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Abstrakt 

Bakgrund: Definitionen av kroniska ryggsmärtor är att smärtorna varat över tre-sex 
månader. Behandlingen har på senare år fokuserat på fysisk aktivitet istället för en 
behandling med läkemedel. Fysisk aktivitet kan ha en positiv hälsopåverkan. Syfte: 
Undersöka effekten av fysisk aktivitet hos personer med kroniska ryggsmärtor. Metod: Detta 
examensarbete var en litteraturöversikt med elva inkluderade artiklar av kvantitativ 
forskningsmetod. Artiklarna söktes i databaserna Pubmed, Cinahl, Physical Education Index 
och SPORTdiscus. Resultat: Resultatet visar att kroniska smärtor lindras med hjälp av fysisk 
aktivitet i olika former. Effekterna av fysisk aktiviteter var att smärtorna minskar, rörligheten 
ökar och att livskvalitén förbättras. Diskussion: Fynden i denna litteraturöversikt visade att 
fysisk aktivitet har positiva effekter på kroniska ryggsmärtor och att fysisk aktivitet i vissa 
fall även kan leda till minskat intag av smärtstillande läkemedel och därmed påfrestningen 
på kroppen. Slutsats: Fysisk aktivitet är en effektiv behandlingsmetod vid behandling av 
kroniska smärtor och att denna behandlingsmetod bör användas oftare vid omvårdnaden 
kring patienter med kroniska smärtor i ryggen. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Kroniska smärtor, Litteraturöversikt, Omvårdnad, Ryggsmärtor. 
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Bakgrund 

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som följande: 

”An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissiue damage, 
or described in terms of such damage” (IASP, 2014). 

Vårdguidens definition på kronisk smärta är att smärtan varat mellan tre till sex månader. 

De kroniska smärtorna kan bero på skada eller sjukdom i till exempel leder och nerver 

(Vårdguiden, 2014). 

Ungefär 80 % av befolkningen kommer uppleva smärtor i ryggen någon gång under 

deras liv och för cirka 5 % av dessa kommer smärtorna utvecklas till kroniska besvär. 

Kroniska ryggsmärtor är ett problem för individen och är en bidragande faktor till 

handikapp och lidande för patienten (Griffin, Harmon och Kennedy, 2012). Det är svårt 

att hantera de kroniska ryggsmärtorna eftersom det ibland inte finns någon orsak till 

smärtorna eller hur smärtorna utvecklas. Under de senaste åren har behandlingen av 

kroniska smärtor fokuserat på att förbättra patientens fysiska aktivitet. (Weering, 

Vollenbroek-Hutten, Tönis och Hermens, 2009). 

Enligt Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) innebär kronisk smärta 

negativa konsekvenser för samhället som ökade sjukskrivningar, förluster av funktioner 

samt minskad delaktighet i samhället. Kroniska smärtor innebär ett lidande för patienten 

i form av depression, ångest, trötthet, påverkan på det sociala livet samt minskat 

deltagande i samhällets olika aktiviteter (SBU, 2010). Sjukskrivningar som drabbar 

patienter på grund av de kroniska smärtorna kan ge ekonomiska problem och minskad 

livskvalitet bland annat genom fysiska, sociala och psykiska förluster (Burleson Sullivan, 

Scheman, Venesy och Davin, 2012). 

Bedömningsskalor 

De självskattningsinstrument som ofta används inom hälso- och sjukvården är Visuell 

Analog Skala (VAS) och Numerisk Skala (NRS). Men hjälp av dessa skalor kan patienten 

skatta sin smärta på en 10 centimeter lång horisontell eller vertikal linje med hjälp av en 
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markör. Linjen går från noll (ingen smärta) till tio (värsta tänkbara smärtan) 

(Vårdhandboken, 2014). Tabell 1 visar en översikt över olika självskattningsskalor. 

Tabell 2 – Översiktstabell över självskattningsskalor. 

