god inverkan på personers självhanteringsförmåga oavsett typ av metod som används så 

blir det av värde för sjuksköterskan som är omvårdnadsansvarig att ha kunskap kring dessa 

innovativa omvårdnadsåtgärder.  

 

Resultatet visar att förändrade attityder mot sin smärta och ökade acceptans för sin smärta hos 

personer med långvarig smärta i många fall ligger till grund för ökad smärthantering. Detta 

stärks utifrån Fu et al. (2016) vilka menar att en ökad självhantering av smärtan leder till 

förändringar i synen på sin smärta. Fokus ändras från de svårigheter smärtan för med sig till 

att personerna istället anpassade sig till en ny livsstil vilket ledde till ökad livskvalitet. Många 

personer i Fu et al. (2016) studie menar däremot att framstegen med ökad självhantering av 

smärtan kunde kopplas till stödet de fick av vårdpersonalen. Det är därför väsentligt att 

sjuksköterskan är stöttande vid denna typ av omvårdandsbehandlingar för att uppnå 

förbättrade effekter. Eaton et al. (2016) menar att sjuksköterskan har en viktig roll vid 

implementeringen av alternativa självhanteringsprogram genom utbildning och kunskap till 

personerna som är i behov av dessa. 
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Samtidigt menar Öberg et al. (2018) att e-hälsointerventioner tenderar att minska den 

mänskliga kontakten mellan sjuksköterskan och personen som vårdas vilket i sin tur kan 

resultera i en osäker omvårdnad. Relationen mellan sjuksköterskan och personen som vårdas 

kan upplevas som opersonlig och sjuksköterskans holistiska synsätt vilket utgör en grund i 

omvårdanden brister. Med detta i beaktande är det nödvändigt att ifrågasätta vad som krävs 

för att dessa internetbaserade interventioner vid långvarig smärta skall upplevas som ett stöd 

till den kliniska omvårdnaden även hos sjuksköterskan.  

Uppföljning 

Långtidseffekterna av interventionerna i tidigare systematiska litteraturstudier har i liten grad 

utvärderats. I enlighet med denna studie genomför KBT som interventionstyp flest 

långtidsuppföljningar, dock i låg utsträckning (Buhrman et al., 2016; Garg et al., 2016; Macea 

et al., 2010).  

Samtliga KBT-Interventioner i denna studie visar oförändrade till förbättrade effekter efter 

avslutad behandling till uppföljning. Resultat ses i samtliga effekter; ökad livskvalitet, 

förbättrad psykisk hälsa, ökad smärthantering och ökad smärtreducering. Dock ses stor 

skillnad i längd från avslutad behandling till uppföljning. En artikel i studien utmärker sig 

med att ha signifikant förbättrade resultat på smärtreducering, livskvalitet och psykisk hälsa 

104 veckor efter avslutad behandling (Dear et al., 2018) . Långtidsuppföljningar längre än tre 

månader visar bättre resultat jämfört med kortidsuppföljningar. Detta indikerar att KBT 

genererar i bättre resultat över längre tid. En förklaring är att beteendeförändringar tar längre 

tid att anamma (Macea et al., 2010). Detta tyder på att internetbaserade KBT-interventioner 

kan öka den enskilda personens egenmakt samt psykiska och fysiska välbefinnande 

långtgående. Så varför genomförs inte fler långtidsuppföljningar? Kan det bero på att denna 

typ av intervention fortfarande är så pass ny att tiden och resurserna för det inte ännu varit 

tillräckliga?  

Längre perioder med uppföljning kan vara det bästa sättet att optimera effekterna i likartade 

studier (Macea et al., 2010). Genom att säkra de förbättrade effekterna långtgående ökar 

evidensen för området vilket kan ligga till grund för en klinisk implementering. På så sätt kan 

sjuksköterskan använda sig av fler alternativa omvårdnadsmetoder likt dessa som har visat sig 

ha god effekt för personer med långvarig smärta.  

Öberg et al. (2018) beskriver att det behövs mer forskning för att kunna designa 

internetbaserade interventioner som svarar upp mot de krav som finns för att ge en god digital 

omvårdnad. När den forskningen finns att tillhandahålla kan det leda till att framtida studier 

genomför fler långtidsuppföljningar.  Utifrån resultatdiskussionen anser författarna att det är 

av värde för omvårdande av personer med långvarig smärta att framtida forskningar bör 

fokusera på långtgående uppföljningar.  
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Tillgänglighet 

Denna studies resultat baseras på interventioner genomförda i Europa, USA och Australien, 

vilket är i likhet med tidigare systematiska litteraturöversikter inom området (Buhrman et al., 

2016; Garg et al., 2016; Macea et al., 2010). Det visar att geografiskt sett har forskningen inte 

utökat sedan 2013. Med den fakta går det därför inte att svara på hur effekterna av 

internetbaserade interventioner påverkar personer med långvarig smärta globalt. Under analys 

av data i studien framkom att ett kriterium för att delta i den här typen av intervention är viss 

datorkunskap, tillgång till internet och / eller smartphone. Det resulterar i att effekterna som 

mäts inte kan generaliseras till en större befolkning. Olika personer har olika förutsättningar 

för en god vård. Personers individuella sociala och ekonomiska villkor påverkar på så sätt 

deras hälsa. 

Sjuksköterskan har enligt SSF (2014) ett stort ansvar att föra vidare kunskap samt att påverka 

omvårdnadens framåtskridande. Internetbaserade interventioner är en del i utvecklingen av 

omvårdnaden.  Sjuksköterskan ska kunna arbeta mot alla personer oavsett deras villkor. 

