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Abstrakt 
Introduktion: Ländryggssmärta är väldigt vanligt och uppskattningsvis kommer ca 60– 
65 procent av befolkningen i Norden att uppleva ländryggsbesvär under en 12-månaders 
period. Det finns ett ökat intresse av att använda mindfulness-metoder som exempel 
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) för att behandla olika typer av smärta. 
Forskningen och rekommendationer för mindfulness som behandling vid långvarig 
ländryggssmärta spretar och det finns enligt socialstyrelsen ett behov av uppdatering av 
evidensen inom området gällande diagnostik, behandling, rehabilitering och prevention 
för kroniska ospecifika smärtor. Syfte: Var att beskriva om Mindfulness-Based Stress 
Reduction är en effektiv metod för att minska smärtintensiteten hos vuxna (18> år) 
personer med kronisk ländryggssmärta. Metod: En litteratursökning genomfördes i 
PubMed för att få fram relevanta artiklar och en kvalitetsbedömning utfördes på 
inkluderade artiklar. En metaanalys genomfördes för att få en överblick på den 
genomsnittliga effektstorleken mellan grupperna. Resultat: Totalt sex randomiserade 
kontrollerade studier (Randomized controlled trial, RCT) inkluderades i litteraturstudien 
med totalt 902 patienter (män och kvinnor med någon form av kronisk ländryggssmärta 
(KLRS)) där interventiongruppen var MBRS och kontrollgruppen var usual care (UC, 
vanlig medicinsk vård) eller ett hälsoutbildningsprogram. Utfallsvariabeln som mättes 
var smärtintensiteten och metaanalysen uppskattade effektstorlek (SMD, standardiserad 
medelskillnad) till -0,611och med en heterogenitet på I^2= 92,5%. Diskussion: Ett 
MBSR- program under åtta veckor visade tendenser på att kunna ge reducerad 
smärtintensitet hos patienter med KLRS med en medelhög effektstorlek till fördel för 
MBSR. Den betydande heterogeniteten som observerades minskar relevansen i fynden. 
Slutsats: Det finns begränsade bevis för om MBSR kan minska smärtintensitet hos 
patienter med KLRS och standardiserad forskning krävs för att tydligare kunna 
utvärdera effekterna av en MBSR intervention hos patienter med KLRS. 
 
Nyckelord 
Vuxen, Meditation, Mindfulness, MBRS, Ländryggssmärta, Ländrygg, Rygg, Kronisk 
smärta, Smärta 
 
Abstract 
Introduction: Lower back pain is very common; approximately 60-65 percent of the 
population in the Nordic region will experience lower back pain during a twelve-month 
period. There is an increased interest in using mindfulness methods such as 
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) to treat different types of pain. The 
research and recommendations for mindfulness as treatment for chronic lower back pain 
is varying and there is a need for update of evidence in the field of diagnostics, 
treatment, rehabilitation and prevention for non-specific chronic pains. Purpose: To 
describe if MBSR is an effective way to reduce pain intensity in adults (18> years) with 
chronic lower back pain. Method: A literature review was conducted in PubMed to 
obtain relevant articles and a quality assessment was conducted on included articles. A 
meta-analysis was performed to get an overview of the average effect size between the 
groups. Results: A total of six randomized controlled trials (RCT) were included in the 
literature study with a total of 902 patients (men and women with some type of 
chronic lower back pain (CLBP)). In the studies the intervention group was MBRS and 
the control group was common care (UC, normal medical care) or a health education 
program.  
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The outcome variable measured was the pain intensity and the meta-analysis estimated 
an effect size (SMD, standardized mean difference) of -0.611 with a heterogeneity of I ^ 
2 = 92.5%. Discussion: An MBSR program preformed during eight weeks showed 
tendencies of being able to provide reduced pain intensity in patients with CLBP with 
an average effect size for the benefit of MBSR. The significant heterogeneity which was 
observed reduces the relevance of the find. Conclusions: There is limited evidence of 
whether MBSR can reduce pain intensity in patients with CLBP. Standardized research 
is required to determine more clearly the effects of an MBSR intervention in patients 
with CLBP. 
 

Keywords 

Adult, Meditation, Mindfulness, MBRS, Low back pain, Low back, Back, Chronic 
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Förkortningar: 
 

- AS: Ankyloserande spondylit 

- BPI: Brief Pain Inventory  

- FBSS: Failed back surgery syndrome 

- GCPS: Graded Chronic Pain Scale 

- I-SF-MPQ: Iranian Short-Form McGill Pain Questionnaire  

- ISLRS: Icke specifik ländryggssmärta 

- KBT: Kognitiv beteendeterapi  

- KLRS: Kronisk ländryggssmärta 

- KS: Kronisk smärta 

- MBSR: Mindfulness-based stress reduction 

- NSAID: Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel 

- NRS: Numeric Pain Rating Scale 

- RCT: Randomiserad control trial (Randomiserad kontroll studie) 

- SBU: Statens beredning för medicinsk utvärdering 

- SD: Standardavvikelse 

- SEM: Standard error of the mean (Std.error) 

- SF-MPQ: Short-form McGill Pain Questionnaire 

- SMD: Standardized mean difference, standardiserad medelskillnad  

- UC: Usual care (vanlig medicinsk vård) 

- VAS: Visual analog scale 
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1. Inledning: 

En av de vanligaste orsakerna till att personer söker primärvården är ländryggssmärta 

och i västvärlden är detta ett stort hälsoproblem. Det beräknas att 80 procent av 

populationen vid något tillfälle i livet drabbas av uttalad ländryggssmärta och i Norden 

kommer ca 60–65 procent av befolkningen uppleva ländryggsbesvär under en 12- 

månaders period. Ländryggsmärta existerar inte bara i vuxen ålder utan verkar 

förekomma i alla åldrar och åtminstone bland tonåringar verkar ländryggssmärta vara 

lika vanligt som hos vuxna enligt rapporter från flera epidemiologiska studier (1). 

 

Enligt en publicerad kommentar på pubmed beträffande en studie (2) med mindfulness 

meditation som behandling mot smärta finns det ett ökat intresse av att använda 

mindfulness-metoder för att behandla olika typer av smärta och funktionsnedsättningar. 

Detta återspeglas av den betydande ökningen av kliniska prövningar av mindfulness 

meditation de senaste två decennierna och ett exempel som har används för många av 

dessa försök är Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) som uppkom år 1979 av 

Kabat-Zinn, som är ett semistandardiserat åtta veckors program som bygger på 

meditationsteknik (3). 

 

En nyligen publicerad systematisklitteraturstudie med metaanalys med 38 RCTs studier 

fann författarna lågkvalitativa bevis för att mindfulness meditation var förknippad med 

en högre genomsnittlig procentuell minskning (meditationgruppen= -0,19% och 

kontrollgruppen= -0.08%) av smärta på patienter med kronisk smärta jämfört med alla 

typer av kontroller i 30 RCT (4). 

 

En riktlinje från American College of Physicians (ACP) och American Pain Society 

(APS) 2007 med tillhörande systematiska granskning rekommenderade flera icke- 

farmakologiska terapier för subakut eller kronisk ländryggssmärta (KLRS), medan 

ryggradsmanipulation rekommenderades som behandlingsalternativ för akut ryggvärk 

(5). Uppdaterade rekommendationer av ACP 2017 bedömde Mindfulness-based stress 

reduction (MBSR) med betyget stark rekommendation och moderat-kvalitetsevidens 

och visade att MBSR resulterade i små förbättringar av smärta och funktion (6). 
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Sammanfattade behandlingsrekommendationerna för långvarig ländryggssmärta eller 

smärta från ryggen som också inkluderar nack- och skuldersmärta från SBUs (Statens 

Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering) rapport (Rehabilitering vid långvarig 

smärta- En systematisk litteraturöversikt, 2010) visar att det fanns måttligt starkt 

vetenskapligt underlag för att multimodal rehabilitering (kombination av psykologiska 

insatser och fysisk aktivitet/träning, manuella eller fysikaliska metoder) leder till 

positiva helhetseffekter jämfört med passiva eller avsevärt mindre omfattande åtgärder. 

I samma rapport konkluderades att det fanns otillräckligt vetenskapligt underlag för 

mindfulness som behandling vid långvariga smärtor (7).  Enligt en rapport från 

socialstyrelsen (2017) så bör SBUs systematiska litteraturöversikter om långvariga 

smärtor från 2006 och 2010 genomgå en uppdatering av evidens för diagnostik, 

behandling, rehabilitering och prevention inom området kroniska ospecifika smärtor (8). 
 

2. Bakgrund: 
2.1. Ryggen/ ländryggens anatomi:  

Vår ryggrad är en väldigt komplex struktur och ska klara av att hantera både lätta och 

tyngre belastningar, samtidigt som den ska kunna kontrolleras i allt från att stå upprätt 

till mer komplexa rörelser. Ryggraden består i normalfallet av 24 ”lösa” kotor som är 

staplade på varandra och ser ut som ett S sett från sidan, där ländryggen bildar en båge 

som är konvex framåt (1). Ländryggen (lumbalryggen) består av fem lumbalkotor och 

utgör rörligförbindelser mellan bröstrygg med stabiliserande bröstkorg och bäckenets 

korsben (sakrum) (9). Övergången från ländrygg till bröstrygg är flytande, med rörelser 

som fortplantas över den och muskler som spänner över förbindelsen. Detta gör att det 

inte alltid är lätt att göra en tydlig distinktion mellan de olika delarna, men det finns 

väsentliga skillnader. Rörelsen i bröstryggen t.ex. är kraftigt begränsad i och med 

motsattriktning på kurvaturen i sagittalplanet och revbenen som leder mot bröstryggens 

kotor. Den nedre gränsen på ländryggen är tydligare med femte lumbalkotans led mot 

sakrum. Bäckenet och sakrum utgör tillsammans som ett fundament för ryggraden (1). 
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Varje lumbalkota (se bild 1och 2 ) består framtill av själva kotkroppen och dessa 

kotkroppar är staplade på varandra och bildar en båge då de är lätt roterade och 

förskjutna i sagittalplanet (1). Kotkroppen förbinds med två benbryggor (pediklar) till 

en bakre kotbåge (lamin) med kraftiga taggutskott (spinalutskott) och två övre, samt 

nedre ledutskott (facettledsutskott) (9). 

Bild 1. Gray's Anatomy, 1918. En lumbalkota sedd snett ovanifrån och bakifrån. 

Modifierad av författaren. Hämtad 2018-05-24 kl 12:48 från 

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ndkota med PD (Public Domain) via 

Wikimedia Commons (10). 

 

 

 
Bild 2. Gray's Anatomy, 1918. Lateral vy av lumbalkota. Hämtad 2018-05-24 kl 12:55 

från https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ndkota med PD (Public Domain) via 

Wikimedia Commons (11). 
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Mellan varje kota i ländryggen sitter disken som gör att varje kotkropp kan leda till 

nästa kotkropp (1). Genom de staplade kotorna sammanbinds en ringkonstruktion som 

omsluter ryggmärgskanalen (spinalkanalen) där ryggmärgen och spinalnerverna ligger 

skyddade (9). Diskens funktion är att se till att kotorna har möjlighet att röra sig i 

förhållande till varandra, genom att tillgodogöra ett mellanrum mellan intilliggande 

kotor och att stabilisera rörelsesegmentet. Disken består av nucleus (kärnan) som är 

omgiven av annulus som består av olika lager (lameller) som hindrar nucleus från att 

flyta ut på grund av kompressionstryck. För att kunna fungera optimalt är nucleus och 

annulus beroende av varandra. Nucleus håller annulus fibrer spända genom ett 

konstanttryck utåt i alla riktningar, medan annulus som nämnt förhindrar att nucleus 

flyter ut. För att undvika risken att skada känsliga strukturer (exempelvis ryggmärgen), 

är en av deras huvudsakliga uppgift att hindra överflödig rörelse mellan kotorna. 

Ligament består av kollagenfibrer och sammanbinder två eller flera kotor vars uppgift är 

att bromsa överdriven extension av ryggraden och hindrar överdriven flexion i ryggen 

(1). 