Visuell analog skala 
(VAS) 

Instrument för att självuppskatta sin smärtupplevelse med ett kryss på en 0 – 100 mm lång linje. 

Numerisk Skala 
(NRS) 

En dimensionell verbal skala där patienten uppmanas skatta sin nuvarande smärta mellan 0-10.  

Owestry disability 
index (ODI) 

Enkäten innehåller frågor som rör intensiteten av smärta, förmåga att ta hand om sig själv, 
förmåga att sitta och gå, sexuell funktion, det sociala livet, sömnkvalitet. Poäng mellan 0-5 
motsvarar den situation patienten upplevs befinna sig i. 

Range of motion 
(ROM) 

Instrument som mäter rörelseomfång (goniometer) mäter vinkeln mellan ben och arm. Vinkarna 
kan sedan jämföras för analys. 

Beck depression 
inventory (BDI) 

Ett bedömningsinstrument som mäter graden av depressivitet. Instrumentet består av 
självskattningsformulär som innehåller 21 grupper av påståenden avsedda att mäta symptom och 
attityder, vilkas svårighetsgrad skattas på skalstegen 0-3.  

Quality of life (QLQ) Mäter relationen mellan patientens uppfattning av livskvalitet. Formuläret innehåller frågor kring 
5 områden: allmänt välbefinnande, relationen till andra människor, organiserad aktivitet, 
yrkesverksamhet och fritidsaktiviteter. Max poängen 130. 

Roland disability 
questionary (RMQ) 

Formulär som är designat för att självuppskatta fysiskt handikapp relaterat ryggsmärta. 24 
stycken Ja/Nej frågor besvaras av patienten. 

 

Vid kroniska ryggsmärtor är farmakologisk behandling med opioider förstahandsvalet 

inom sjukvården. Studier visar att opioider inte alltid fungerar och att patientens 

funktioner påverkas negativt genom påfrestning på kroppens organ (Burleson Sullivan, 

Scheman, Venesy och Davin, 2012). Det finns andra behandlingsmetoder som visat sig 

vara effektiva och som kan hjälpa patienten att hantera smärtorna och på då sätt minska 

beroendet av mediciner. Under tidigare år har patienter med kroniska ryggsmärtor 

rekommenderats att vara fysiskt inaktiva och vila mycket. Nu på senare tid har studier 

visat att fysisk aktivitet är en effektiv behandlingsmetod. För patienter med kroniska 

ryggsmärtor kan regelbunden träning vara till stor nytta. Fysisk aktivitet gör att 

endorfiner frisätts som blockerar smärtorna vilket ger en känsla av avkoppling (Burleson 

et al., 2012). Vidare skriver Burleson et al., (2012) att fysisk aktivitet är en säker 

kostnadsfri icke farmakologisk metod att hantera smärta och kan även medföra andra 
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positiva hälsoeffekter. Genom att öka medvetenheten för sjuksköterskor kan funktion, 

oberoende och dödlighet minska för personer med kroniska smärtor. 

Enligt Virginia Henderson går sjuksköterskans arbetsuppgift ut på att hjälpa en individ, 

oavsett om denne är frisk eller sjuk, att genomföra åtgärder som leder till hälsa och 

tillfrisknande eller en fridfull död. Dessa åtgärder skulle individen själv kunna utföra om 

individen hade tillräckligt med kraft, vilja eller kunskaper. Sjuksköterskans arbetsuppgift ska 

därför genomföras på ett sådant sätt som leder till att individen så snart som möjligt återfår 

sitt oberoende (Henderson, 1987, s.10)  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall all vård ske på lika villkor för alla invånare samt 

respektera den enskilda patientens värdighet. Den som har störst behov av vård ska ha 

företräde inom hälso- och sjukvården. Varje enskild patient ska få information som är 

individuellt anpassad till patienten när det gäller sitt hälsotillstånd och vilka olika 

behandlingsmetoder som finns (SFS, 1982:763). 