Öberg et al. (2018) menar att för det krävs att sjuksköterskan frångår sin traditionella roll och 

ges adekvat kunskap om e-hälsa och dess implementering. För att lyckas med det är ett 

förslag att sjuksköterskan själv får vara med i utvecklingen av den aktuella interventionen, för 

att på så sätt på absolut bästa sätt nå ut till personen som är i behov av omvårdnaden. Om 

sjuksköterskan själv varit med och utvecklat interventioner är chansen högre att hen förmedlar 

interventionen till personen i behov av den på ett tydligt sätt som gör att personen lättare 

väljer att medverka och ta till sig av interventionen. Öberg et al. (2018) beskriver hur 

sjuksköterskor upplever att e-hälsa ökar tillgängligheten och kommunikationen mellan sig 

själva och personerna dom vårdar.  

Positiva effekter av internetbaserade interventioner är minskade kostnader både för den 

enskilda personen och för samhället, att nå ut till isolerade grupper, bekvämlighet och 

konstant tillgång som gör att personen kan planera sin behandling. Dessa effekter kan anses 

öka personens egenmakt då hen kan ta kontroll över sin egen behandling (Buhrman et al., 

2016). Även Garg et al. (2016) tar upp fördelar med internetbaserade interventioner jämfört 

med fysiska möten mellan patient och vårdgivare, vilket talar emot Öberg et al. (2018) som 

beskriver att sjuksköterskan i många fall känner att omvårdnaden brister när 

kommunikationen sker digitalt.  

Även med dessa positiva effekter av internetbaserade interventioner kan det tänkas svårt att nå 

ut till alla. Data från International Telecommunications Union (ITU, 2016) visar att i 

medelsnitt nästan 20% av befolkningen i utvecklingsländer inte använder mobiltelefoni. I 

länder som Bangladesh, Indien, Indonesien och Pakistan är det hela 40% av befolkningen som 

inte äger en mobiltelefon. Globalt sett är fortfarande över hälften av världens befolkning, 3,9 

miljarder människor, inte uppkopplade mot internet. I utvecklingsländer ses att barriärer för 

användning av internet och mobiltelefoni är dålig uppkoppling och inte tillräcklig teknisk 

kunskap för att kunna utnyttja internet eller trådlösa verktyg. Dock säger Förenta Nationernas 

([FN] 2015) globala hållbarhetsmål, mål nummer 9, att för att minska klyftorna i världen ska 
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fler ha tillgång till mobiltelefoni och datorer. Internet ska ekonomiskt överkomligt finnas att 

tillgå för alla år 2020 (FN, 2015). Detta skulle såklart underlätta för att nå ut till fler personer 

som lider av långvarig smärta och på så sätt erbjuda internetbaserade interventioner även på 

landsbygden och i utvecklingsländer. 

Eaton et al. (2017) påtalar att personer med lågvarig smärta ska oavsett geografisk plats ha 

kunskap om och tillgänglighet till alternativa självhanteringsinterventioner så som 

internetbaserade interventioner. Dock så uppkommer svårigheter att genomföra detta då 

personer som bor på landsbygden faktiskt inte har samma tillgång till denna typ av 

intervention då det kräver specifik utbildning av personal. Utifrån digitaliseringen av 

sjukvården är det intressant att föra en diskussion huruvida den bidrar till en mer jämlik vård 

eller om digitaliseringen i sig faktiskt skapar klyftor. Detta är något författarna anser är viktigt 

för sjuksköterskor att ha kunskap om för att ha ett kritiskt förhållningssätt.  

Könsfördelning  

Enligt Breivik et al (2006) sågs långvarig smärta relativt jämnt fördelat mellan könen i 

Europa, där kvinnor i något högre utsträckning är mer drabbade. Med detta i åtanke så bör 

studierna som genomförs inom området någorlunda representera liknande siffror. Det som 

syns är att i de flesta studier om långvarig smärta och internetbaserade interventioner är 

personerna övergripande kvinnor. I denna studie slutar totalsiffran av medverkande kvinnor i 

de elva artiklarna på 70%. Liknande siffror kan ses i tidigare systematiska översikter. Macea 

et al. (2010) har undersökt elva artiklar där sammanslagning av antal kvinnor i dessa uppnår 

67,5%. I Buhrman et al. (2016) är totalt antal kvinnor i deras 22 artiklar 73,5%. Däremot i 

Garg et al. (2016) är totalt antal kvinnor i deras nio studier 55% vilket stämmer bra överens 

med fördelningen av långvarig smärta mellan könen i Europa.  

För att få ett rättvist och adekvat resultat av dessa typer av intervention behöver deltagande 

män respektive kvinnor vara mer jämställt, vilket kan ses som en utmaning. Garg et al. (2016) 

påtalar risken av att generaliserbarheten påverkas av att antalet deltagande kvinnor i studierna 

är fler än antalet män. Garg et al. (2016) beskriver att enligt nylig forskning söker kvinnor 

sjukvård för smärta i högre utsträckning än män. Kan detta vara anledningen till fler antal 

deltagande kvinnor i dessa studier? Enligt ITU (2016) ses färre kvinnor än män använda sig 

utav mobiltelefoni och internet, vilket är huvudkomponenten för den här typen av 

intervention. Det minskar möjligheten att implementera interventionerna för kvinnor med 

långvarig smärta globalt. I utvecklingsländer är det på grund av låg utbildning och låg 

inkomst som kvinnor inte har samma tillgång till internet och mobiltelefoni, och förlitar sig 

därför på omgivningens tillgång (ITU, 2016). Det här resulterar i en ojämlik vård där kvinnor 

inte har möjlighet att ta del av internetbaserade interventioner i samma utsträckning som män. 