 

 

2.2. Smärta och smärthantering: 

Smärta är alltid en individuell och subjektiv upplevelse, som är både en obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med hotande eller verklig 

vävnadsskada. Smärta innehåller emotionella-affektiva, sensoriska-evaluerande och 

kognitiva-evaluerande komponenter som gör det till en väldigt komplex sinneskänsla 

(9). Det finns olika typer av smärta och merendels skiljer man mellan nociceptiv-, 

neurogen- (tidigare kallad idiopatisk smärta) och psykogen smärta, där det är vanligt att 

de förekommer i olika kombinationer. Nociceptiv smärta förorsakas när smärtreceptorer 

(nociceptorer) som finns i de flesta vävnader, fascia, leder, blodkärl, muskler och hud 

aktiveras. Neurogen smärta uppstår i centrala och perifera nervsystemet orsakad av 

skada, konstant eller övergående störning. Psykogen smärta kan uppträda i vissa 

psykotiska tillstånd som djup depression och schizofreni, men är ovanlig. Smärta utan 

känd orsak definieras som långvarig smärta som saknar påvisbar nociceptiv eller 

neurogen orsak (12). 
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Smärtan och smärtupplevelsen kan klassificeras utifrån en tidsmässig aspekt och delas 

då in i akut och långvarig (benämndes tidigare kronisk) smärta. Akut smärta (varar i 

mindre än tre månader) är orsakad av sjukdom, inflammation eller vävnadsskada och är 

plötsligt insättande. Den akuta smärtan är temporär och försvinner efter att 

vävnadsskadan har läkt (9).  Långvarig smärta (kronisk smärta) är ett smärttillstånd som 

varar i mer än tre månader när den akuta smärtan inte går över (13). Långvarig smärta 

som blir bestående under längre tid kan övergå från att vara ett symtom till att bli ett 

syndrom (14). Ett långvarigt smärtsyndrom kan leda till aptitlöshet, sömnlöshet och 

depression (13). 

 

2.3. Ländryggssmärta: 

Smärta och besvär som härrör från ländryggen kan bero på olika fysiologiska och 

psykologiska orsaker, vilket gör ländryggssmärta till en heterogen diagnos. Smärtan kan 

vara återkommande, ihållande eller komma mer akut och kan ha utstrålning i ena eller 

båda benen. Ländryggssmärta kan ha flera bakomliggande orsaker och kan yttra sig på 

olika sätt gällande besvär, orsak, symtom och typ av lokalisering. När det gäller 

ryggbesvär så är det många olika strukturer kring ryggen som kan spela en roll och trots 

den detaljerade kunskapen om de anatomiska strukturerna i ländryggen är exakta 

orsaken till besvären ofta oklar (1). 

 

2.3.1. Specifik ryggsmärta: 

Ländryggssmärta brukar delas in i olika undergrupper och ett sätt är i specifik och 

ospecifik smärta. Specifik ländryggsmärta definieras med en anatomisk orsak och med  

en diagnos som kan vara verifierad av exempel magnetundersökning eller röntgen och  

ca 5–15 procent av alla personer med ländryggssmärta och besvär har detta. Det kan 

innebära att man har en fraktur, verifierat diskbråck, inflammatorisk sjukdom eller ett 

tryck på en nervrot (1). Diskbråck förekommer främst i nedre delen av ländryggen och 

innebär att diskens kärnmaterial trycks ut i den omgivande omgivning och därmed 

klämmer på nerver som löper mellan kotorna eller på ryggmärgen. Ankyloserande 

spondylit (AS) är ett exempel på en inflammatorisk sjukdom som gör ryggens stödjande 

vävnader stela (15). Spinal stenos beror på ett minskat utrymme i spinalkanalen, som 

kan bli så trångt att tryck mot och dislokation av nervrötter och dura uppstår.  
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Det beror på åldersförändringar i ländryggen där skelettpålagringar vid facettlederna 

och förtjockning av ligamentum flavum buktar in i spinalkanalen och diskarna kan 

bukta som en följd av att de sjunkit ihop. Spondylolys-olistes innebär en skelettdefekt 

(lys) på kotbågen och kan leda till en kotglidning där kotan glider framåt i förhållande 

till den undre kotan. Både lys och kotglidning kan ge lokal ryggsmärta på grund av den 

avvikande rörligheten vid drabbade kotan, samt kotbågen och uppstår tryck mot 

nervstrukturer kan det ge en utstrålande nervrotsbensmärta (9). 

 

2.3.2. Ospecifik ryggsmärta: 

Ospecifik ländryggssmärta beräknas upp mot 85–95 procent av de som lider av 

ländryggssmärta att ha, som innebär att funktionsnedsättning och smärta inte kan 

anknytas till en specifik verifierad diagnos (1). Den smärtan kan bero på en  mängd 

faktorer som exempelvis snedbelastning i vardagen, strama muskler eller inklämd nerv 

(15). Alla strukturer i ryggsegmentet som har en nervförsörjning kan vara en möjlig 

anledning till ospecifik ryggsmärta . Den ospecifika ryggsmärtan kan exempelvis vara 

smärta i ländryggen, ischias eller Failed back surgery syndrome (FBSS) (1). 

 

Om smärtan har en utbredning som motsvarar ischiasnervens innervationsområde kallas 

symtomen ischias och kännetecknas av strålande smärta i benet då nervroten är irriterad 

eller i kläm (16). Den vanligaste orsaken till ischias är diskbråck (17). FBSS definieras 

som långvarig ländryggs- och/ eller bensmärta efter tekniskt och anatomiskt 

framgångsrik ländryggsoperation. De flesta patienter med FBSS lider av en blandad 

rygg- och benvärk, vilket ofta är en kombinerad neuropatisk och nociceptiv grund till 

smärta (18). 

 

Läges- eller rörelseutlöst lokal smärta i ländryggen är vanligt och kan variera med 

rörelser eller med belastning och kan vara hållningsrelaterad, vilket kan 

förbättras/förändras om belastningen förändras eller minskar. En liten del av alla 

patienter (5–10%) med ospecifik ryggsmärta utvecklar en ihållande smärta med hög 

funktionsnedsättning med oklar anledning, men psykosociala faktorer anses spela en 

roll (1). 
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2.3.3. Akut-, subakut- och långvarig ryggsmärta: 

Baserat på hur länge ryggsmärtan har varat kan den delas in i akut- (0–4 veckor), 

subakut- (4–12 veckor) och långvarig smärta (över 12 veckor). Kronisk smärta 

användes tidigare för benämning av smärta som varat mer än 12 veckor, men idag 

används termen långvarig smärta. Fler olika psykosociala faktorer verkar interagera 

med varandra och ha ett samband med utvecklandet av långvarig smärta där 

nedstämdhet eller depression inte är ovanligt hos dessa patienter. Den långvariga 

smärtan kan påverka både nivån av self-efficacy (tilltro till sin egen förmåga), den 

hälsorelaterade livskvalitén och ge en hög nivå av rörelserädsla (1). 

 

2.4. Smärtmätningsmetoder: 

Smärtintensitet, smärtrelaterad funktionsnedsättning, smärtlängd och smärtpåverkan är 

aspekter som definierar smärta och dess effekter. För var och en av dessa aspekter finns 

olika bedömningsinstrument. Exempel på dessa instrument är Short-form McGill Pain 

Questionnaire (SF-MPQ), Visual analog scale (VAS), Brief Pain Inventory (BPI), 

Numeric Pain Rating Scale (NRS) och Graded Chronic Pain Scale (GCPS). 

 

SF-MPQ är en skala där huvudkomponenten (första delen) består av 15 beskrivande 

adjektiv (11 sensoriska, 4 affektiva), vilka klassificeras av patienterna på en fyrpunkts 

intensitetsskala (0= ingen, 1= mild, 2= moderat eller 3= svår), vilket ger svarsintervallet 

mellan 0–45 där lägre poäng indikerar mindre smärta (19, 2). VAS är en 10 cm lång 

horisontal linje, markerad vid varje ände med beskrivande punkter från ”ingen smärta” 

till ”värsta möjliga smärta” (20, 21). BPI är ett tvåskaligt instrument som mäter 

smärtintensitet och påverkan av smärta på olika aspekter av det dagliga livet. 

Smärtintensitetspunkterna klassificeras i en numerisk skala från 0 ("ingen smärta") till 

10 ("värsta smärtan tänkbara") (22). NRS är en skala med 11,21 eller 101 punkter där 

ändpunkterna representerar ”ingen smärta” (vanligtvis 0) och ”värsta tänkbara smärtan” 

(23). 

 

2. 5. Behandling: 

Vid all smärtbehandling är det centrala momentet att försöka diagnostisera och om 

möjligt åtgärda den bakomliggande orsaken (12). 
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2.5.1. Ortopedisk: 

Det finns olika sätt att klassificera ländryggskirurgi och olika metoder för utförandet. 

Operation för akuta ländryggsdiskbråck innebär minskat tryck (dekompression) av den 

berörda nervroten genom att ta bort diskbråcksvävnad. Det kan man uppnå med 

exempelvis standardkirurgi, som är den vanligaste metoden, öppen 

diskbråcksexstirpation, utförd antingen med mikroskop (mikrokirurgi) eller utan och 

med mindre invasiva metoder, t ex perkutan diskektomi och laserdiskektomi. Operation 

för degenerativ disksjukdom i ländryggen (exempelvis spinal stenos och spondylolistes) 

kan innebära antingen mekanisk påverkan (dekompression) på nervrötter eller 

steloperation (fusion) för ryggsmärta orsakad av instabilitet, vars huvudmål är att lindra 

disk- och fasettsmärta och ofta kombineras emellertid dekompression och fusion. 

Diskbråcksexstirpation och diskektomi har visat goda resultat för klinisk effektivitet där 

bevisen är betydande när det gäller vissa patienter med ischias. Den vetenskapliga 

evidensen om effektiviteten i de flesta kirurgiska ingreppen på området är dock 

fortfarande oklar, men omkring en tredjedel av de direkta sjukvårdskostnaderna för 

sjukdomar i ryggraden står de kirurgiska interventioner för (24). 

 

2.5.2. Farmakologiska: 

En tidig adekvat smärtbehandling vid akuta smärtor är betydelsefullt för att förhindra 

uppkomst av långvarig smärta och för individens livskvalitet. Om inga 

kontraindikationer föreligger kan icke-steroida antiinflammatoriska 

läkemedel (NSAID) ibland föredras på grund av dess inflammationshämmande 

egenskaper. Annan behandling gäller om smärtan blivit långvarig och behandlingen bör 

inriktas på dels en reduktion av smärtintensiteten och dels på förändringar av 

smärthanteringen. Vid neurogen smärta kan exempelvis tricykliska antidepressiva, 

antiepiletika och opioider användas (9). Det finns stark vetenskaplig evidens för att 

muskelavslappnande medel (exempelvis benzodiazepiner) och antiinflammatoriska 

läkemedel (NSAIDs) lindrar smärtan vid akuta smärtor, men dess effektivitet vid 

kroniska smärtor i ländryggen är begränsad och det finns måttlig evidens för att dessa 

läkemedel inte har någon effekt på smärta och rörlighet vid kroniska ländryggsbesvär 

(24). 
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2.5.3. Icke-farmakologiska och noninvasiva terapier: 

Det finns flera olika behandlingar tillgängliga för ryggsmärtor som är icke- 

farmakologiska och noninvasiva terapier. Exempel på dessa behandlingar är träning, 

akupunktur, massage, ultraljud, ytlig värme eller kyla, tvärvetenskaplig rehabilitering 

och psykologiska terapier (som operativ och kognitiv beteendemässig terapi) (5). Som 

tidigare nämnt spelar psykologiska faktorer en roll i ländryggssmärta och sker genom 

att känslor, beteenden och sinnestillstånd till en stor del är beroende av olika faktorer 

som monotont arbete, tidspress och arbetskrav samt låg grad av inflytande (1). Det finns 

exempelvis stark evidens för att kognitiv beteendeterapi (KBT) minskar besvären vid 

kronisk ryggsmärta och då främst psykiska och fysiska funktioner, smärta och 

medicinförbrukning (24). Sammanfattade rekommendationer från FYSS (Fysisk 

aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) 2017, för personer med 

långvariga rygg- och nackbesvär är muskelstärkande fysisk aktivitet för  att minska 

smärta och öka funktionsförmågan. Detta tillsammans med/eller specifika 

träningsprogram för bålkontroll har måttligt starkt till starkt vetenskapligt underlag. Det 

är även viktigt att individen utifrån sitt aktuella tillstånd fortsätter att vara så aktiv som 

möjligt (25). 