Sjuksköterskans ansvar 

Enligt International Council of Nurses (ICN) har sjuksköterskan fyra ansvarsområden som är 

grundläggande i arbetet. Dessa ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande (ICN, 2014).  

Problemformulering 

Enligt Björck van Dijken, Fjellman-Wiklund och Hildingsson (2008) har det forskats lite på 

detta ämne och att få studier finns där sambandet mellan kroniska ryggsmärtor och fysisk 

aktivet beskrivs.  Det är viktigt ur ett hälsoperspektiv att ha kunskap om att livsstilsfaktorer 

som bland annat fysisk aktivitet, rökning och övervikt påverkar personer med kroniska 

ryggsmärtor.  

 

Sjuksköterskan kan genom sin profession göra mycket för personer med kroniska 

ryggsmärtor och har även en viktig funktion när det gäller att främja välbefinnande, minska 

patientens stress, obehag och lidande.  Genom rådgivning, förskrivning och stöd av fysisk 

aktivitet kan smärtorna lindras.  

 



4 
 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka effekter av fysisk aktivitet hos 

personer med kroniska ryggsmärtor. 

Metod 

Design 

Denna uppsats är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt går ut på att man gör en översikt 

över det aktuella kunskapsläget över ett område som är relaterat till omvårdnad. En 

litteraturöversikt kan även ge en översikt om ett problem inom sjuksköterskans 

verksamhetsområde/kompetensområde (Friberg, 2012, s.133). 

Litteratursökning 

Litteratursökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Physical Education Index, Pubmed och 

SPORTDiscus. Vid litteratursökningarna har Headings, Thesaurus och MESH-termer 

använts. Författarna har även använt fritextsökning för att hitta relevanta artiklar. Manuella 

sökningar i referenslistorna från original- och reviewartiklar som var kopplade till 

litteraturöversiktens syfte gjordes. Litteratursökningarna gjorde författarna tillsammans, 

men artiklarna lästes av författarna var för sig. Se tabell 2 för en översikt över 

litteratursökningar till inkluderade artiklar. 

Tabell 2 - Litteratursökningar 

Datum och 

sökbas 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval Valda artiklar 

Physical 

education index 
141120 

SU.EXACT("B
ackache") 
AND 
SU.EXACT("E
xercise") 

Peer reviewed, 
2004-2014 

137 st 81 * 
35 ** 
19 *** 
2 **** 
 

Chown, Whittamore, Rush, Allan, Stott 
och Archer (2008), Masharawi och Nedal 
(2013),  

SPORTDiscus  
141120 

DE "exercise 
therapy" 
AND DE 
"BACKACHE
" AND 
chronic pain 

English abstract 
available, 2004-
2014, Peer 
reviewed  

42 st 35* 
2 ** 
2 *** 
3 **** 

Cho, Kim och Kim (2014), Durmus, Unal 
och Kuru (2014), Yoon, Lee och Kim (2013) 
 

Cinahl 
141120 

Exercise 
programs 
AND chronic 
low back pain 

2004-2014, abstract 
available, peer 
reviewed 

37 st 20 * 
5 ** 
11 *** 
1 **** 

Tekur, Nagarathna, Chametcha, Hankey 
och Negendra (2012),  
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Pubmed 

141205 
MESH: 
chronic pain 
AND MESH: 
exercise 

2004-2014, abstract 
available 

60 st 40 * 
5 ** 
14*** 
2 **** 

Karlsson, Takala, Gerdle och Larsson 
(2014), Sherman, Cherkin, Erro, Miglioretti 
och Deyo (2005). 

Manuell 

sökning 
   3 **** Hoffman, Shepanski, MacKenzie och 

Clifford (2004), Tekur, Singphow, 
Nagendra och Raghuram (2008), 
Duscunceli, Ozturk, Atamaz, Hpguler och 
Durmaz (2009) 

*Artiklar exkluderade efter lästa titlar och abstrakt. ** Artiklar exkluderade efter läsning av 

artiklarnas helhet. *** Artiklar exkluderade efter granskning av den vetenskapliga kvalitén. 