Vilket anses paradoxalt då interventionerna övergripande genomförts på kvinnor samt att 

interventionerna ska bidra till en jämlik vård. Att ha kunskap om olika faktorer och dess 

betydelse, exempelvis socioekonomi och kön, är nödvändig för att sjuksköterskan ska kunna 

utföra en jämlik vård av personer med långvarig smärta. 
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SLUTSATS 

Studien visar att internetbaserade interventioner ökar smärthanteringen signifikant hos 

personer som lever med långvarig smärta. Dessutom ses förbättrade resultat gällande 

smärtreducering, livskvalitet och psykisk hälsa. Studien visar således att internetbaserade 

interventioner som tillägg till klinisk omvårdnad kan leda till ökad självhanteringsförmåga av 

såväl fysiska som psykiska konsekvenser som kan uppkomma i samband med långvarig 

smärta, samt minskat lidande hos personer som lever med långvarig smärta. Dessa positiva 

effekter ses vid avslutad behandling och tenderar att kvarstanna vid långtidsuppföljning. Att 

införa internetbaserade interventioner skulle innebära hälsovinster för såväl den enskilda 

personen som för samhället. För att implementera internetbaserade interventioner i 

omvårdnadsarbetet är sjuksköterskans kunskap inom området är av betydelse. Författarna 

hoppas därför att denna studies resultat skall generera i ökad kompetens hos sjuksköterskor 

och på så sätt bidra till en ökad livskvalitet hos personer med långvarig smärta, vilket är en 

central del i omvårdnadsarbetet. Däremot anses det svårt att implementera på en större 

befolkning, då faktorer som tillgänglighet och könsfördelning påverkar negativt. I och med 

detta krävs att framtida forskning fokuserar på jämnare könsfördelning i studier, större 

geografisk utbredning samt långtidsuppföljningar. Även studier där enskilda personers 

faktiska upplevelser redovisas anses nödvändigt. Med stöd av detta kan en mer jämlik vård för 

personer med långvarig smärta uppnås lokalt som globalt.  
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Chhabra, H.S., Sharma, S., & 

Verma, S. (2018).  

Tyskland. 

Smartphone app in self-

management of chronic low back 

pain: A randomized controlled 

trial 

The purpose of this study was to 

examine the effect of using a 

smartphone app (called snapcare) 

on pain and function in patients 

suffering from chronic low back 

pain. 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Analys med The intension-to-treat 

(ITT) principerna. 

Interventionsgrupp (grupp 1) fick 

tillgång till en applikation med 

dagliga aktivitetsmål utifrån 

individuell hälsostatus och ADL 

(allmän daglig livsföring).  

Kontrollgruppen (grupp 2) fick 

information om att genomföra 

rekommenderad daglig fysisk 

aktivitet och övningar i hemmet. 

För att få fram resultaten har olika 

skattningssystem använts innan 

interventionen, vid primära utfallet 

och vid sekundära utfallet.  

93 deltagare med en medelålder på 

41,2 år som alla rekryterades från 

Outpatient spine department i New 

Delhi.  

Inklusionskriterier: >18 år, 

ryggsmärta i minst 3 månader, 

rapporterat 5/10 på NRS, 

behandling mot smärtan i form av 

fysisk aktivitet samt läkemedel, 

kunskap i engelska språket (tal & 

skrift),  

Exklusionskriterier: 

Hälsoförhållande som hindrar att 

delta i fysisk aktivitet, tumör, 

genomgått större operation senaste 

3 månaderna, aktiv 

cancerbehandling senaste 12 

månaderna, ryggradsoperation, 

kardiorespiratoriska sjukdomar, 

infektion, neuromuskulära 

störningar eller reumatologisk 

sjukdom. 

Primära utfall vid avslutad 

behandling (12veckor efter 

baslinje): Signifikant minskad 

smärta för grupp 1 & 2. Ingen 

signifikant skillnad mellan 

grupperna. Signifikant förbättring 

av funktion för grupp 1.  

Sekundära utfall vid avslutad 

behandling (12veckor efter 

baslinje, endast grupp1): 

Signifikant förbättring av samtliga 

skattningssytem, vilka innehöll 

mätningar av livskvalitet, 

smärtanalys, sömn & 

funktionsnedsättning på grund av 

smärta. 

Ingen signifikant skillnad 

demografiskt mellan grupp 1 och 

2.  

Totalt bortfall i studien =(n=2). 

Dear, B F., Gandy, M., Karin, E., 

Fogliati, E., Fogliati, V J., Staples, 

L G., … Titov, N. (2018).  

Australien. 

The pain course: 12- and 24-

The aim of the current study was 

to examine the long-term 

mainterence of clinical outcomes 

for an internet-delivered pain 

management program, The Pain 

course (Dear et al., 2015).  

Detta är en långtidsuppföljning på 

artikel 2, Dear et al., (2015).  

Detta är en långtidsuppföljning på 

artikel 2, Dear et al., (2015). 

 

 

Primära utfall vid uppfölning (56 

veckor efter baslinjen): 

Signifikant förbättring av upplevd 

livskvalitet för grupp 1–3. 

Signifikant förbättring av ångest 

och depressionssymtom för grupp 
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Month outcomes from 

 a randomised controlled trial 

examining an internet-delivered 

pain management program when 

provided with different levels of 

clinical support. 

 1–3.  

Primära utfall vid uppföljning 

(108 veckor efter baslinjen): 

Signifikant förbättring av upplevd 

livskvalitet för grupp 1–3. 

Signifikant förbättring av ångest 

och depressionssymtom för grupp 

1–3  

Sekundära utfall vid uppföljning 

(56 veckor efter baslinjen): 

Signifikant mindre 

smärtgenombrott för grupp 1–3. 