 

2.5.4. Mindfulness: 

Konceptet mindfulness har existerat i över 2500 år i Buddistisk tradition och det finns 

flera definitioner av mindfulness som har publicerats i psykologisk litteratur (26). 

Kabat-Zinn beskriver mindfulness (att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera 

eller döma det vi upplever) såsom att uppmärksamma ens erfarenheter i dess närvarande 

ögonblick, inklusive känslor, tankar och fysiska sensationer, med nyfikenhet, öppenhet 

och acceptans. Mindfulness handlar om att se det som är (27). Dess ursprung är 

tydligast i buddhistiska filosofin, men är den gemensamma grunden  för flera 

komplementära terapier. Element i mindfulness används i psykologiska 

tillvägagångssätt, inklusive kognitiv beteendeterapi. Mindfulness-baserade terapier 

omfattar inte endast träning i så kallad formell praxis av mindfulness (det här är 

meditation), utan även träning i så kallad informell praxis av mindfulness (att behålla ett 

uppmärksamt tillstånd av medvetande under rutinaktiviteter i vardagen) (28). 
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2.5.5. Mindfulness- Based Stress Reduction:  

MBSR syftar till att lindra lidande och var ursprungligen utvecklat för patienter med 

kronisk smärta och stressrelaterade åkommor av Kabat-Zinn, år 1979 (26). MBSR är ett 

strukturerat åtta veckors grupprogram som består av åtta 2,5-timmars veckovisa 

sessioner och av en dags (sju timmars) tystnadsretreat (29). En viktig del av 

programmet är hemuppgifterna, som utförs med stöd från CD:s och angivna uppgifter. 

Hemuppgifterna utförs sex dagar i veckan, 45 minuter dagligen. Viktiga komponenter i 

programmet är kroppsskanning (uppmärksamma vad kroppen förnimmer), enklare 

kroppsrörelser så som ståendes/gåendes meditation, liggande yogaövningar 

(uppmärksamma vad kroppen förnimmer; utforska och acceptera skiljaktigheter) och 

sittande meditation (uppmärksamma ljud, andningen, tankar, kroppssensationer, 

känslor/emotioner) (26). En annan viktig komponent är övergången till mindfulness i 

vardagen, där informella meditationsövningar (ge full uppmärksamhet åt dagliga 

aktiviteter t ex borsta tänderna, duscha och äta) används (26, 29). 

 

3. Problemformulering: 

Att identifiera kostnadseffektiv behandling för ländryggsmärta är en utmaning för 

kliniker, patienter och forskare (30). Ländryggssmärta är mycket kostsamt för ett 

samhälle och betyder stora kostnader för sjukvården, men också stora kostnader för 

förlorad arbetsinkomst och sjukskrivningar (1). I Sverige år 2001 uppgick de direkta 

och indirekta kostnaderna till 1,86 miljarder kronor för ryggsmärta och de indirekta 

kostnaderna stod för 84 procent. I samma studie har det rapporterats att andelen 

sjukskrivningsdagar för ryggsmärta av det totala antalet var mellan 11–19 procent och 

sju procent av de direkta kostnaderna stod personer sjukskrivna mer än en månad för. 

Att mäta smärta och att jämföra smärtupplevelser mellan olika personer är svårt då det 

inte finns några objektiva mätmetoder för detta (14). Det finns endast bristfälligt 

utvecklade eller total avsaknad av klinisk smärtforskning angående utvärdering av redan 

befintliga behandlingsmetoder och utveckling av nya. Patienter med långvarig smärta 

behandlas ofta efter samma principer som vid akut smärta, där rekommendationerna är 

regelbunden användning av smärtstillande läkemedel eller kirurgiska ingrepp (12). 
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Forskningen och rekommendationer för mindfulness som behandling vid långvarig 

ländryggssmärta spretar där exempelvis riktlinjen från ACP och APS bedömde att 

MBRS kunde rekommenderas, medan SBU menar att det fanns otillräckligt 

vetenskapligt underlag för mindfulness som behandlingsmetod (5, 7). Det finns enligt 

socialstyrelsen ett behov av uppdatering av SBUs rapporter av evidensen inom området 

gällande diagnostik, behandling, rehabilitering och prevention för kroniska ospecifika 

smärtor (8). 

 

4. Syfte:  
Syfte med studien var att undersöka om Mindfulness-Based Stress Reduction är en 

effektiv metod för att minska smärtintensiteten hos vuxna (18³ år) personer med 

kronisk ländryggssmärta? I den här studien jämförs MBSR men olika kontrollgrupper 

för minskad smärtintensitet hos vuxna med KLRS. Författaren till den här 

litteraturstudien hypotiserade att MBRS skulle ge en större effekt i smärtminskning 

jämfört med kontrollgruppen baserat på ACP riktlinjer från 2007 och 2017 (5, 6) 

 

5. Metod: 
Det här är en systematisk litteraturstudie med tillhörande metaanalys och valdes då 

många kliniska frågeställningar kan besvaras genom systematiska litteraturstudier; ex: 

Vad är effektivt och vad fungerar bäst? Systematisk litteraturstudie utgår från en tydligt 

formulerad fråga som besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och 

analysera relevant forskning enligt definition av Mulrow och Oxman. Metaanalys lyfts 

fram som den bästa analysmetoden vid systematiska litteraturstudier av både Mulrow 

och Oxman, Manchikanti och vid Centre for Reviews and Dissemination och användes 

för att sammanväga resultat av studierna (31). 

 

5.1. Litteratursökning: 

Innan påbörjad sökning i olika databaser skapades en fråga enligt PICO- metoden för att 

hitta relevanta artiklar till studien. PICO är en förkortning för: P (Patient/population, 

vem), I (Intervention, vad), C (Control, kontrollgrupp) och O (Outcome, utfall/resultat; 

(Vad ska uppnås, förbättras, påverkas?)). Denna metod är strukturerad för att sätta 

samman sökstrategier utifrån problemformuleringen när sökning i bibliografiska 

databaser görs (31). 
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Frågan enligt PICO var: 

P: Gäller vuxna ( ³18 år) personer med kronisk ländryggssmärta 

I:  MBSR 

C: Usual care (UC) 

O: Minskad smärta 

 

En litteratursökning gjordes 2018-04-13 i databasen PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) där en söksträng genererades (se tabell 1) 

genom att skapa teman i tre olika block. Blocken skapades efter PICO frågan och 

innehöll sökorden population, MBSR och ländryggssmärta, översikt över fullständig 

sökstrategin finns att tillgå under bilaga A.  

 
Tabell 1. Fullständig söksträng som användes vid artikelsökningen. 

Pubmed: 2018-04-13 
 

 ((((((((((adult[MeSH Terms]) OR young adults[MeSH Terms]) OR patients, humans, patient 

compliance, older adults, Middle age[Title/Abstract]) AND ((Mindfulness[MeSH Terms]) OR 

meditation[MeSH Terms]) OR MBSR, mindfulness based stress reduction, Non 

pharmacological, Pain management, Therapy[Title/Abstract]) AND ((low back pain[MeSH 

Terms]) OR chronic pain[MeSH Terms]) OR low back, Chronic low back, back pain, pain, 

sciatica[Title/Abstract]))  
 

 

Sökningen gav 60 träffar och inga avgränsningar gjordes vid sökningen, men alla 

artiklar lästes i formatet abstrakt.  

 

5.2. Artikelurval: 

Ett urval av relevanta artiklar gjordes efter inklusionskriterier (valdes) och 

exklusionskriterier (valdes bort), som visas i tabell 2. På referenslistorna av de artiklar 

som valdes ut efter litteratursökningen utfördes en noggrann granskning efter eventuell 

relevant forskning. 
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 Tabell 2. Inklusion- och Exklusionskriterier för artikelurval. 

 

5.2.1. Relevansbedömning: 

Relevansbedömning av inkluderade artiklar i studien följde SBU:s (Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering) mall för bedömning av relevans, se bilaga B för 

sammanställning av relevansbedömningen (32).  SBU är en myndighet där ett av 

uppdragen består av att göra oberoende utvärderingar av metoder framförallt inom 

hälso-sjukvården genom att systematiskt och kritiskt granska den vetenskapliga 

litteraturen på de olika områdena (33). 

 

5.2.2. Kvalitetsgranskning: 

I den här litteraturstudien användes kvalitetsbedömningen Interventional Pain 

Management IPM techniques utilizing IPM-QRB, en checklista bestående av 22 frågor 

(totalt 48 poäng) för bedömning av randomiserade kontrollerade studieförsök. På fråga 

sju fanns två alternativ och där valdes fråga sju b, som var mest väsentlig för 

inriktningen. Detta instrument valdes då det ger en omfattande och specifik information 

för interventionsteknik och är skapad med ändamålet att användas för systematiska 

recensioner av smärtlindningstekniker som intervention (34). Fullständig checklista 

finns att tillgå under bilaga C. 

 

5.3. Etiska aspekter: 

Vid systematiska litteraturstudier bör etiska övervägande göras beträffande urval och 

presentation av resultat.  Etiska överväganden som gjordes i den här litteraturstudien var 

val av studier som hade fått tillstånd från etisk kommitté eller där etiska övervägande 

hade gjorts noggrant.  

Inklusionskriterier/ Exklusionskriterier 

Inklusionskriterier: 

Originalartiklar på engelska 

Studier som mätt smärtintensiteten 

Intervention med MBSR/ modifierad MBSR 

Vuxna (18³ år) deltagare med kronisk ländryggssmärta 

Där det fanns en adekvat kontrollgrupp 

Fri åtkomst av fulltextversion 
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Alla artiklar som ingick i litteraturstudien redovisas, samt att alla resultat presenterades 

vare sig de stödde respektive inte stödde hypotesen (31). 

 

5.4. Effektstorlek: 

Effektstorlek speglar storleken och riktningen av behandlingseffekten för varje studie 

och för att få fram detta är den mest använda formen den standardiserade skillnaden 

mellan två grupper (35, 36). För varje enskild studie beräknades effektstorlek med hjälp 

av Cohens d (d), genom att ta medelvärdet för behandlingsgruppen (b, 

interventiongruppen) subtraherat med medelvärdet för kontrollgruppen (k) och dividerat 

med poolad standardavvikelsen ((SDk + SDb) /2) (36). SMD (standardiserad 

medelskillnad) används som en sammanfattande statistik i metaanalys när alla studierna 

bedömer samma utfallsvariabel, men mäter det på olika sätt (ex olika 

frågeformulär/skalor). Det är därmed nödvändigt att standardisera resultaten av 

studierna i en enhetlig skala innan de kan kombineras (35). 

 

SMD mäter effekten när studien rapporterar effekt i form av kontinuerlig mätning (ex 

poäng på en smärtintensitetsskala). När SMD=0 innebär det att interventionsgruppen 

och kontrollgruppen har motsvarande effekter. När förbättring associeras med en lägre 

poäng på resultatmåttet, indikerar SMD <0 till att interventionen är effektivare än 

kontrollgruppen och där SMD >0 anger i vilken grad interventionen är mindre effektiv 

än kontrollgruppen (37). 

 

5.5. Metaanalys: 

Vid metaanalys är syftet att få fram en uppskattning av effekten och forskaren befattar 

sig främst med analyser presenterade av ursprungliga författare (36). 