****Antal inkluderade artiklar.  

 

Exklusions- och inklusionskriterier 

Artiklarna skulle vara max tio år gamla, skrivna på svenska eller engelska och handla om 

kroniska ryggsmärtor för att inkluderas i denna litteraturöversikt. För att inkluderas i 

litteraturöversiktens resultat skulle artiklarna även vara etiskt godkända. Artiklar med 

deltagare som hade smärtor på andra delar av kroppen än nacke och ryggen som till 

exempel fibromyalgi exkluderades.  

Urval och granskning 

De artiklar som är inkluderade i denna litteraturöversikt valdes ut i fyra steg. I det första 

steget lästes titlarna på artiklarna som framkom vid litteratursökningarna. Artiklarna med 

relevant titel valdes ut till nästa granskningssteg. I steg 2 lästes abstrakten i artiklarna som 

överensstämde med vårt syfte. I det tredje steget lästes hela artiklarna igenom för att få en 

helhetssyn av artiklarna. I det fjärde och sista steget valdes de artiklar som författarna ansåg 

vara adekvata för det valda ämnet ut och en djupare granskning utfördes för att bedöma den 

vetenskapliga kvalitén. Med hjälp av granskningsmallen för kvantitativ forskning i Carlsson 

och Eiman (2003) utfördes en kvalitetsgranskning över de inkluderade artiklarna. Vid 

granskning har frågan ”antal patienter med lungcancer” uteslutits och därmed har den totala 

poängen ändrats, se bilaga 1. Artiklarna kunde därefter få bedömningen: grad 1 (>80 %), 

grad 2 (>70 %) eller grad 3 (>60 %). Endast de artiklar som fick grad 1 eller grad 2 

inkluderades i arbetet. 
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Analys 

Analysarbetet gjordes med inspiration från Friberg (2012, s.140 – 141). Artiklarna som valdes 

ut lästes flera gånger för att på så sätt få en helhetssyn över artikeln och för att få en översikt 

över innehållet. I nästa steg lästes artiklarna för att finna likheter och skillnader.  Därefter 

undersöktes artiklarnas resultat och de resultatdelar som var relevanta för syftet översattes 

därefter till svenska som blev litteraturstudiens resultat.  

Resultat  

Denna litteraturöversikt innehåller elva artiklar med kvantitativ forskningsmetod. Artiklarna 

består av olika studier och med olika antal deltagare. Se tabell 3 för en översikt över 

inkluderade artiklar. Tio av de inkluderade artiklarna visade signifikanta skillnader i 

minskad smärta, ökad rörlighet och ökad livskvalitet.  

 

Författare, år och 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

/bortfall 

Syfte Resultat Utvärdering Bedömnings-

instrument 

Sherman et al. 2005, Jämförande 
studie 

101/2 Jämföra yoga med 
konventionell 
träning 

Yoga 
(interventionsgrupp) 
ökar rörligheten och 
minskar smärta. 
Kontrollgruppen utförde 
konventionell träning.  

Efter sex, 12 och 26 
veckor.  

Roland 
disability scale 

Cho et al., 2014, 
Korea 

Case-control 
studie 

30/0 
                   
              

Undersöka vilken 
effekt CORE 
träningsprogram 
har 

Rörelseförmågan ökar 
och smärtorna minskar. 
Kontrollgruppen utförde 
ingen träning. 

En dag före och en 
dag efter 
interventionen 

VAS 

Hoffman et al., 2004, Experimente
ll studie 

8/8 Undersöka om 
aerobisk träning 
minskar kroniska 
ryggsmärtor 

Minskad smärta. Ingen 
skillnad mellan 
interventionsgruppen 
(aerobics) och 
kontrollgruppen (ingen 
aerobics). 