Sekundära utfall vid uppföljning 

(108 veckor efter baslinjen): 

Signifikant lägre smärtgenombrott 

för grupp 1-3. Sammantaget: 

Signifikant bättre resultat för 

samtliga tre grupper från baslinjen 

till uppföljningarna vid 56 veckor 

och 108 veckor. Ingen signifikant 

skillnad från avslutad behandling 

till uppföljningar. Deltagarna tycks 

få en god effekt av 

interventionerna och resultaten 

tycks vara ihållande över en längre 

tid.  

Bortfall vid 56 veckor 

(22%=n=108) 

Bortfall vid 108 veckor 

(21%n=102) 

Dear, B F., Gandy, M., Karin, E., 

Staples, L G., Johnston, L., 

The present study sought to 

replicate the results of the initial 

Randomiserad kontrollerad studie. 

I denna studie blev deltagarna 

490 deltagare med en medelålder 

på 50 år (19–86 år), fördelat på 375 

Primära utfall vid avslutad 

behandling (8 veckor efter 
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Fogliati, V J., Wootton, B., 

Terides, M D., … Titov, N. 

(2015). 

Australien 

The pain course: a randomised 

controlled trial examining an 

internet-delivered pain 

management program when 

provided with different levels of 

clinical support.   

trial of the Pain Course and 

examine its efficacy when 

provided with different levels of 

clinical support. 

indelade i fyra grupper. 

Behandlingsgrupp, grupp 1 (vanlig 

kontakt), behandlingsgrupp, grupp 

2 (valfri kontakt), 

behandlingsgrupp, grupp 3 (ingen 

kontakt) och kontrollgupp, grupp 4 

(väntelista). Grupp (1) och (2) 

hade regelbunden veckokontakt 

med psykologer via e-mail och 

telefon. 10–15 minuter per tillfälle. 

Grupp 1 blev uppmuntrad att söka 

mer kontakt vid behov. Primärt 

mål med interventionen var att 

undersöka Handikapp relaterat till 

kronisk smärta, depression och 

ångest med hjälp av KBT-

behandling. För att få fram 

resultaten har olika 

skattningssystem använts innan 

interventionen, vid primära utfallet 

och vid sekundära utfallet. 

kvinnor och 115 män. 

Inklusionskriterier: Upplevt smärta 

mer än 6 månader, fått sin värk 

bedömd av sin allmänläkare eller 

specialistläkare de senaste 3 

månaderna, >18 år, boende i 

Australien, regelbunden tillgång 

till internet, ingen pågående känsla 

av psykisk sjukdom eller 

depression. 

 

 

 

 

 

baslinjen): Ingen signifikant 

förbättring av deltagarnas 

hantering av smärta och situationer 

där smärta påverkar. Signifikant 

förbättring av upplevd livskvalitet 

för grupp 1–3. Signifikant 

förbättring av ångest och 

depressionssymtom för grupp 1–3. 

Primära utfall vid uppföljning 

(20 veckor efter baslinjen): För 

grupp 1 försämrades känslan av 

ångest och depression från 8 

veckor till 3 månader medan för 

grupp 2 förbättrades det något 

under samma period. Signifikant 

förbättring av deltagarnas 

hantering av smärta och situationer 

där smärt påverkar för grupp 1–3.  

Sekundära utfall vid avslutad 

behandling (8 veckor från 

baslinjen): Signifikant minskad 

smärta för grupp 1–3. Dock 

signifikant skillnad mellan grupp 4 

och övriga grupper där grupp 4 inte 

hade lika stor minskning. 

Signifikant minskning av smärta 

för grupp 1-4.   

Sekundära utfall vid uppföljning 

(20 veckor efter baslinjen): 

Måtten var här liknande som vid 8 

veckor. 

Tertiära utfall vid avslutad 
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behandling (8 veckor efter 

baslinjen): Signifikant förbättring 

av smärtacceptans, smärthantering 

och rädsla för rörelse sig för grupp 

1-3.  Signifikant förbättring av 

rädsla för rörelse för grupp 4. 

Indikationer på att medicinintag 

reducerades med 29% för det tre 

grupperna. Signifikant resultat. 

Tertiära utfall vid uppföljning 

(20 veckor efter baslinjen): Utfall 

var liknande som vid 8 veckor.  

Totalt bortfall i studien =(n=50) 

De Boer, M.J., Vesteegen, G.J., 

Vermuelen, K.M., Sanderman, R., 

& Struys, M.M.R.F. (2014). 

Holland 

A randomized controlled trail of an 

internet-based cognitive-

behavioural intervention for non-

specific chronic pain: An 

effectiveness and cost-effectivness 

study. 

 

The aim of the current study was 

to evaluate the effects of 

cognitive-behavioural internet-

based intervention with email 

therapist contact for patients with 

non-specific chronic pain 

complaints compared to the 

effects face-to-face cognitive-

behavioural group intervention, 

wich is care-as-usual in our clinic.  

Tre-armad randomiserad 

kontrollerad studie.  

Deltagarna delades in i två 

grupper, en interventionsgrupp 

(grupp 1) och en kontrollgrupp 

(grupp 2).  

Studien utfördes med KBT-

behandling. För att få fram 

resultaten har olika 

skattningssystem använts innan 

interventionen, vid primära utfallet 

och vid sekundära utfallet. 

63 deltagare som rekryterades från 

Pain center of the University 

Medical center Groningen. 

Medelåldern var 51,9 år och 

gruppen var fördelad på 41 kvinnor 

och 22 män. 

Inklusionskriterier: Icke-specifika 

kroniska smärtklagomål och / eller 

kroniska smärtaklagomål där ingen 

somatisk behandling kan erbjudas, 

>18 år, tillgång till internet.  

Exklusionskriterier: Svår 

psykopatologi, begränsad 

intelligens (minst 

grundutbildning). 