Metaanalys kan göras om det finns flera kvantitativa studier inom ett område och görs 

för att belysa en särskild fråga. Den genomsnittliga effekten uttrycks genom att de 

numeriska resultaten från varje enskild studie vägssamman och resultatet kan redovisas 

i en grafisk bild där varje studies konfidensintervall redovisas (31). I den här 

litteraturstudien beräknades data med hjälp av programvaran Open Meta-Analyst på fem 

av det totalt sex inkluderade studierna, med undantaget (La Cour et al) som 

exkluderades. Open Meta-Analyst är en öppen dataprogramvara, som används för att 

utföra meta-analyser av binära, kontinuerliga eller diagnostiska data, med hjälp av olika 

fasta- och slumpmässiga effekter (38). 
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 I Open Meta- Analyst användes randomiserad- effektmodell, som svarar på frågan 

”Vilken är den genomsnittliga behandlingseffekten”, vilket förutsätter en fördelning av 

behandlingseffekter (35). I den här studien användes kontinuerligdata, som fördes in i 

angiven ordning i följande kolumner; Antal patienter-, medelvärdet- och SD 

(standarddeviationen/standardavvikelsen) för interventiongruppen, antal patienter-, 

medelvärdet- och SD för kontrollgruppen. Open Meta- Analyst räknade sedan ut SDM, 

samt nedre- och övre gränsen av konfidensintervall (95 %), heterogenitet och weights 

(varje studies tyngd), där resultatet sedan sammanfattades i en Forest plot (grafisk figur) 

(38). 

 

5.5.1. Heterogenitet  

Heterogenitet är en term som brukar användas för att beskriva variationer mellan studier 

och det finns många olika former för att presentera detta. Cochran Q (Q) och I^2 är 

exempel på två statistiska metoder för att analysera heterogenitet. Q testar om de 

enskilda studiernas behandlingseffekter ligger längre bort från den gemensamma 

effekten än vad som förväntas av en slump. I^2 svarar på frågan ”Hur mycket 

heterogenitet som är närvarande?” och har ett intervall mellan 0% till 100% och svara 

för procentandelen av den totala variationen i studier på grund av heterogenitet (35). 

 

6. Resultat: 

Litteratursökningen genererade 60 träffar där 15 artiklar valdes ut, samt två artiklar från 

deras referenslistor. Därmed granskades totalt 17 fulltextartiklar och sex artiklar valdes 

ut och inkluderades i studien. Av de 11 artiklarna som exkluderades, så var fem artiklar 

inte relevanta likväl, fyra artiklar hade betalkrav på fulltextversionen, en artikel saknade 

adekvat kontrollgrupp och en artikel var ett studieprotokoll till en av de sex artiklarna 

som ingick i studien. Ett flödesschema för fullständigt artikelurval visas i Figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema för urvalsprocessen för inkluderade artiklar i den här litteraturstudien.  

 

De sex inkluderade studierna inkluderade totalt 902 patienter (män och kvinnor med 

någon form av KLRS) mellan 40-342 patienter i åldrarna 20–85 år. De inkluderade 

studierna var kvantitativa RCT-studier och alla var godkända av etisk kommitté eller 

hade genomgått noggranna etiska övervägande. Totala längden på interventionen 

sträckte sig över åtta veckor där interventionsgruppen genomförde MBSR (med vissa 

avvikelser/adaptioner). I fyra (Banth et al, Esmer et al, La Cour et al och Cherkin et al) 

av de sex studierna var kontrollgruppen UC (normala hälso-/sjukvårdsrutiner som 

fysioterapi och medicin, samt planerade möten med läkare, sjuksköterskor, psykologer 

Identifierade artiklar efter 
genomförd databassökning 

(N=60) 

Screenade abstrakt 
 (N= 60) 

Exkluderade artiklar 
 (Ej relevanta till 

frågeställningen N=46) 

Relevanta artiklar efter 
screenade abstrakt 

(N=17) 
 

Fulltextartiklar utvärderade 
(N=17) 

 

Exkluderade fulltextartiklar 
( N= 11) 

(Ej relevant N= 5) 
(Artiklar med betalkrav på 
fulltextversionerna N= 4) 

(Saknar adekvat kontrollgrupp 
N= 1) 

( Studieprotokoll N= 1) 
 

Artiklar inkluderade i 
litteraturstudien 

(N= 6) 

Relevanta artiklar efter 
referenslistorna på de 15 

artiklarna (N=2) 
 

Relevanta artiklar efter 
screenade abstrakt 

(N= 15) 
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eller socialarbetare etc.) medan två studier använde sig av ett hälsoutbildningsprogram 

för kontrollgruppen (Morone et al, 2009 och Morone et al, 2016). 

 

Alla angivna resultat i den här litteraturstudien baseras på utfallsvariabeln 

smärtintensitet och erhölls ifrån den första mätningen efter genomförd intervention, 

(antingen direkt efter eller fyra veckor efter (Esmer et al,22)). Resultaten visar 

skillnaden mellan grupperna (intervention- och kontrollgrupp), där lägre poäng 

indikerade en ökad förbättring (minskad smärtintensitet). I tre av studierna (Cherkin et 

al, Esmer et al och Banth et al, 2,22,39) minskade smärtintensiteten signifikant mer i 

intervention- än kontrollgruppen.  I en av studierna (Morone et al, 42) minskade 

smärtan mer i interventionsgruppen, men där var resultatet inte signifikanta. I två av 

studierna (La Cour et al och Morone et al, 40,41) visades en förbättring i smärtintensitet 

i båda grupperna, men kontrollgruppen förbättrades mer än interventionsgruppen och 

resultatet var inte statistiskt signifikant mellan grupperna. 

 

Relevansbedömning utfördes med SBUs relevansbedömningsmall och alla studier 

bedömdes som relevanta. För kvalitetsbedömning baserad på IPM-QRB kriterier för 

RCT, ansågs studier med poäng under 16 som låg kvalitet, poäng mellan 16–31 som 

moderat kvalitet och poäng mellan 32–48 som hög kvalitet. En studie (Banth et al,39) 

bedömdes som låg kvalitet, fyra studier (Esmer et al, Morone et al, La cour och Morone 

et al, 22,40,41,42) bedömdes som moderat kvalitet, medan en studie (Cherkin et al,2) 

bedömdes som hög kvalitet. Sammanfattning av artiklarnas resultat finns att tillgå under 

tabell 3, samt i löpande text under bilaga D och en mer utförlig sammanfattning av 

interventionerna kan ses under bilaga E. 
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Tabell 3.  

Samman-

fattning av 

artiklarna 

resultat 

         

Förste 

författare/ 

Land/ 

Databas/ 

(Publikati

ons år) 

Titel 

 

Syfte Antal 

deltagare:  

- Totalt (N) 

- Bortfall (N) 

 

Deltagare som 

undersöktes: 

- Kön 

- Ålder 

- Diagnos 

- Rekrytering 

Intervention 

(längd) 

och Antal 

(N) 

 

 

Kontroll 

och antal 

(N) 

Utfalls-

variabler 

Resultat  

- P-värde 

-  Effektstorlek 

- Mätningstidpunkt 

Kvalitets-

granskning 

- Bedömd 

kvalitet 

(Total 

poäng av 

max 48) 

Banth et al/ 

Iran/  

Int J yoga 

(2015) 

Effectiveness 

of mindfulness 

meditation on 

pain and 

quality of life 

of patients 

with chronic 

low back pain 

Att undersöka 

inverkan av 

MBSR som 

intervention på 

livskvalitén och 

smärtgraden på 

kvinnliga 

patienter med 

ISKLRS i 

jämförelse med 

kontrollgruppen 

(UC). 

- N=88 

- N= 40 

 

 

- Kvinnor 

- 30-45år  

- ISKLRS  

-Fysioterapi-

center 

-MBSR + UC  

      (8v) 

- (N=39) 

-  Endast 

UC  

- (N=48) 

Fråge-

formulär

/skala: 

 

- Smärta 

(I-SF-

MPQ, 

första 

delen) 

 

 

MBSR visade 

signifikant effekt i 

minskad smärta i 

jämförelse med 

kontrollgruppen: 

 

- P <0,001 

- Effektstorlek= -2,1 

- Efter 

interventionen (8v) 

 

 

-Låg 

kvalitet 

(13) 

Esmer et 

al/ 

USA/ 

Jaoa  

(2010) 

Mindfulness-

Based Stress 

Reduction for 

failed back 

surgery 

Syndrome: A 

randomized 

controlled trial 

Att utvärdera 

om MBSR kan 

vara effektiv 

och dess effekt 

för patienter 

med FBSS 

- N=46 

- N=21 

 

 

 

- Kvinnor/ män 

- 44-67år 

- Failed back 

surgery syndrome 

(FBSS) 

-Tvär-

vetenskaplig 

ryggrads- och 

rehabiliterings-

centrum 

- MBSR 

      (8) 

- (N=15) 

- UC 

- (N=10) 

Fråge-

formulär

/skala: 

 

- Smärta 

(Summer

at VAS 

för 

smärta) 

 

 

 

Statistiskt och 

kliniskt signifikanta 

resultat mellan 

grupperna. Där 

smärtnivån 

minskade på analog 

skala för smärta i 

MBSR gruppen. 

 

- P <0.21 

- Effektstorlek=  

 -1,21 

- 4v efter 

interventionen (8v) 

- Moderat 

kvalitet 

(17) 

Morone et 

al/ 

USA/ 

 NIH  

(2009) 

A mind-body 

program for 

older adults 

with chronic 

low back pain: 

Results of a 

pilot study 

Att utvärdera 

effekten av 

MBSR på 

funktionsnedsät

tning, 

psykologisk 

funktion och 

smärtgrad på 

äldre vuxna 

med KLRS 

- N=40 

- N=5 

 

- Kvinnor/män 

- 65³ år 

- KLRS  

- Lokal 

tidningsannons 

(Pittsburgh) & 

broschyrer vid 

University of 

Pittsburgh 

Medical Center 

- MBSR  

     (8) 

- (N=20) 

- Hälso- 

utbildnings-  

program  

- (N=20) 

Fråge-

formulär

/skala: 

 

- Smärta 

(SF- 

MPQ 

första 

delen) 

 

 

Skillnaden mellan 

grupperna uppnådde 

ej statistisk 

signifikans, men 

båda grupperna 

förbättrades 

(minskad smärta). 

 

- P= 0,44 

- Effektstorlek= 0,26 

- Efter 

interventionen (8v)  

- Moderat 

kvalitet 

(23) 
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La Cour et 

al / 

Danmark/ 

Pain 

Medicine 

(2015) 

Effects of 

mindfulness 

meditation on 

chronic pain: 

A randomized 

controlled trial 

Att undersöka 

effekterna av 

MBSR för 

patienter med 

långvariga och 

allvarliga 

smärttillstånd 

med 

mångfaldigt 

ursprung. 

- N=109 

- N=19 

 

- Kvinnor/män 

- 34-61år 

- KS 

-Smärtklinik 

- MBSR 

     (8) 

- (N=54 

(N=26 med 

ländryggs-

smärta)) 

- UC 

- (N=55, 

N=35 med 

ländryggs-

smärta) 

 

Fråge-

formulär

/skala: 

- Smärta 

(BPI, 

VASs 

medel-

poäng) 

 

 

Skillnaden mellan 

grupperna uppnådde 

ej statistisk 

signifikans. 

 

-  P= 0.17 

- Effektstorlek= 

0.16 

- Efter 

interventionen (8v) 

- Moderat 

kvalitet 

(23) 

Morone et 

al / 

USA/ 

JAMA 

Intern Med 

(2016) 

A mind-body 

program for 

older adults 

with chronic 

low back pain: 

A randomized 

clinical trial 

Att bestämma 

effektiviteten 

av MBSR för 

ökad funktion 

och minskad 

smärta hos 

äldre vuxna 

med KLRS. 