2min, 32 min efter 
träning 

VAS 

Dusunceli et al., 
2009, Turkiet 

RCT 80/20 Undersöka 
effekten av 
träningsprogram 

Minskad smärta efter 
sex månader och bättre 
livskvalitet i 
träningsgruppen 
(interventionen). 
Kontrollgruppen utförde 
ingen träning.  

Efter sex, nio och 12 
månader 

VAS, BDS 

Tekur et al., 2012, 
Indien 

RCT 80/0 Jämföra yoga med 
fysisk aktivitet 

Minskad depression, 
minskad smärta. 
Interventionsgrupp: 
Yoga. Kontrollgrupp: 
Fysisk aktivitet.  

Före och efter 
interventionen 

VAS, BDS, 
NRS 

Tekur et al., 2008, 
Indien 

Experimente
ll studie 

80/11 Jämföra yoga med 
fysisk aktivitet 

Ökad rörlighet med 
yoga (interventionen). 

Före och efter 
interventionen 

ODI 
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Tabell 3: Översikt över inkluderade resultatartiklar. 

Minskad smärta 

Nio av de inkluderade artiklarna visar att fysisk aktivitet leder till att de kroniska smärtorna 

minskar (Cho, Kim & Kim, 2014; Chown, Whittamore, Rush, Allan, Stott & Archer, 2007; 

Sherman, Cherkin, Erro, Miglioretti och Deyo, 2005; Yoon, Lee och Kim, 2013 och Tekur, 

Singphow, Nagendra och Raphuram, 2008; Baena-Beato, 2014; Dusunceli, Ozturk, Atamaz, 

Hepguler och Durmaz, 2009; Masharawi och Nadaf, 2013 och Hoffman, Shepanski, 

MacKenzie och Clifford, 2004). 

I studien av Cho et al., (2014) mättes smärtorna med hjälp av VAS.  Resultatet visade att 

smärtorna minskade från 60 mm – 35 mm på VAS-skalan under rörelse och från 40 mm - 20 

mm på VAS-skalan i vila efter att träningsprogram genomförts. I kontrollgruppen minskade 

smärtorna med endast en VAS-enhet i rörelse respektive vila. Chown et al., (2008), Yoon, Lee 

och Kim (2013) och Baena-Beato (2014) visade minskning av smärta med nästan 30 mm på 

VAS.  Enligt Dusunceli, Ozturk, Atamaz, Hepguler och Durmaz (2009) minskade 

Fysisk aktivitet 
(kontrollgrupp).  

Baena-Beato et al., 
2014, Spanien 

Randomiser
ad 
kontrollerad 
klinisk 
studie 

49/11 Undersöka 
effekterna av två 
månaders intensiv 
vattenterapitränin
g på ryggont. 

Minskad smärta, 
minskat handikapp, 
bättre och ökad 
livskvalitet. 
Kontrollgruppen utförde 
ingen 
vattenterapiträning.  

Före och två 
månader efter 
interventionen.  

VAS, ODI 

Chown et al., 2008, Prospektiv 
studie 

279/ Jämföra effekten 
av gruppträning 
med 
sjukgymnastik och 
osteopati 

Ökad rörlighet och 
minskad smärta i 
interventionsgruppen 
(gruppträning) jämfört 
med kontrollgrupperna 
(sjukgymnastik och 
osteopati). 

Efter 6 veckor och 
sedan efter 
12månader 

VAS, ODI 

Masharawi et al., 
2013, Israel 

Longitudina
l 

40/0 Undersöka 
effekten av 
gruppträning på 
kvinnor med 
kroniska 
ryggsmärtor. 

Minskad smärta, bättre 
rörlighet efter 
interventionen 
(gruppträning) jämfört 
med kontrollgruppen 
som inte utförde någon 
träning.  

Efter 4 veckor och 8 
veckor. 

VAS, RMQ 

Yoon et al., 2013, 
Korea 

Experimente
ll 

36/ Undersöka 
effekten av 
bollträning på 
smärta och 
bentäthet  

Minskad smärta i 
interventionsgruppen 
(bollträning) jämfört 
med kontrollgruppen 
som inte utförde 
träningen.  