 

Primära utfall vid avslutad 

behandling (7 veckor): 

Signifikant förbättring av hantering 

av smärta och situationer där 

smärta påverkar för både grupp 1 

och grupp 2. Primära utfall vid 

uppföljning (15 veckor efter 

baslinjen): Signifikant förbättring 

av hantering av smärta och 

situationer där smärta påverkar för 

grupp 1 och grupp 2, dock 

tydligare för grupp 1.  

Sekundära utfall vid avslutad 

behandling (7 veckor från 

baslinjen): Ingen signifikant 

minskning av smärta. Signifikant 

förbättring av upplevd livskvalitet. 

Sekundära utfall vid uppföljning 

(15 veckor efter baslinjen): 

Signifikant förbättring av hantering 
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av smärta samt situationer där 

smärt påverkar. Signifikant 

förbättring av upplevd livskvalitet. 

Sammantaget visade båda grupper 

visade signifikant förbättring efter 

studien, dock visar det att grupp 1 

hade något bättre resultat än grupp 

2.  

Totalt bortfall i studien =(n=13). 

Dowd, H., Hogan, M J., E. 

McGuire, B., Davis, M C., Sarma, 

K M., Fish, R A., & Zautra, A J. 

(2016). 

Irland 

Comparison of an online 

mindfulness-based cognitive 

therapy intervention with online 

pain management 

psychoeducation. 

The aim of this study was to test 

the effect of the pain 

management psychoeducation 

programs on both primary and 

secondary outcome measures. 

 

 

Randomiserad pilotstudie. 

Deltagarna delades in i två 

grupper. En interventionsgrupp 

som fick behandling med en 

mindfulness-baserad KBT (grupp 

1) och en interventionsgrupp som 

fick behandling med onlinebaserad 

psykoedukation (grupp 2) för 

smärthanering. För att få fram 

resultaten har olika 

skattningssystem använts innan 

interventionen, vid primära utfallet 

och vid sekundära utfallet. 

 

124 deltagare varav 112 kvinnor 

och 12 män med en total 

medelålder på 44,5 år.  

Exklusionskriterier: <6 månader av 

smärta, cancerrelaterad kronisk 

smärta, symtom på 

psykossjukdom,  <18 år, inte 

tillräcklig kunskap i engelska 

språket.  

 

 

 

 

Primära utfall vid avslutad 

behandling (26 veckor från 

baslinjen): Signifikant förbättring 

av smärtgenombrott för båda 

grupper. Ingen signifikant 

förbättring av ångest/ depression 

hos någon grupp. 

Sekundära utfall vid avslutad 

behandling (26 veckor efter 

baslinjen): Signifikant förbättring 

av livskvalitet för båda grupper. 

Ingen signifikant minskning av 

smärta just nu för grupp 1 och 2. 

Smärtacceptans var signifikant 

högre. Resultaten för mindfulness 

och hantering av smärta och 

situationer där smärta påverkar var 

signifikant bättre.  

Primära utfall vid avslutad 

behandling (52 veckor från 

baslinjen): Resultaten för 

smärtgenombrott visade samma 

resultat vid uppföljning som efter 
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avslutad behandling. Signifikant 

bättre än baslinjen. Ingen 

signifikant förbättring av ångest/ 

depression hos någon grupp. 

Sekundära utfall vid avslutad 

behandling (52 veckor efter 

baslinjen): Livskvalitet -effekterna 

förblev stabila från avslutade 

behandling till uppföljning. 

Signifikant förbättring för båda 

grupperna. Ingen signifikant 

minskning av smärta just för grupp 

1 och 2. Smärtacceptans var 

förblev stabila men signifikana. 

Resultaten för mindfulness och 

hantering av smärta och situationer 

där smärta påverkar fortsatte att bli 

bättre från avslutad behandling till 

uppföljning.   

 

Sammanfattningsvis hade grupp 1 

något bättre uppfattning om 

personlig positiv utveckling, 

genom att hantera sina känslor, 

stress och njuta av trevliga event.  

 

Totalt bortfall vid studiens slut (6 

månader) =(n=74). 

Irvine, B A., Russell, H., 

Manocchia, M., Mino, D E., Cox 

Glassen, T., Morgan R., Gau, J M., 

The aim of the study was to 

evaluate the efficacy of a mobile-

web intervention called 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Analys gjord med chi-square och 

597 deltagare som alla rekryterades 

från fyra stora företag där 

arbetsuppgifterna innehöll fysisk 

Utfall vid avslutad behandling (8 

veckor efter baslinjen): Ingen 

signifikant förbättring av smärta. 
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Birney, A J., & Ary, D V. 

(2015). 

USA 

Mobile-web app to self-manage 

low back pain: randomized 

controlled trial.   

“FitBack” to help users 

implement self-tailored strategies 

to manage and prevent NLBP 

occurences.  

MANCOVA.  

Deltagarna delades in i tre grupper. 

En interventionsgrupp (grupp 1) 

med tillgång till applikationen, 

FitBack, en interventionsgrupp 

(grupp 2) med tillgång till länkar 

med information om ryggsmärta 

via email och en kontrollgrupp 

(grupp 3). Applikationen – 

FitBack. Förser vuxna med NLBP 

med information och strategier för 

att hantera och förebygga 

smärtepisoder. Appen har en KBT-

approach. Pre-test, post-

intervention (8 v) & post-

intervention (16v). För att få fram 

resultaten har olika 

skattningssystem använts innan 

interventionen, vid primära utfallet 

och vid sekundära utfallet. 

 

aktivitet eller stillasittande. Varav 

357 var kvinnor och 240 män. 

Inklusionkriterier: 18-65 år 

boendes i USA, arbeta minst 

halvtid, haft smärta minst 3 

månader, inte så intensiv att det 

påverkar det dagliga livet, ingen 

medicinsk vård eller LM på grund 

av smärtan, inte medverka i ett 

annat liknande program, inneha en 

email adress, svara på en online 

video som visar att dom kan spela 

videos på nätet, godkänd för 

medicinsk risk via screening. 