- N=282 

- N=12 

 

- Kvinnor/män 

- 65 ³ år 

- KLRS 

- Självständigt 

boende från 

Pittsburgh, - 

Group Health 

(GH), stort 

integrerat 

sjukvårdssystem i 

Washington State 

- MBSR 

     (8) 

- (N=132) 

- ”10 keys” 

to healthy 

aging 

- (N=142) 

Fråge-

formulär

/Skala: 

 

- Smärta 

(NRS 

(Numeric 

Pain 

Rating 

Scale), 

medel-

poäng) 

Skillnaden mellan 

grupperna uppnådde 

ej statistisk 

signifikans 

 

 - P= 0.8 

-  Effektstorlek= 

  -0.02 

- Efter 

interventionen (8v) 

- Moderat 

kvalitet 

(22) 

Cherkin et 

al/ 

USA/ 

 JAMA 

(2016) 

 

Studieproto

koll 

Effects of 

mindfulness-

based stress 

reduction vs 

cognitive- 

behavioral 

therapy and 

usual care on 

back pain and 

functional 

limitations 

among adults 

with chronic 

low back pain: 

A randomized 

clinical trial 

Att utvärdera 

effektiviteten 

av MBSR 

jämfört med 

kognitiv 

beteendeterapi 

(KBT) eller UC 

hos patienter 

med KLRS 

- N=342 

- N=1 

 

- Kvinnor/män 

- 20-70 år 

- KLRS 

- GH 

- MBSR  

     (8) 

- (N=116 och 

CBT N=113) 

 

- UC 

- (N=113) 

Fråge-

formulär

/Skala: 

 

- Smärta 

(Graded 

Chronic 

Pain 

Scale 

(GCPS) 

 

Skillnaden mellan 

MBSR- och UC 

gruppen uppnådde 

statistisk signifikans, 

där MBSR gruppen 

hade en starkare 

förbättring (minskad 

smärta). 

 

- P= 0,04 

- Effektstorlek=  

  -0.28 

- Efter intervention 

(8v) 

- Hög-

kvalitet 

(33) 
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6.1. Metaanalys: 

Resultat från genomförd metaanalys uppskattade ett genomsnittligt SMD (estimate) till 

-0,611 och ett konfidensintervall (95%) för SMD till (-1,269, 0,047), för de fem (totalt 

798 patienter) inkluderade studierna. Effektstorlek varierade mellan -1.995 (Banth et al 

2015) till 0.260 (Morone et al, 2009). P-värdet var 0,069 och standard error (Std. Error) 

var 0,336. Heterogeniteten (hur stor variabilitet det finns mellan studierna) visade på I^2 

= 92,488. Alla studiers enskilda SMD-, konfidensintervalls- och weightsvärden, samt en 

översikt av metaanalysen finns visuellt sammanfattad i en Forest plot som finns att tillgå 

i figur 2. 

 
 

Figur 2.  Grafisk presentation av fem RCT studiers genomsnittligt SMD (estimate)= -0,611 och ett 

konfidensintervall (95%) för SMD till (-1,269, 0,047). När SMD=0 innebär det att interventionsgruppen 

och kontrollgruppen har motsvarande effekter. När förbättring associeras med en lägre poäng (bättre 

smärtlindring) på resultatmåttet, indikerar SMD <0 till att interventionen är effektivare än 

kontrollgruppen och där SMD >0 anger i vilken grad interventionen är mindre effektiv än 

kontrollgruppen (INTERPRETING) 
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7. Diskussion: 

 

7.1. Resultatdiskussion 

Forskningen och rekommendationer för mindfulness som behandling vid långvarig 

ländryggssmärta spretar och det finns enligt socialstyrelsen ett behov av uppdatering av 

evidensen inom området gällande diagnostik, behandling, rehabilitering och prevention 

för kroniska ospecifika smärtor. Syftet med studien var att redogöra för om en minskad 

smärtintensitet gick att uppnå med hjälp av ett MBSR- program hos vuxna personer 

med kronisk ländryggssmärta. Metaanalysen gav inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna (p=0,069) men visar på en trend mot signifikant förbättring hos MBSR-

gruppen jämfört med kontrollgruppen. Den totala effekten av MBSR blev medelstor 

(SMD -0,611 ) men en betydande heterogenitet (92,5%) observerades.  

 

Totalt ingick det sex RCT studier med totalt 902 patienter (män och kvinnor med någon 

form av KLRS), mellan 40-342 patienter i åldrarna 20–85 år i den här litteraturstudien. 

Resultat från tre av studierna (Cherkin et al, Esmer et al och Banth et al, 2,22,39 ) 

visade på en högre förbättring (minskad smärtintensiteten) i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen, med statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. 

Samma resultat avseende minskad smärtintensitet visades i en av studierna (Morone et 

al, 42), men där var resultatet inte signifikant mellan grupperna. I två av studierna (La 

Cour et al och Morone et al, 40,41) visades en förbättring i smärtintensitet i båda 

grupperna, men kontrollgruppen förbättrades mer än interventionsgruppen och resultatet 

var inte statistiskt signifikant mellan grupperna. Kvalitetsbedömningen uppskattades till 

genomsnittlig moderat kvalitet (en bedömd till låg-, fyra till moderat- och en till hög 

kvalitet). Banth et al bedömdes till låg kvalitet och hade en effektstorlek på – 2.1 (den 

största som uppmättes) och Cherkin et al bedömdes till hög kvalitet och hade en 

effektstorlek på -0,28. Det som skilde dessa studier åt var exempelvis att Cherkin et al 

hade ett högt deltagarantal (342 patienter) och lågt bortfall (en patient), där 

forskningsmetod, randomiseringsförfarandet, undersökningsgrupper och 

forskningsprotokoll var bra beskrivet. Banth et al hade svagheter gällande 

forskningsmetod och randomiseringsförfarandet och hade en bristfällig redovisning av 

undersökningsgruppen, samt stort bortfall (40 av 88). 
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Huvudresultat erhållna genom programmet Open-Meta analyst och illustrerade genom 

en Forest plot visade på en trend mot en större minskning av smärtintensiteten i 

interventionsgruppen, jämfört med kontrollgruppen vid första mätningen utförd efter 

interventionen. Resultatet (genomsnittliga SMD= -0,611) indikerar mot en 

mediumeffekt, där d=0.20 räknas som liten effekt, d=0.50 som mediumeffekt och d=0.8 

som en stor effekt enligt Cohen. Enligt en tabell baserad på Cohen (1988) tyder SMD= 

0.6 på att 72,6% av interventionsgruppen låg under genomsnittet för kontrollgruppen. 

Exkluderad studie (La cour et al, 40) i sammanvägningen, visade på effektstorleken 

0,16 vilket kan tolkas som att interventionen var mindre effektiv än kontrollgruppen 

(36). Studien exkluderades från metaanalysen för att undvika bidragande till 

heterogenitet då resultatet var baserat på alla patienter inkluderade i studien med kronisk 

smärta och inte endast på de patienterna med KLRS. 

 

P-värdet (0,069) i Forest ploten angav att det var 6.9% sannolikhet att skillnaden mellan 

grupperna berodde på slumpen. Standard error of the mean (SEM, Std.error) är ett mått 

som anger medelvärdets medelfel, osäkerheten när den bakomliggande populationens 

(deltagarna) medelvärde skattas. SEM räknas ut genom att ta SD dividerat med roten ur 

antalet deltagare (44). SEM blir mindre (mindre osäkerhet) desto fler antal deltagare 

som ingår i uträkningen. Gränser för tolkningen av I^2 kan vara vilseledande, eftersom 

vikten av inkonsekvens beror på flera faktorer. En grov guide till tolkning är följande: 

0%- 40%: behöver inte vara viktigt, 30%- 60%: kan representera moderat heterogenitet, 

50%- 90%: kan representera väsentlig heterogenitet och 75%- 100%: betydande 

heterogenitet (45).  

 

Den höga kliniska heterogeniteten i den här studien åskådliggjorde att inte alla studier 

var tillräckligt lika varandra med avseende på exempel studiedesign, populationens 

sammansättning, lokal kontext (sammanhang), kontrollvillkoren och interventionernas 

exakta innehåll (46).  I två av studierna (Morone et al och Morone et al, 41,42) var alla 

patienter över 65 år och hade effektvärdena (0,260 respektive -0,023), men ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna och i en studie (Banth et al, 39) var alla patienter 

kvinnor. Storleken på den totala studiepopulationen i studierna varierade mellan 40–342 

deltagare. 
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Interventionen i alla studier var baserade på MBSR, men med mer eller mindre 

adaptioner. Även instruktörerna hade en betydande roll och Kabat-Zinn menade på att 

det är MBSR instruktören och hens förståelse för vad som krävs för att leverera ett 

betydande/riktigt MBSR program som utgör kvalitén av MBSR som en intervention 

(47). Tre studier (Cherkin et al, Esmer et al och Banth et al, 2,22,39) använde sig av UC 

som kontrollgrupp och har en omfattande betydelse, då UC kan innebära väldigt olika 

från patient till patient. Detta kan ha influerat resultaten med exempelvis att patienterna 

ändrat sin medicinering under gången (La cour et al, 40). 

 

Andra förklaringar till den höga heterogeniteten är möjligheten att skilda patientgrupper 

reagerade olika på interventionen (46). Hur länge patienterna hade haft kronisksmärta, 

när och hur patienten har valt att söka hjälp för sin smärta och orsaken till KLRS kan 

vara avgörande faktorer till resultatet. Efter studiernas inklusionskriterier skulle 

patienterna haft sin smärta i minst tre månader i två studier (Morone et al och Morone et 

al, 41,42) och i en studie (Cherkin et al, 2) mellan 3–6 månader de senaste 180 dagarna 

och i minst sex månader i en studie (Banth et al, 39). I en studie (Esmer et al, 22) var 

längden av smärta ej angivet och i (La Cour et al, 40) var inklusionskriterierna smärta i 

över sex månader. Två av studierna rekryterade sina patienter från ett fysioterapicenter 

(Banth et al, 39), respektive ett tvärvetenskaplig ryggrads- och rehabiliteringscentrum 

(Esmer et al, 22). Tre studier rekryterade genom lokaltidningsannons (Morone et al, 41), 

samt från ett integrerat sjukvårdssystem (Cherkin et al och Morone et al, 2,42). Den 

studie som exkluderades från metaanalysen (La Cour et al, 40)  rekryterade sina 

patienter via en smärtklinik. Det går inte att bortses från att det verkar som om att 

smärta och funktionsnivån för många med ryggbesvär kan variera. Att den varierar från 

dag till dag och från vecka till vecka; beroende på både fysiska och psykosociala 

faktorer, vilket gör resultatet svårt att bedöma då många faktorer spelar en stor roll, samt 

att resultatet är avhängig på just dagsformen för patienterna vid mätningstillfället (1). 

 

En studie (La cour et al, 40) betonar att patienter med långvarig kronisksmärta ofta har 

fått lära sig att ignorera sin smärta för att kunna fungera normalt i vardagen. Vilket gör 

MBSR utmanade där ett av koncepten är att uppmärksamma sin smärta och kropp, 

vilket kan ge missledande resultat. MBSR är ingen tablett och involvera komplext 

mänskligt lärande och mänskliga interaktioner vilket gör interventionen väldigt 

komplex.  
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Det personliga engagemanget, meditations processen och hur mycket tid som 

patienterna faktiskt avhänger till meditation är väldigt personligt (40). 

 

Smärta är mångdimensionell och det kan vara stora svårigheter att beskriva sin smärta, 

samt att få en övergripande förståelse av upplevelsen, som relaterar till en känsla av att 

det gör ont. Detta gör det mycket svårt att mäta smärta objektiv och en subjektiv 

smärtrapport passar bättre (48). Alla resultat från inkluderade studier i den här 

litteraturstudien baseras på subjektiva mätmetoder för mätning av utfallsvariabeln 

smärtintensitet, men olika mätinstrument användes. SF-MPQ (fyrpunktsskala) användes 

i två av studierna (Banth et al och Morone et al, 39,41), summerat VAS för smärta (10-

punktsskala) i en studie (Esmer et al, 22), NRS (21-punktsskala) användes i en studie 

(Morone et al, 42) och GCPS (10-punktsskala) i en studie (Cherkin et al, 2). Exkluderad 

studie (La Cour et al, 40) från metaanalysen använde sig av BPI (10-punktsskala) för 

mätning av smärtintensitet. Den mest tillförlitliga bedömningen av smärtintensitet vid 

genomsnittliga smärtnivån över tid verkar vara en kort tidsperiod mellan en vecka till 

sex månader. Vid förändringar uppkomna efter terapi är VAS ett värdefullt instrument 

för att bedöma smärtintensitet när patienterna är välinformerade. 