3gg/v i 16 veckor VAS 

Karlsson et al., 2014, RCT 57/16 Utvärdera två 
träningsprograms 
effekt på kronisk 
smärta 

Minskad smärta. Inga 
skillnader mellan de två 
undersöknings-
grupperna. 

Efter 4-6 månader 
och efter 12 
månader. 

NRS, ROM 
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användandet av smärtstillande mediciner efter träning. Efter sex månader hade det skett en 

signifikant minskning i smärta, men efter nio och tolv månader hade känslan av 

smärtlindringen minskat. Studien av Masharawi och Nadaf et al (2013) visar på en 

minskning i VAS från 40 mm till 20 mm efter träningen.   

I en jämförelse mellan yoga och konventionell träning, visade resultatet att yoga minskade 

smärtorna mer jämfört med konventionell träning, 49 % respektive 17,5 % (Tekur et al., 

2008). Den smärtlindrande effekten varade längre hos gruppen som tränade yoga än hos 

gruppen som utförde konventionell träning. Resultatet visar att smärtan åter ökar tolv 

veckor efter interventionen för träningsgruppen (Sherman et al., 2005).  

Studien av Karlsson, Takala, Gerdle och Larsson (2014) visar att stretchning fungerar lika bra 

mot kroniska ryggsmärtor som fysisk aktivitet. Efter en jämförelse mellan fysisk aktivitet och 

stretchning visade resultatet att smärtminskningen var 47 % för fysisk aktivitet och 41 % för 

stretchingsgruppen. Skillnaderna mellan grupperna var inte statistiskt signifikanta. 

Ökad rörelseförmåga 

Fysisk aktivitet leder även till en ökning av rörelseförmågan jämfört med innan 

interventionen (Cho et al., 2014; Tekur et al., 2012). Resultatet visade att deltagarnas 

rörelseförmåga ökade med 25 % hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. I 

kontrollgruppen hittade man inga signifikanta skillnader före och efter interventionen (Cho 

et al., 2014). Även Tekur et al., (2012) studie visade att fysisk aktivitet ger en ökad rörlighet.  

Studiens resultat visar att effekten av yoga blev signifikant bättre än hos de deltagare som 

utförde fysisk träning när det gäller rörligheten i ryggen. Med hjälp av ODI kunde man se att 

poängen minskade från 36,5 till 18,7 hos yogagruppen och hos träningsgruppen skedde 

endast en liten skillnad, från 38,9 till 35,7 poäng. 

I Karlsson et al., (2014) första utvärdering av resultaten visade att fysisk träning gav en total 

ökning av hela rörelseförmågan, medan stretching bara förbättrade den laterala flexionen av 

nacken. Fysisk träning gav bättre rörlighet i rygg och axlar i alla riktningar och ökade också 

deltagarnas styrka i rygg och axlar  
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Förbättrad livskvalitet 

Tre av de inkluderade artiklarna visar att fysisk aktivitet påverkar livskvalitén positivt hos 

deltagarna (Tekur et al., 2012; Dusunceli et al., 2009). Enligt Tekur et al., (2012) leder fysisk 

aktivitet till förbättrad sömn, bättre välmående och ökat självförtroende. Fysisk aktivitet har 

även en positiv effekt när det gäller depressionen hos deltagarna. Med yoga minskade 

depressionen med 47 % och hos de som utövade fysisk träning skedde endast en minskning 

med 17,5 %. I studien av Dusunceli et al., (2009) visade resultatet att fysisk aktivitet ökar 

deltagarnas välmående och gav bättre välbefinnande. Med hjälp av fysisk aktivitet minskar 

deltagarnas handikapp från 29 - 16 på QLQ (Baena-Beato et al., 2014). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt består av elva artiklar och samtliga artiklar har en kvantitativ ansats. 