 

Signifikant förbättrat välmående 

och hantering av sin smärta för alla 

grupper. Attityd mot sin smärta 

mätte signifikant skillnad för alla 

grupper. Katastrofiering av smärta 

visar inte signifikant resultat. 

Utfall vid uppföljning (24 veckor 

efter baslinjen): Signifikant 

minskning av smärta för grupp 1 

och grupp 2. Signifikant förbättrat 

välmående och hantering av sin 

smärta för alla grupper. 

Varaktighet av smärta visade 

resultat med signifikant skillnad 

mellan grupp 1 och grupp 3. 

Attityd mot sin smärta mätte 

signifikant skillnad för alla 

grupper. Katastrofiering av smärta 

visar inte signifikant resultat. 

Fitbacks positivia effekter på 

fysiskt mående och beteende var 

ihållande vid 4 månader jämfört 

med grupp 3 där effekten inte var 

lika stark.  

Totalt bortfall i studien =(n=26) 

Jamison, R N., Mei, A., & Ross, E 

L. (2016). 

USA 

Longitudinal trial of a smartphone 

pain application for chronic pain 

patients: Predicttors of compliance 

The purpose of this study was to 

determine the long-term effects 

of using a smartphone pain app 

that allows chronic pain patients 

to assess, monitor, and 

communicate their condition to 

their physicians and that offers 

pain management strategies for the 

En smärtapplikation för 

smartphone. Deltagarna skulle i 

applikationen svara på 5 frågor/dag 

i 6 månader. Deltagarna hade även 

tillgång till en fitbit för att mäta 

deras dagliga aktivitet. Analys 

gjordes genom ”intent-to-treat” 

och chi-square, t-tests och 

90 deltagare med en medelålder på 

46,7 år (18-97 år) varav 60 kvinnor 

och 30 män. Deltagarna 

rekryterades via sin läkare eller 

genom flygblad på kliniken dom 

tillhör. 

Inklusionskriterier: >18 år, kronisk 

Utfall vid avslutad behandling 

(26 veckor efter baslinjen): 

Signifikant förbättring i hantering 

av sin smärta och hantering av 

situationer där smärtan påverkar. 

Signifikant minskning av smärta. 

Signifikant förbättring av 

ångest/depression. Ju oftare 
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and satisfaction.  users.  ANOVA. smärta mer än 6 månader, goda 

kunskaper i engelska språket, äga 

en smartphone. 

Exklusionskriterier: kognitiv 

funktionsnedsättning, klinisk 

ostabil medicinskt, syn- eller 

motorik-nedsättning, psykisk 

ohälsa eller substansberoende som 

kan påverka medverkandet i 

studien.  

 

deltagarna använde applikationen 

desto mer uppskattade dom den. 

Resultat visar även att dom 

delatagare som gått minst steg/dag 

(mätt med fitbit) var mer nöjda 

med applikationen än dom som 

gått fler steg/dag. Resultaten visar 

inte på några demografiska 

skillnader. 

Totalt bortfall i studien =(n=40) 

(27 deltagare föll bort vid 3 mån)  

Lin, J., Pagianini, S., Sander, L., 

Lüking, M., Ebert, D D., Buhrman, 

M., Andersson, G., & Baumeister, 

H. (2017). 

Tyskland. 

An internet-based intervention for 

chronic pain. 

The aim of this study was to 

investigate the effectiveness of a 

guided and unguided ACT-based 

IMI for persons with chronic 

pain (ACTonPain) in comparison 

with a waiting-list control group 

(CG). 

 

Tre-armad pragmatisk 

randomiserad kontroll studie. 

Analys utförd med SPSS22. 

Effekten av analysen utförd med 

intention-to-treat (ITT). 

Interventionen baseras på ACT 

vilken genomförs under 7 veckor 

med totalt 7 olika modler. 

Interventionsgrupp (grupp1) fick 

guidning via erfaren psykoterapeut 

samt personlig och återkoppling 

via e-post inom två arbetsdagar 

efter avslutad modul. 

Interventionsgrupp (grupp 2) 

genomförde studien utan stöd från 

psykoterapeuter. Kontrollgruppen 

(grupp 3) var en väntelistagrupp.   

 

302 deltagare med en medelålder 

på 51,7 år rekryterades via en 

online och offline-baserade 

reklamstrategi i samarbete med en 

sjukförsäkringsleverantör.  

Inklusionskriterier: >18 år, kronisk 

smärta (över 6 månader),   

Smärtinterferens (åtminstone nivå 

2 på von Korff smärtskala), 

Medicinsk behörighet att delta i en 

internet- och mobilbaserad 

intervenetion för kronisk smärta, 

Tillräcklig kunskap om tyska, 

Tillräcklig dator och 

internetkunnighet, Internetåtkomst. 

Exklusionskriterier: 

Tumörrelaterad smärta, 

Psykologisk smärta pågående eller 

planerad inom de närmaste 3 

månaderna, självmordsrisk. 

Primära utfall vid avslutad 

behandling (9 veckor efter 

baslinjen): 

Signifikant förbättrat resultat 

gällande smärtgenombrott för båda 

grupper. Sekundära utfall vid 

avslutad behandling (9 veckor 

efter baslinjen): Signifikant 

förbättrat resultat gällande 

smärtintensitet. Signifikant 

förbättrat resultat gällande 

acceptans för sin kroniska smärta 

hos alla grupper. Förbättrat men 

inte signifikant resultat gällande 

situationer som påverkar sin 

smärta. Förbättrat resultat gällande 

smärthanteringsstress. Signifikant 

förbättrat resultat på båda delarna 

vad gäller ångest och depression. 