Smärtmätningsinstrument för äldre patienter kan behöva ha specialiserade övergripande 

metoder för att ge en korrekt bedömd smärtintensitet. NRS är väl förståeligt och lätt att 

hantera, men lämpar sig inte lika väl som VAS för att upptäcka förändringar över tid 

(49). 

 

Hur patienten sedan i frågan bedömer sin smärta på en skala som exempelvis sträcker 

sig mellan ”ingen smärta alls” till ”värsta tänkbara smärta” beror i stor utsträckning på 

hur stor del av detta smärtkontinnum som patienten har upplevt. Då ytterst få har 

upplevt det senare och är betydligt lättare att ha en uppfattning om hur ”ingen smärta” 

känns (12). I de flesta fall är inte ett enkelt mätinstrument med ett objekt tillräckligt för 

att verkligen uppfånga smärta och behöver bedömas på ett mer komplext sätt. Det finns 

många omfattande smärtmätningsinstrument och dessa mäter vanligtvis flera 

dimensioner av smärta, med olika kombinationer av dess: kvalitet, påverkan, intensitet, 

störningar av funktionen och effekter på allmän livskvalitet (49). 
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Metaanalysen utförd i den här litteraturstudien visade på att ca 72,6% av 

interventionsgruppen låg under genomsnittet för kontrollgruppen i smärtintensitet efter 

interventionen. Även om det huvudsakliga syftet av MBSR inte är smärtbefrielse utan 

att acceptera alla sina förnimmelser, både de behagliga och obehagliga utan bearbetning 

eller klandring. Tidigare studier har funnit att högre smärtacceptans kan associeras med 

lägre smärtintensitet, men om det är smärtacceptans eller någon annan mekanism där 

MBSR lindrar smärtintensitet i KLRS är svårt att avgöra (50). 

 

I en studie gjord på Mindfulness meditationsrelaterad smärtlindring framhäver 

författarna att sammantaget av resultat från fem studier gjorda på ämnet tyder på att 

mindfulnessmeditation är en effektiv behandling av klinisk smärta. Där två (51, 52)   av 

dessa studier studerade dess effekt på IBS, två (53, 54) på fibromyalgia och en (55) på 

KLRS. Mindre tydligt är dock om graden av dessa effekter beror på själva 

mindfulnesspraktiken och författarna menar att isolering av de ”aktiva ingredienserna” 

av meditation genom att eliminera potentiell placebo erfordras (56). Placebo används av 

kliniska forskare för att bevisa om en ny behandling är effektiv bortom de psykologiska 

resultaten av den simpla tron om behandlingens abilitet att bota. Placebokontrollerade 

prövningar anses som ”allmän guldstandard” för att testa effekten av nya behandlingar 

(57). Placebokontrollerade prövningar är dock av förklarliga skäl svårare att genomföra 

inom mindfulness än inom farmakologiska  studier. I den hänsynen så använde sig två 

studier (Morone et al och Morone et al, 41,42) av ett hälsoutbildningsprogram som 

kontrollgrupp vilket är en slags intervention och de fick också minskning i smärta som 

MBSR gruppen, vilket  i sin tur gör att det inte blir signifikanta resultat mellan 

grupperna. Så det kan vara effekten av att man faktiskt gör något som minskar den 

upplevda smärtan. 

 

En systematiskstudie på MBSR för KLRS med tre RCTs med totalt 117 patienter fann 

otillräckliga bevis på effektiviteten av MBSR vid förbättrad smärtintensitet eller 

funktionshinder (50). Av dessa tre studier är två ( Esmer et al och Morone et al, 22,41) 

inkluderad i den här litteraturstudien där en studie (Esmer et al, 22) visade på 

effektstorleken -1.149 och den andra studien (Morone et al, 41) på effektstorleken 

0.260. Den tredje studien (55) exkluderades i den här litteraturstudien då den saknade 

adekvat kontrollgrupp.  
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Resultat från en relativt ny studie på effekten av MBSR på upplevd smärtintensitet på 

patienter med kronisk huvudvärk visade att MBSR kan användas som ett icke-

farmakologiskt ingrepp för att klara smärta hos dessa patienter. Författarna framhäver 

att MBSR kan användas i kombination med andra terapier som exempelvis 

farmakoterapi (58). 

 

7.2. Metoddiskussion: 

Betydande för en systematisklitteraturstudie är hur väl det systematiska sökandet-, den 

kritiska granskningen- och hur sammanställningen av litteraturen genomförs. Antalet 

studier som ska ingå finns det inga regler på, men strävan är att hitta och inkludera all 

relevant forskning inom området (31). Sökningen av litteratur i den här studien 

utgjordes av att skapa teman i tre olika block och sökningen utfördes i databasen 

PubMed. Det är möjligt att eventuell relevant forskning har försummats på grund av 

bristande termer/ord i söksträngen som genererades av blocken, samt av att inte fler 

databaser genomsöktes.  

 

Det finns risk för eventuellt uteslutande av relevant litteratur till studien där vissa 

artiklar exkluderades på grund av betalkrav (59, 60, 61, 62). Informationen var 

begränsad för dessa studier, men alla hade MBSR som interventionsgrupp och  

studerade effekten på smärtintensiteten ((61) beskriver endast att de gjorde en 

subjektivsmärtbedömning, vilket inte behöver inkludera smärtintensiteten) på patienter 

med KLRS ((59) hade patienter med KS och inte endast KLRS). Fyra studier (63, 64, 

65, 66) var likväl inte relevanta då de inte hade MBRS som interventionsgrupp och en 

studie (67) var inte relevant då smärtintensiteten inte mättes. Studien (55) som uteslöts 

på grund av avsaknad av adekvat kontrollgrupp studerade möjligheten till att rekrytera 

samhällsboende äldre vuxna med KLRS till att följa ett åtgärdsprogram med åtta 

sessioner av mindfulness meditationsprogram. Sista studien som uteslöts i den här 

litteraturstudien var (68) som var ett studieprotokoll för en studie (2) av de sex som 

inkluderades i litteraturstudien. 

 

Hur väl identifikation och värdering görs utav relevanta studier utgör värdet av en 

systematisk litteraturstudie och bör värderas i flera steg för varje studie. För att 

underlätta en systematisk ansats har olika metoder utvecklats för att avgöra kvaliteten på 

studier (31). 
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Relevansbedömningen kunde granskats mer kritiskt och utgjort en del av 

kvalitetsbedömningen av studierna vilket den inte gjorde.  I studien användes 

Interventional Pain Management IPM techniques utilizing IPM-QRB för att värdera 

kvalitén av inkluderade studier. Kvalitetsbedömningen har vissa brister då exempelvis 

kvalitetsgranskningen inte värderades i flera steg, samt att mätinstrumentets validitet 

som användes för kvalitetsbedömningen i studien inte hade fastställts. 

 

Beräkning av effektstorlek för varje enskild studie gjordes med hjälp av Cohen´s d och 

kan ge bristande reliabilitet då måttet är mer tillförlitligt när de används i jämförelser 

med läkemedel / läkemedel (eller placebo) jämfört med jämförelser vid förändring över 

tid startlinje/slutpunkt, även om det ofta används i det senare (69). För att undgå 

missledande tolkningar av resultat, så bör fokus på enstaka aspekter av data undgås och 

att hela bevismaterialet alltid ingår i tolkningen vid statistiska analyser. 

Eysenck menar att en metaanalys uppmuntrar till en begränsad inriktning på 

effektstorleken utan att ta hänsyn till andra aspekter av de inkluderade studierna, vilket 

kan leda till felaktig slutsats (35). I den här studien redovisas både effektstorleken, samt 

p-värde där effektstorlek hjälper läsaren att förstå storleken på skillnaderna mellan 

grupperna, medan statistisk signifikans (p-värde) undersöker om det finns en skillnad 

mellan grupperna som inte beror på slumpen (70). 

 

Det finns emellertid några problem som gör att den sammanvägda effekten inte alltid är 

en tillförlitlig skattning av den ”sanna” effekten. Möjligheten att jämföra och/ 

kombinera data från olika studier påverkas av heterogenitet som avser skillnader i 

studieformer (35). I^2 valdes för uppskattning av heterogeniteten för att testet inte 

influeras av antalet studier i metaanalysen och visar hur mycket heterogenitet som är 

närvarande. Resultatet kan tolkas på samma sätt, oavsett vilken typ av utfallsvariabel 

och val av effektmått (46) Q valdes att inte användas då det testet har låg styrka när det 

är få studier som används i metaanalysen, samt att testet inte beskriver hur mycket 

heterogenitet som finns närvarande utan endast om det finns (baserat på p-värde) (35). 

Om det råder stor heterogenitet kan det vara klokt att inte väga samman resultaten till en 

enda skattning av effektstorleken för att undgå missledande resultat. Att sammanfatta 

resultaten i en Forest plot kan dock ändå vara till hjälp när resultaten sedan ska tolkas 

och för att få en överblick (46). 
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Resultaten som redovisades i den här litteraturstudien är påtagligt begränsat av olika 

skäl. Exempelvis går det inte att utesluta att eventuellt relevanta studier och att all 

forskning inte har inkluderats. Få antal (sex) studier inkluderades, med genomsnittlig 

moderat kvalitet (en bedömd till låg-, fyra till moderat- och en till hög kvalitet) bedömd 

med Interventional Pain Management IPM techniques utilizing IPM-QRB. Data från 

metaanalysen som rapporterades baserades på totalt 798 patienter med KLRS, men det 

fanns en väldigt hög heterogenitet (I^2 = 92,5) mellan studierna.  

 

7.3 Slutsats: 

Studien visar tendenser på att gå mot en signifikantskillnad i effektstorlek mellan 

intervention- och kontrollgruppen i minskad smärtintensitet, vilket tyder på att mer 

forskning kan vara relevant inom området. Däremot erfordras att framtida studier 

standardiseras, det vill säga använder sig av exempelvis samma behandling, 

mätmetoder, urval av patienter och samma typ av kontrollgrupp etc. för att kunna ge 

betydande bevis. 
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- Mindfulness 

based stress 

reduction  

-  Non 

pharmacological 

- Pain management 

- Therapy 

 

         Tema 3 
(Ländryggsmärta) 
 
- Low back pain 

- Chronic pain 

 

 
            OR 

- Low Back  

- Chronic low back 

pain 

- Back pain 

- Pain 

- Sciatica 
 

AND 

Ämnesord/ 
Indexeringsord 

(MESH) 
 

AND 

Fritextsökning 
(TI, AB) 

 



 

 
 

Bilaga B. Sammanfattning av relevansbedömning med utgångspunkt från SBU:s 
relevansbedömningsmall. 
 

 

 

 

 

 

Artikel Banth 

et al 

Esmer 

et al 

Morone 

et al 

(2009) 

La 

Cour 

et al 

Morone 

et al 

(2016) 

Cherkin 

et al 

A) Är den population som deltagarna togs från 

tydligt beskriven och relevant? 

Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 

B) Är sättet att rekrytera deltagare acceptabelt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

C) Är studiens inklusionskriterier adekvata? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

D) Är studiens exklusionskriterier adekvata? Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

A) Är den undersökta interventionen relevant? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

B) Är den undersökta interventionen 

administrerad/utförd på ett korrekt sätt? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

C) Är den undersökta interventionen 

administrerad/utförd på ett reproducerbart 

sätt? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

A) Är jämförelseinterventionen relevant? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

B) Kan man utesluta att val av 

jämförelseintervention, dos eller 

administrationssätt/utförande medfört ett 

systematiskt fel till förmån för endera 

interventionen? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

A) Har undersökta effektmått klinisk relevans? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

A) Är studiens längd adekvat? 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

B) Är uppföljningstiden adekvat? 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 R R R R R R 



 
 

II 

Bilaga C. Interventional Pain Management IPM techniques utilizing IPM-QRB, en 

checklista bestående av 22 frågor för utförd kvalitetsbedömningen av inkluderade 

studier. 
  Scoring 

I.  CONSORT OF SPIRIT  

1.  
 