Detta på grund av författarnas avgränsningar och det valda ämnet. En svaghet med att 

litteraturöversikten endast innehåller kvantitativa artiklar är författarnas begränsade 

kunskap av statistik. En styrka har varit att författarna lagt ner mycket tid på att tyda 

artiklarnas resultat. En styrka med att det endast är kvantitativa artiklar inkluderade är att 

resultat från många olika individer visas. Önskvärt hade varit om det framkommit 

kvalitativa studier i litteratursökningarna som kunde styrka resultatet som framkommit i 

litteraturöversikten.  

Samtliga inkluderade artiklar är skrivna på engelska. Översättningarna gjordes med hjälp av 

författarnas engelskkunskaper och med stöd av lexikon. Feltolkningar och missförstånd kan 

ha skett eftersom författarnas modersmål är svenska.  

I det första stadiet i arbetet med denna litteraturöversikt var en av avgränsningarna att 

artiklarna inte fick vara äldre än fem år, men detta ändrades sedan till tio år. Detta för att det 

inte forskas så mycket inom det valda ämnet. Det gjordes inga avgränsningar angående 

länder, eftersom författarna anser att effekterna inte skiljer sig något beroende på vilket land 

studierna gjordes. Detta gör även att generaliserbarheten ökar.  

När databassökningarna gjordes hittades inte de manuella sökningarna vilket kan vara en 

svaghet eftersom de inte framkom vid databassökningarna.  
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Artiklarna inkluderades i arbetet om de fick grad 1 eller grad 2 på kvalitetsgranskningen. 

Artiklar som fick grad 3 på kvalitetsgranskningen exkluderades eftersom författarna ansåg 

att dessa inte höll tillfredställande god vetenskaplig kvalitet.  

En styrka med arbetet är att litteraturöversiktens resultat stämmer överens med det syfte 

som författarna hade med detta arbete.   

 

I en av artiklarna upptäcktes ett stort bortfall av deltagare. Detta kan äventyra studiens 

vetenskapliga kvalitet men ställer också frågan varför det faller bort många deltagare. 

 

I två av artiklarna (Tekur et al., 2012; Dusunceli et al., 2009) användes strukturerande 

intervjuer samt specifika frågeformulär som till exempel Quality of Life Questionnaire vid 

utvärderingar av deltagarens livskvalitet. Eftersom det endast är individen själv som kan 

skatta sin egen upplevelse av livskvalitet, är dessa instrument viktiga och säkra metoder för 

att mäta och utvärdera livskvalitet (Peterson och Strang, 2012, s. 24-25). 

Resultatdiskussion 

Fynden från denna litteraturöversikt visar att fysisk aktivitet har positiva effekter på 

kroniska ryggsmärtor.  

Deltagande i långvariga träningsprogram kräver ett engagemang, koncentration samt 

handledning. Personer med kroniska ryggsmärtor är ofta tillmötesgående till fysisk 

aktivering som behandling mot smärtorna men motivationen kan lätt avta om inga eller 

negativa effekter av träningen uppstår. Om interventionen i för hög grad interfereras med 

vardagslivet kan deltagandet vara så svår uppnådd att deltagaren beslutar sig för att avbryta 

sin medverkan i studien.     

SBU har gjort en belysning av problematiken om det finns ordentliga utvärderingar av olika 

ryggbehandlingar. Det har inte visat sig finnas särskilda ryggprogram eller träningsformer 

som har bättre effekt än någon annan. Det som sammanfattningsvis sägs är att det viktigaste 

är att man har en aktiv livsstil och fortsätter med de fysiska aktiviteter man håller på med 

och trivs med. SBU har även påtalat i rapporten vikten av psykologisk behandling. Hur vi 

mår spelar stor roll för hur vi kan hanterar kronisk smärta, samt hur kronisk smärta 
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påverkar oss psykiskt (SBU, 2010).  Dusunceli et al., (2009) kommer i sin undersökning fram 

till att med fysisk aktivitet minskar depression vilket ökar förutsättningarna för individen att 

aktivt kunna bidra till att delta i hälsobefrämjande träningsformer.  