Primära utfall vid uppföljning 

(35 veckor efter baslinjen): 

Signifikant förbättrat resultat 

gällande smärtgenombrott. 
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Sekundära utfall vid uppföljning 

(35 veckor efter baslinjen): 

Signifikant förbättrat resultat 

gällande smärtintensitet. 

Signifikant förbättrat resultat 

gällande acceptans för sin kroniska 

smärta och smärtstresshantering 

hos alla grupper, men grupp 3 har 

inte lika signifikanta resultat som 

grupp 1 och grupp 2. Förbättrat 

men inte signifikant resultat 

gällande situationer som påverkar 

sin smärta. Signifikant förbättrat 

resultat gällande depression. 

Förbättrat resultat på 

ångest.Sammanfattningsvis 

signifikant förbättrat resultat på 

såväl kort sikt som lång sikt med 

Guidad ACT inom områdena 

Smärta och smärthantering. På kort 

sikt ses signifikant effekt på ångest 

och mentalt välbefinnande, på lång 

sikt skiftar det till signifikant bättre 

fysiskt välbefinnande.  

Totalt bortfall = (n=117) 

Nes, A A.G., van Dulmen, S., 

Wocksell, R., Fors, E A., & Eide, 

H. (2017). 

Norge. 

Analyzing change processes 

resulting from a smartphone 

maintenance intervention based on 

This study investigated change 

process resulting from a 

randomized controlled trail 

smartphone-delivered 

maintenance intervention with 

daily electronic diaries and 

personalized written feedback 

based on acceptance and 

commitment therapy (ACT) 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Alla deltagare genomförde först ett 

4 veckor långt tvärsnitts 

rehabiliterings-program 

innehållandes utbildning, olika 

aerobic-övningar, stretching, 

myofascial smärtbehandling, 

avslappning och LM. Efter detta 

slumpades deltagarna in i två 

Deltagarna var 48 kvinnor med en 

medelålder på 43 år.  

 

 

 

Utfall vid avslutad behandling (5 

veckor efter baslinjen): 

Signifikant förbättring av fysisk 

aktivitet, smärtacceptans, rädsla för 

smärtgenombrott, smärthantering 

och hantering av situationer som 

påverkas av smärta och positiva 

känslor. Smärtkatastrofiering 

förbättrades men inte signifikant. 
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acceptance and commitment 

therapy for women with chronic 

widespread pain. 

 

following a rehabilitation 

program for patient with 

chronic pain. 

grupper. Interventionsgruppen 

(grupp 1) fick 4 veckor SMI med 

personligt möte, daglig e-dagbok 

och individuell feedback. Dagbok 

skulle föras 3ggr/dag i 5v och 

innehöll 16-24 frågor om 

planerade och utförda aktiviteter. 

Endast data från 

interventionsgruppen blev 

analyserad.  MLM (multilevel 

modeling) användes för analys av 

data. För intern konsekvensanalys 

användes ett pålitlighetstest 

(ordinal alpha). 

 

Resultatet visar att aktiviteter 

minskar under studiens gång. 

Studien visar ökad 

egenvårdsförmåga (self-

management). 

 

Riva, S., Camerini, A-L., Allam, 

A., & Schulz, P J. (2014). 

Schweiz 

Interactive sections of an internet-

based intervention increase 

empowerment of chronic back pain 

patients: Randomized controlled 

trial 

The aim of this study was to assess 

the impact of interactive sections 

of an internet-based self-

management intervention on 

patient empowerment, their 

management of the disease, and, 

ultimately, health outcomes.  

Randomiserad kontrollerad studie. 

Slumpmässig indelning i antingen 

interventionsgrupp (grupp 1) eller 

kontrollgrupp (grupp 2). Ett 

frågeformulär fylldes i av varje 

deltagare vid start, 4 veckors 

uppföljning och 8 veckors 

uppföljning. Grupp 1 hade åtkomst 

till både den statiska delen och den 

interaktiva delen (bland annat 

virtuellt gym, frågesport och 

handlingsplan) av hemsidan 

ONESELF där fler funktioner blev 

tillgängliga för varje vecka, detta 

för att deltagarna skulle lära känna 

hemsidan och fokusera på olika 

funktioner veckovis. Grupp 2 fick 

endast åtkomst till de statiska 

delarna av hemsidan, så som 

51 deltagare med en medelålder på 

47,5 år rekryterades från sin 

vårdgivare. Av dessa var 26 

kvinnor och 25 män.  

Inklusionskriterier: >18 år, 

ryggsmärta minst 3 månader, inte 

medverka i annan studie samtidigt, 

italienska som modersmål.  

Primära utfall i mitten av 

interventionen (4 veckor från 

baslinjen): Signifikant förbättring 

av empowerment för grupp 1. 

Ingen signifikant förbättring för 

grupp 2 gällande empowerment. 

Fysisk träning ökade inte för någon 

av de två grupperna. Måttlig 

minskning av LM-användning för 

grupp 1 och signifikant ökning av 

LM för grupp 2.   

Primära utfall vid avslutad 

behandling (8 veckor från 

baslinjen): Smärtbördan minskade 

signifikant för både grupp 1 och 

grupp 2. 

Sekundära utfall i mitten av 
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bibliotek, första hjälpen och FAQ. 

Analyserad med ANOVA. För att 

få fram resultaten har olika 

skattningssystem använts innan 

interventionen, vid primära utfallet 

och vid sekundära utfallet. 

interventionen (4 veckor efter 

baslinjen): Signifikant förbättring 

av empowerment. Fysisk träning 

ökade inte för någon av de två 

grupperna. Signifikant minskning i 

LM-användning för grupp 1.  