Trial Design Guidance and Reporting  

 Trial designed and reported without any guidance  
 

0 

 Trial designed and reported utilizing minimum criteria other than CONSORT or 
SPIRIT criteria or trial was conducted prior to 2005 
 

1 

 Trial implies it was based on CONSORT or SPIRIT without clear description with 
moderately significant criteria for randomized trials or the trial was conducted 
before 2005 
 

2 

 Explicit use of CONSORT or SPIRIT with identification of criteria or trial 
conducted with high level reporting and criteria or conducted before 2005 
 

3 

II. DESIGN FACTORS 
 

 

2. Type and Design of Trial 
 

 

 Poorly designed control group (quasi selection, convenient sampling) 
 

0 

 Proper active-control or sham procedure with injection of active agent 
 

2 

 Proper placebo control (no active solutions into active structures) 
 

3 

3. Setting/Physician 
 

 

 General setting with no specialty affiliation and general physician  
 

0 

 Specialty of anesthesia/PMR/neurology/radiology/ortho, etc. 1 

 Interventional pain management with interventional pain management physician 
 

2 

4. Imaging 
 

 

 Blind procedures 
 

0 

 Ultrasound  
 

1 

 CT 
 

2 

 Fluoro  3 

5. Sample Size 
 

 



 
 

III 

 Less than 50 participants in the study without appropriate sample size 
determination 
 

0 

 Sample size calculation with less than 25 patients in each group 
 

1 

 Appropriate sample size calculation with at least 25 patients in each group 
 

2 

 Appropriate sample size calculation with 50 patients in each group 
 

3 

6. Statistical Methodology 
 

 

 None or inappropriate  
 

0 

 Appropriate 
 

1 

III PATIENT FACTORS 
 

 

7. Inclusiveness of Population 
 

 

7a. For epidural procedures: 
 

 

 Poorly identified mixed population 
 

0 

 Clearly identified mixed population 
 

1 

 Disorders specific trials (i.e. well defined spinal stenosis and disc herniation, 
disorder specific, disc herniation or spinal stenosis or post surgery syndrome)  
 

2 

7b. For facet or sacroiliac joint interventions: 
 

 

 No diagnostic blocks 
 

0 

 Selection with single diagnostic blocks 
 

1 

 Selection with placebo or dual diagnostic blocks 
 

2 

8. Duration of Pain 
 

 

 Less than 3 months 
 

0 

 3 to 6 months 
 

1 

 > 6 months 
 

2 

9. Previous Treatments  
 

 

 Conservative management including drug therapy, exercise therapy, physical 
therapy, etc.  
 

 

 Were not utilized  
 

0 

 Were utilized sporadically in some patients  
 

1 



 
 

IV 

 Were utilized in all patients 
 

2 

10. Duration of Follow-up with Appropriate Interventions 
 

 

 Less than 3 months or 12 weeks for epidural or facet joint procedures, etc. and 6 
months for intradiscal procedures and implantables 
 

0 

 3 to 6 months for epidural or facet joint procedures, etc., or 1 year for intradiscal 
procedures or implantables 
 

1 

 6 months to 17 months for epidurals or facet joint procedures, etc., and 2 years or 
longer for discal procedures and implantables 
 

2 

 18 months or longer for epidurals and facet joint procedures, etc., or 5 years or 
longer for discal procedures and implantables 
 

3 

IV. OUTCOMES 
 

 

11. Outcomes Assessment Criteria for Significant Improvement  
 

 

 No descriptions of outcomes OR < 20% change in pain rating or functional status 
 

0 

 Pain rating with a decrease of 2 or more points or more than 20% reduction OR 
functional status improvement of more than 20% 
 

1 

 Pain rating with decrease of ≥ 2 points AND ≥ 20% change or functional status 
improvement of ≥ 20% 
 

2 

 Pain rating with a decrease of 3 or more points or more than 50% reduction OR 
functional status improvement with a 50% or 40% reduction in disability score 
 

2 

 Significant improvement with pain and function ≥ 50% or 3 points and 40% 
reduction in disability scores 
 

4 

12. Analysis of all Randomized Participants in the Groups 
 

 

 Not performed 
 

0 

 Performed without intent-to-treat analysis without inclusion of all randomized 
participants 
 

1 

 All participants included with or without intent-to-treat analysis 
 

2 

13. Description of Drop Out Rate  
 

 

 No description of dropouts, despite reporting of incomplete data or ≥ 20% 
withdrawal 
 

0 

 Less than 20% withdrawal in one year in any group  
 

1 

 Less than 30% withdrawal at 2 years in any group 
 

2 

14. Similarity of Groups at Baseline for Important Prognostic Indicators 
 

 

 Groups dissimilar with significant influence on outcomes with or without 
appropriate randomization and allocation  
 

0 

 Groups dissimilar without influence on outcomes despite appropriate 
randomization and allocation 
 

1 



 
 

V 

 Groups similar with appropriate randomization and allocation 
 

2 

15. Role of Co-Interventions 
 

 

 Co-interventions were provided but were not similar in the majority of participants 
 

0 

 No co-interventions or similar co-interventions were provided in the majority of 
the participants 
 

1 

V. RANDOMIZATION 
 

 

16. Method of Randomization 
 

 

 Quasi randomized or poorly randomized or not described 
 

0 

 Adequate randomization (coin toss, drawing of balls of different colors, drawing 
of ballots) 
 

1 

 High quality randomization (computer generated random sequence, pre-ordered 
sealed envelopes, sequentially ordered vials, telephone call, pre-ordered list of 
treatment assignments, etc.) 
 

2 

VI. 
 

ALLOCATION CONCEALMENT 
 

 

17. Concealed Treatment Allocation 
 

 

 Poor concealment of allocation (open enrollment) or inadequate description of 
concealment 
 

0 

 Concealment of allocation with borderline or good description of the process with 
probability of failure of concealment  
 

1 

 High quality concealment with strict controls (independent assignment without 
influence on the assignment sequence)  
 

2 

VII. BLINDING 
 

 

18. Patient Blinding 
 

 

 Patients not blinded 
 

0 

 Patients blinded adequately 
 

1 

19. Care Provider Blinding 
 

 

 Care provider not blinded 
 

0 

 Care provider blinded adequately 
 

1 

20. Outcome Assessor Blinding 
 

 

 Outcome assessor not blinded or was able to identify the groups 
 

0 

 Performed by a blinded independent assessor with inability to identify the 
assignment-based provider intervention (i.e., subcutaneous injection, 
intramuscular distant injection, difference in preparation or equipment use, 
numbness and weakness, etc.)  
 

1 

VIII. CONFLICTS OF INTEREST 
 

 



 
 

VI 

21. Funding and Sponsorship 
 

 

 Trial included industry employees 
 

-3 

 Industry employees involved; high levels of funding with remunerations by 
industry or an organization funded with conflicts 
 

-3 

 Industry or organizational funding with reimbursement of expenses with some 
involvement 
 

0 

 Industry or organization funding of expenses without involvement 
 

1 

 Funding by internal resources only with supporting entity unrelated to industry 
 

2 

 Governmental funding without conflict such as NIH, NHS, AHRQ 
 

3 

22. Conflicts of Interest  
 

 

 None disclosed with potential implied conflict 
 

0 

 Marginally disclosed with potential conflict 
 

1 

 Well disclosed with minor conflicts 
 

2 

 Well disclosed with no conflicts 
 

3 

 Hidden conflicts with poor disclosure 
 

-1 

 Misleading disclosure with conflicts 
 

-2 

 Major impact related to conflicts 
 

-3 

 TOTAL MAXIMUM 
 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII 

Bilaga D. Resultatsammanfattning i textform för de sex inkluderade studierna i 

litteraturstudien.  

 

Sammanfattning av studie 1  

Effectiveness of mindfulness meditation on pain and quality of life of patients with 

chronic low back pain, Banth et al, 2015 

Syfte: 

Att undersöka inverkan av MBSR som intervention på livskvalitén och smärtgraden på 

kvinnliga patienter med ISKLRS. 

Metod: 

Totalt 88 kvinnliga patienter (mellan 30-45 år) med diagnosen ISKLRS delades 

randomiserat in i antingen interventionsgruppen (MBSR+ UC) eller till kontrollgruppen 

(endast UC). MBSR programmet pågick under åtta veckor med 1 session per vecka, 

som varade i 90 minuter, samt 30–45 minuters daglig hemmaträning. Kontrollgruppen 

fortsatte med normala hälsovårdsrutiner inkluderande fysioterapi och medicinering 

under studietiden och erbjöds ingen typ av intervention. Utfallsvariabeln smärta 

bedömdes 3 gånger; före-, efter- och 4 veckor efter interventionen med I-SF-MPQ. 

Resultat: 

Efter interventionen (åtta veckor) visade det att MBSR var effektivt vid minskning av 

smärta och patienter som utförde åtta sessioner meditation under interventionen 

rapporterade signifikant lägre smärta än patienter som endast fick UC (P <0,001). 

Effektstorlek mellan grupperna var -2,1.  

 

Sammanfattning av studie 2 

Mindfulness-Based Stress Reduction for failed back surgery Syndrome: A randomized 

controlled trial, Esmer et al, 2010 

Syfte: 

Att utvärdera om MBSR kan vara effektiv och dess effekt för patienter med FBSS. 

Metod: 

Totalt 25 patienter (mellan 44-67år) med KLRS delades randomiserad in i 

interventionsgruppen (MBSR + UC) eller till kontrollgruppen (UC). MBSR 

programmet pågick under totalt 8 veckor med 1 session per vecka, som varade i 90–150 

minuter, samt 45 minuters daglig meditation hemma. Kontrollgruppen erbjöds ingen 

intervention under studieperioden utan fortsatte endast med UC.  



 
 

VIII 

Utfallsvariabeln smärta mättes med summerat VAS för smärta26, före-, 4 veckor efter- 

och 40 veckor efter interventionen. 

Resultat: 

MBSR-gruppen demonstrerade statistiskt signifikant (P= 0.21) förbättring i förhållande 

till kontrollgruppen vid 12 veckor (fyra veckor efter interventionen), med minskad 

smärtnivån på analog skala för smärta. Effektstorlek mellan grupperna var -1,21. 

 

Sammanfattning av studie 3 

A mind-body program for older adults with chronic low back pain: Results of a pilot 

study, Morone et al, 2009 

Syfte: 

Att utvärdera effekten av MBSR på funktionsnedsättning, psykologisk funktion och 

smärtgrad på äldre vuxna med KLRS. 

 Metod: 

Totalt 40 patienter (över 65 år) med KLRS delades randomiserat in i antingen 

interventionsgruppen (MBSR) eller i kontrollgruppen (hälsoutbildningsprogram). 

MBSR programmet pågick under totalt 8 veckor med 1 session per vecka, som varade i 

90 minuter, samt 45 minuter daglig meditation hemma. Kontrollgruppen genomgick ett 

8 veckors hälsoutbildnings program innehållande lektioner, gruppdiskussioner och 

hemuppgifter. Utfallsvariabeln smärta mättes med kortversion MPQ och SF-36 

smärtskala, före-, efter- och 4 månader efter interventionen. 

Resultat: 

Båda grupperna förbättrades (minskad smärta) på MPQ-formuläret, men endast MBSR 

gruppen visade på minskad smärta på SF-36 efter interventionen (åtta veckor). 

Skillnaderna mellan de två grupperna uppnådde inte statistisk signifikans (P= 0,4388) 

och effektstorleken var 0,26. 

 

Sammanfattning av studie 4 

Effects of mindfulness meditation on chronic pain: A randomized controlled trial,  

La Cour et al, 2015 

Syfte: 

Att undersöka effekterna av MBSR för patienter med långvariga och allvarliga 

smärttillstånd med mångfaldigt ursprung. 

 



 
 

IX 

Metod: 

Totalt 109 patienter (mellan 34-61år) med KS (61 patienter med KLRS) delades 

randomiserat in i antingen interventionsgruppen (MBSR) eller i kontrollgruppen (UC). 