Kronisk smärta kan vara intermittent vilket innebär att vid tiden för smärtskattningen är 

smärtan möjligtvis inget stort problem. Detta kan ge missledande resultat vid en utvärdering 

av behandlingseffekterna (Persson, Lloyd-Pugh oh Sahlström, 2009). Författarna tror 

däremot att problemet kan vara ofrånkomligt eftersom smärtan har många ansikten som 

påverkar smärtupplevelsen. Författarna menar även att risken för missvisande resultat går 

att minska dels genom att be patienten skatta smärtan genomsnitt under senaste dygnet men 

även genom en kontinuerligt etablerad vårdkontakt mellan sjuksköterska och patient.  

Resultaten i denna litteraturöversikt visar att fysisk aktivitet ökar rörelseförmågan av 

personer med kroniska ryggsmärtor. Slade, Molloy och Keating (2009) förklarar att 

deltagande i träningsprogram kräver stort engagemang, koncentration och 

livsstilsändringar. För att hjälpa personer att på bästa sätt bibehålla motivationen för träning 

bör träningen anpassas till varje individs egna behov och förmågor. Personer som känner att 

dom kan hantera träningen och får ut positiva effekter av den är troliga att fortsätta träna. 

Det är också viktigt med stöd från familj och utbildade instruktörer samt att 

träningsrutinerna på ett smidigt sätt integreras med individens vardagsliv.  

Sjuksköterskan bör ha kunskap om detta samt uppmuntra till fysisk aktivering i ett 

hälsofrämjande syfte. Fysisk aktivitet på recept kan förskrivas av sjuksköterska och innebär 

att patienten får ett recept på någon rörelseaktivitet som är anpassad till patientens önskemål 

och förutsättningar. Fysisk aktivitet kan komplettera och i vissa fall även ersätta läkemedel. 

Ibland är det den bästa medicinen. Aktiviteten blir en del av behandlingen (Vårdguiden, 

2014). 

Livskvalitet är ett begrepp utan något entydig definition. Det innebär att en individ kan 

uppge sig ha god livskvalitet trots långvariga smärtor, medan en annan individ kan uppleva 

dålig livskvalitet trots god fysisk hälsa (Beck & Strang, 2012, s. 23-24). Livskvalitet är enligt 

Aaron Antonovsky (1991, s.73) en upplevelse av meningsfullhet, hanterbarhet samt 

begripbarhet.  Livskvalitén ökade med fysisk aktivitet vilket författarna tror kan upprätthålla 

en bra motivation och ett bra engagemang till att fortsätta hålla sig fysiskt aktiva.  
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Slutsats 

I denna litteraturöversikt visar resultatet att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på 

kroniska smärtor i ryggen. Fysisk aktivitet leder till att smärtorna minskar, ökad rörlighet 

samt att livskvaliteten ökar i form av bättre sömn, ökat välbefinnande samt ökat 

självförtroende. Fysisk aktivitet är effektivt mot kroniska smärtor och bär därför användas 

mer flitigt i omvårdnaden. För att sjuksköterskan ska kunna använda de positiva effekterna 

som fysisk aktivitet medför i omvårdnadsarbetet bör det läggas större fokus på detta under 

sjuksköterskeutbildningen än vad det gör idag. Litteraturöversiktens resultat är värdefullt 

för sjuksköterskan i arbetet med patienter som har kroniska ryggsmärtor. Förhoppningen är 

att denna litteraturöversikt kan bidra till ökade kunskaper om hur fysisk aktivitet påverkar 

de kroniska smärtorna positivt.  

 

Forskningen i framtiden bör undersöka hur personer upplever behandling med fysisk 

aktivitet mot kroniska smärtor och vilken fysisk aktivitet som visar sig ha den bästa effekten 

mot kroniska ryggsmärtor.  
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Bilaga 1 – Granskningsmall för kvantitativ forskningsmetod från Carlsson och Eiman (2003). 
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