Sekundära utfall vid avslutad 

behandling (8 veckor efter 

baslinjen): Marginellt signifikant 

förbättring av empowerment för 

grupp 1.   Fysisk träning ökade inte 

för någon av de två grupperna. 

Signifikant minskning i LM-

användning för grupp 1.  Ingen 

signifikant minskning av 

smärtbördan för grupp 1 och grupp 

2. Resultaten visar inte på någon 

demografisk skillnad.  

Inget bortfall. 

Trompetter, H R., Bohlmeijer, E 

T., Veehof M M., & Schreurs, K 

M.G. (2015). 

Holland. 

Internet-based guided self-help 

intervention for chronic back pain 

based on acceptance and 

commitment therapy: A 

randomized controlled trial 

This randomized controlled trail 

evaluated an internet-delivered, 

guided self-help intervention 

based on acceptance and 

commitment Therapy (ACT). 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Ett frågeformulär följt av 

slumpmässig indelning i någon av 

3 grupper. Experimentiella 

gruppen (grupp 1) internetbaserad 

intervention ”living with pain” ett 

självhjälpspogram. (9 moduler 

under 9-12 veckor). Varje modul 

innehöll text, övningar och bilder 

för att beskriva dom sex 

processerna i ACT. Kontrollgrupp 

1 (grupp 2)   internetbaserad 

intervention baserad på 

uttrycksfullt skrivande. Nio 

238 deltagare med en medelålder 

på 52,8 år rekryterades från 

annonser i holländska 

nyhetstidningar och på online 

patientplattformer. Av dessa var 

181 kvinnor och 57 män. 

Inklusionskriterier: >18 år, 4 på 

NRS skalan och smärta minst 3 

dagar i veckan senaste 6 

månaderna.  

Exklusionskriterier: lågt resultat 

(<24) på psychological inflexibility 

in pain scale och >24 på Hospital 

Primära utfall vid avslutad 

behandling (12 veckor efter 

baslinjen): Signifikant förbättring 

av smärtgenombrott och 

smärtanalys för grupp 1 jämfört 

med grupp 2. Sekundära utfall 

vid avslutad behandling (12 

veckor efter baslinjen): 

Signifikant förbättring i 

smärtintensitet för grupp 1 jämfört 

med grupp 2.  Signifikant 

förbättring av psykologisk 

flexibilitet av smärta för grupp 1.  
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moduler som kunde genomföras på 

9-12 veckor.varje modul innehöll 

utbildning kring pedagogisk 

psykologi om känslor och 

hantering av känslor relaterat till 

smärtupplevelser följt av 

skrivuppgifter. Regelbundet 

skrivande. Väntelista (grupp 3) - 

ingen intervention. Fria att på egen 

hand söka behandling. Statistik 

analyserades med SPSS & 

ANOVA 

anxiety depression scale. Patienter 

som under tiden medverkade i 

andra CBT-program, inte hade 

tillgång till internet/email, 

lässvårigheter, inte hade 30 

min/dag att lägga på programmet.  

 

 

Primära utfall vid uppföljning 

(26 veckor efter baslinjen): Se 3 

månader.  

Sekundära utfall vid uppföljning 

(26 veckor efter baslinjen): 

Handikapp på grund av smärta, 

ångest och depression, och 

smärtintensitet hade signifikant 

förbättrats för grupp 1. Från start 

till 6 månader syntes en klinisk 

förbättring från 38-84% hos grupp 

1. Jämfört med grupp 2 och grupp 

3 förbättrades ca dubbelt så många 

i grupp 1 sitt utfall. Vid 6 mån 

hade 41 av 53 deltagare i grupp 1 

implementerat 

mindfulnessövningar i deras 

dagliga liv. Kvinnorna i studien 

hade bättre följsamhet än männen. 

Båda interventionsgrupperna 

förbättrades över de 6 månaderna. 

Framför allt grupp 1 jämfört med 

grupp 3 både vid 3 och 6 månader. 

Totalt bortfall i studien =(n=71) 
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BPI – brief pain inventory; CO-OP – function, mående & livskvalitet ; CPAQ-8 – the chronic pain acceptance questionnaire; ELS – the engaged living scale; EPA – evaluation of performance and physical 

activities; FFMQ-SF – the five faced mindfulness questionnaires; GAD-7 generalized anxiety disorder (flera delar); HADS – the hospital anxiety and depression scale; HEPA- Short questionnaire to assess 

health-enhancing physical activity; LSS – Life satisfaction scale; MAAS – mindful attention awareness scale; MHC-SF – the mental health continuum-short form; MODI – modified oswestry disability index; MPI 

– multidimensional pain inventory interference scale; NPRS – numeric pain rating scale; NRS – numeric rating scale; PA- Physical activity; PAM – patient activation measure;  PCCL – pain coping / locus of 

control / pain cognition; PDI – pain disability index; PES – Psychological empowerment scale;  PFA – pain fear and avoidance;  PGIC – the patients global impression of change scale; Back pain – smärtanalys,; 

PHB -  Prevention helping behaviours; PHQ-9 patient health questionnaire; PIPS – psychological inflexibility in pain scale; PSC – pain catastrophizing scale; PSEQ – pain self-efficacy; PSQI – Pittsburgh sleep 

quality index; SF 12 PH- Quality of life physical hralth; SF 12 MH- Quality of life Mental health; SF-36 – quality of life; SOPA – survey of pain attitudes; SPS - Stanford presenteeism scale; TIC-P prescriptions, 

medication and health care service; TPB – strategier/verktyg för att hantera smärta ; TSK – tampa scale of kinesophobia ; Quebec back pain disability scale; RAND – 36 – global health related quality of life; 

RMDQ – roland-morris disability questionnaire; VAS – visual analog scale; WBPQ – Wisconsin brief pain questionnaire (flera delar; WLQ – work limitation questionnaire. 

 