MBSR programmet pågick under totalt 8 veckor med 1 session per vecka, som varade i 

180 minuter varav 1 session varade i 4,5 timme, samt 45 minuter daglig meditation 

hemma. Kontrollgruppen fick behandling vid smärtcentret som vanligt och detta 

inkluderade att gå till planerade möten med läkare, sjuksköterskor, psykologer eller 

socialarbetare. Utfallsvariabeln smärta mättes med the Brief Pain Inventory (BPI) 

omfattande VASs och med SF-36 smärtskala, före-, efter- och 6 månader efter 

interventionen. 

Resultat: 

Skillnaden mellan grupperna uppnådde ej statistisk signifikans (P= 0.17) efter 

interventionen (åtta veckor) och effektstorleken var  0.16.  Detta resultaten gäller alla 

patienter (54) i MBSR gruppen och alla patienter (55) i kontrollgruppen och inte endast 

de patienterna (24 respektive 35) med KLRS.  

 

Sammanfattning av studie 5 

A mind-body program for older adults with chronic low back pain: A randomized 

clinical trial, Morone et al, 2016 

Syfte: 

Att bestämma effektiviteten av MBSR för ökad funktion och minskad smärta hos äldre 

vuxna med KLRS. 

Metod: 

Totalt 282 patienter (över 65 år) med KLRS delades randomiserat in i antigen 

interventionsgruppen (MBSR) eller i kontrollgruppen (hälsoutbildningsprogram (”10 

keys” to healthy aging)). MBSR programmet pågick under totalt 8 veckor med 1 session 

per vecka, som varade i 90 minuter. Kontrollgruppen genomgick en grupp 

hälsoutbildningsprogram baserat på “10 Keys” to Healthy Aging”.  Ett interaktiv och 

dynamiskt undervisningsprogram för äldre vuxna, innehållande viktiga hälsoämnen (ex 

högt blodtryckshantering) som är relevanta för ett hälsosamt åldrande. Utfallsvariabeln 

smärta mättes med NRS- skalan, före-, efter- och 6 månader efter interventionen. 

 

 

 



 
 

X 

Resultat: 

Sjuttiofem av 132 interventionsdeltagare (56,8%) mot 62 av 138 kontrolldeltagare 

(44,9%) hade minst en 2,5-punkts kliniskt signifikant förbättring efter interventionen 

(åtta veckor) i Numeric Pain Rating Scale (genomsnittet). Skillnaden mellan grupperna 

uppnådde ej statistisk signifikans (P= 0.8) och effektstorleken var -0.02. 

 

Sammanfattning av studie 6 

Effects of mindfulness-based stress reduction vs cognitive- behavioral therapy and 

usual care on back pain and functional limitations among adults with chronic low back 

pain: A randomized clinical trial, Cherkin et al, 2016 

Syfte: 

Att utvärdera effektiviteten av MBSR jämfört med kognitiv beteendeterapi (KBT) eller 

UC hos patienter med KLRS. 

Metod: 

Totalt 342 patienter (mellan 20–70 år) med KLRS delades randomiserat in i antingen 

interventionsgruppen (MBSR eller KBT) eller i kontrollgruppen (UC). MBSR 

programmet pågick under totalt 8 veckor med 1 session per vecka, som varade i 120 

minuter, samt inkluderat ett frivilligt 6 timmars retreat. Kontrollgruppen erbjöds ingen 

intervention under studieperioden utan fortsatte endast med UC. Utfallsvariabeln smärta 

mättes med GCPS, före-, under (4e veckan) -, efter-, 18 veckor efter- och 1 år efter 

interventionen. 

Resultat: 

Grupperna skilde sig signifikant (P= 0,0382) i förbättring av karakteristisk 

smärtintensitet efter interventionen (åtta veckor) med större förbättring i MBSR 

gruppen än i kontrollgruppen, med en effektstorlek på 0.28 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XI 

 

Bilaga E. Utökad information om interventionen utför i varje studie. 
Artikel: 

Författare 

Land 

År 

Inklusions- 

Exklusionskrierier* 

* Intressanta för syftet med litteraturstudien 

(eller skriva ut exakt alla???? ) 

Intervention: 

Innehåll 

Gruppstorlek 

Tid 

Material/information 

Instruktör/er 

Adaptioner 

”Undersöknings- tillfällen”  

Plats intervention 

Banth et al  

Iran 

 (2015) 

Inklusion: 

-Ålder 30–35 

-Pågående medicinskbehandling (ex 

fysioterapi & medicin) 

- Medicinsk historia av ISKLS & bestående 

smärta åtminstone i 6 mån 

- Kön (kvinna) 

- Samtycke och vilja till alternativa och 

kompletterande terapier för smärtlindring 

 

Exklusion: 

- Historisk ryggradsoperation 

- Kombination med andra kroniska 

sjukdomar 

- Psykoterapi under de 2 senaste åren 

Innehåll: 

- MBSR programmet baserat på riktlinjer 

framhållna av Kabata- Zinn 

-Mindfulness 

- Meditation 

 -Gående meditation 

-Kroppsskanning 

-Andningsövningar 

 

Gruppstorlek: 

-7-9 personer/grupp 

 

Tid: 

- Totaltid 8v 

- 1 session (90 min) /v, under 8v 

- 30-45 daglig meditation hemma 

Material/information: 

- Introduktion 

-Skrivet material 

- Mp3 CD 

 

Instruktör/er: 

- Framgår ej 

 

 

Adaptioner: 

- Vissa adaptioner gjorda för patienterna 

(framgår ej vad) 

Undersökningstillfällen: 

-Före* 

-Efter * 

- Efter* (4v) 

 

* Intervention 

 

Plats intervention: 

- Privat psykiatriklinik nära 

fysioterapikliniken 

Esmer et al 

USA 

 (2010) 

Inklusion: 

- Bestående bensmärta, ryggsmärta eller både 

och pga historisk (inom 2 år)””spinal 

stenos”” operation 

 

Exklusion: 

-Graviditet 

- Kognitiv försämring 

- Återfallande kemiskt beroende 

- Brist på effektivt transportmedel 

Innehåll: 

- MBSR programmet utgick efter 

läroplanen etablerad på University of 

Massachusetts (UMass) Medical Center 

- Mindfulness (gång, tänka ect) 

- Yoga 

- Meditation 

 

Gruppstorlek: 

- Framgick ej 

 

Tid: 

-Totaltid (8v) 

- 1 session (90-150min) /v, under 8v 

- 1 session (6h, under sjätte veckan) 

- 45 min daglig meditation 

- 1 6h session 

 

 

 

Material/information: 

- Framgick ej 

 

instruktör/er: 

- 2 instruktörer, MBSR utbildade genom 

UMass medical Center, samlärde under hela 

kursen 

 

Adaptioner: 

-Framgick ej 

Undersökningstillfällen: 

- Före* 

-Efter* (4v) 

-Efter* (1år) 

*Interventionen 

 

Plats intervention: 

- Framgick ej 

Morone et al/ 

USA/ 

 NIH  

(2009) 

Inklusion: 

- KLRS under minst 3mån & minst moderat 

intensitet efter en smärtskala 

- 65år ³ 

- intakt kognition 

 

Exklusion: 

- Tidigare deltagare i ett mindfulness-

program 

- Seriösa hörsel- och synnedsättningar 

- Hjärtlungsjukdomar (instabila) 

- Smärta pga akut skada inom de senaste 

3mån 

Innehåll: 

- Baserad på Jon Kabat-Zinns model från 

UMass Medical School 

- Mindfulness meditation (sittande, 

liggandes & gåendes) 

- Andningsövningar 

- Kroppsscanning 

 

Gruppstorlek: 

- Framgick ej 

 

Tid: 

- Totaltid (8v) 

Material/information: 

-Introduktion 

- CD 

- Skrivet material 

 

Instruktör/er: 

- 2 instruktörer, utbildade MBSR 

instruktörer 

 

Adaptioner: 

- Framgick ej 

Undersökningstillfällen: 

-Före* 

- Efter* 

-Efter* (4mån) 

* Interventionen 

 

Plats intervention: 

-Framgick ej 
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- 1 session (90min) /v, under 8v 

- Daglig meditation (50min) 

La Cour et al / 

Danmark/ 

Pain Medicine 

(2015) 

Inklusion: 

- Seriös och långvarig smärt 

- Behandla under en tid på kliniken 

-  Behandling i stabil fas och justerad 

smärtmedicin 

 

Exklusion: 

- Patienter med ostabil kliniksituation 

(föränderlig farmaceutbehandling) 

- Svåra kognitiva problem 

Innehåll: 

-- Baserad på Jon Kabat-Zinns model från 

UMass Medical School, förutom vissa 

adaptioner 

 

Gruppstorlek: 

-22,16 & 17 (3 grupper) 

 

Tid: 

- Totaltid (8v) 

- 1 session (180min) /v, under 8v 

- 1 session (4,5h) 

-1 uppföljningssession (2mån efter sista 

sessionen) 

- Daglig meditation (45min) 

Material/information 

- CD 

 

Instruktör/er 

-MBSR utbildad genom UMass medical 

Center 

 

Adaptioner: 

- Sessionerna var förlängda till 180min för 

att inkludera en 20-min paus 

- Den så kallade ”hela dagen session” var 

reducerad från 7,5h till 4,5h 

- Yogan var modifierad till gruppens fysiska 

förmåga 

Undersökningstillfällen: 

-Före* 

- Efter* 

- Efter* (6mån) 

*Intervention 

 

Plats intervention: 

- Stadssjukhus Köpenhamn, 

multidisciplinärt smärtcenter 

Morone et al / 

USA/ 

JAMA Intern Med 

(2016) 

 

 

Inklusion: 

- 65år ³ 

- Intakt Kognition 

- Funktionella begränsningar pga KLRS 

- Självrapporterad moderat kronisk smärta 

 

Exklusion: 

- Medverkar nyligen i mindfulness 

meditationsprogram  

- Seriösa underliggande sjukdomar som 

orsakade smärta 

- Allvarligt nedsatt rörlighet, hörsel och syn 

-  Annan kroppssmärta mer allvarlig än deras 

KLRS 

- Akut eller dödlig sjukdom 

Innehåll: 

- Baserad på den 8v Mindfulness- Based 

Stress Reduction programmet 

- Mindfullnes (sittandes, gåendes, 

stretching, liggandes, andning och mindful 

medvetenhet av tankar & sensationer) 

- Kroppsskanning 

 

Gruppstorlek 

- 10-12 

 

Tid: 

- Totaltid (8v) 

- 1 session (90min) /v, under 8v 

- 1 session (60min) /månad, efter 

interventionen 

Material/information: 

- CD 

- Läsmaterial 

-Dagbok 

 

Instruktör/er: 

 MBSR utbildad genom UMass medical 

Center  

 

Adaptioner: 

- Mindfull stretching istället för yoga 

Undersökningstillfälle: 

- Före* 

- Efter* 

- Efter* (6mån) 

*Intervention 

 

Plats intervention: 

- Framgick ej 

Cherkin et al / 

JAMA (2016) 

studieprotokoll 

 

 

Inklusion: 

- Minst 3 mån ihållande smärta (ländryggen) 

- 20-70 år 

 

Exklusion: 

- Specifik diagnos på ländryggssmärtan 

-  Uppskattad smärtsamhet <4 &/eller 

smärtstörning <3 (0–10 skala) 

Innehåll: 

- Baserad på originella 8v Mindfulness- 

Based Stress Reduction programmet 

-  

Gruppstorlek: 

 

Tid: 

- Totaltid (8v) 

- 1 session (120min) /v, under 8v 

- Frivilligt 6h retreat 

 

Material/information: 

- Läroböcker 

- CDs 

- Instruktioner för egenpraktik hemma 

-  Mindfulness praktik (kroppsskanning, 

yoga, meditation, medvetenhet tankar, 

känslor & sensationer, andningsövningar & 

gående meditation) 

 

Instruktör/er: 

- 8 instruktörer (6 var MBSR utbildade 

genom UMass medical Center) 

 

Adaptioner: 

Framgick ej! 

Undersökningstillfällen: 

- Före* 

- Under* (4v) 

-Efter* 

-Efter* (18v, primär 

slutpunkt) 

- Efter* (1år) 

* Intervention 

 

Plats intervention: 

- Framgick ej 


