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Abstrakt
Det har skett en kraftig ökning av den stressrelaterade ohälsan under 1990-talet i Sverige och inom 

Europeiska Unionen. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka behandlingar som används 

inom sjukgymnastik vid stressrelaterad ohälsa, samt behandlingarnas effekter på upplevd stress och 

reaktioner på stress. Litteratursökningen utfördes i databaserna AMED, Cinahl, PubMed, PEDro och 

SweMed+. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000 och januari 2007 på engelska eller de 

nordiska språken. Sökningen resulterade i 26 artiklar. De behandlingsmetoder som studerades var 

fysisk träning, massage, avslappningsmetoder och akupressur. Alla behandlingsmetoder visade på 

positiva effekter på upplevd stress eller reaktioner på stress. Avslappningsmetoderna visade sig vara 

mest effektiva, följda av fysisk träning och massage. Ingen behandlingsmetod uppnådde dock 

evidensstyrka 1, dvs. starkt vetenskapligt underlag. Fler studier med högt bevisvärde behöver därför 

utföras.

Nyckelord: Effekter, litteraturstudie, psykologisk stress, sjukgymnastik, stress, stressrelaterad 

ohälsa 

Abstract
In the 1990's stress related disorders have been a growing problem in Sweden and in European Union. 

The aim of this study was to investigate which physical therapy treatment methods that have been use 

for stress related disorders, and the effects of these treatments on subject experiences and reactions to 

stress. A literature search was conducted in the following databases: AMED, Cinahl, PubMed, PEDro 

and SweMed+. The articles that were sought were the ones published between the year 2000 and 

January in 2007 in either English or the Nordic languages. The search resulted in 26 publications. The 

investigated treatment methods were physical exercise, massage, relaxation methods and acupressure. 

Every found treatment method showed positive effects on the experiences or reactions of stress. The 

relaxation methods appeared to be the most effective treatment, followed by physical exercise and 

massage. However, none of the studied methods of treatment reached the highest state of strength in 

evidence. Therefore there is a need for more scientific studies to be performed so that more convincing 

evidence may be presented.

 

Key words: Effects, literary study, physical therapy, psychological stress, stress, stress 

related disorders
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1. Bakgrund
Det senaste decenniet har antalet sjukskrivningar i Sverige ökat. Sedan slutet av 1990-talet har 

sjukskrivningarna ökat med omkring 20 procent per år (Eriksen & Ursin, 2005; Levi, 2001; 

Lundberg  & Wentz,  2005).  Det  har  även  skett  en  kraftig  ökning av  den  stressrelaterade 

ohälsan  som  framförallt  ökat  inom  vårdyrkena  (Anderberg,  1998),  men  även  hos  yngre 

arbetstagare  (Anderberg,  1998;  Levi,  2001).  Under  de  senaste  åren  har  de  vanligaste 

orsakerna  för  långtidssjukskrivningar  varit  utmattningsdepression,  nedstämdhet,  kronisk 

trötthet  och  belastningsskador  (Lundberg  &  Wentz,  2005).  Något  som  ökar  risken  för 

exempelvis depression är ständig stress (Eklund-Gröneberg, Fredriksson, Holmberg, Hulting, 

Lundquist,  Runius,  & Strindlund,  2006). Två rapporter  ”Arbetsmiljö  1999” och ”Negativ 

stress och ohälsa” visade att 43 procent av männen och 51 procent av kvinnorna upplevde sitt 

arbete psykiskt påfrestande. Orsaken till detta var en kombination av för stor arbetsbelastning 

och  låg  egenkontroll  (Levi,  2001).  Stressrelaterade  problem  och  de  ökande 

långtidssjukskrivningarna är inte ett problem enbart i Sverige. En undersökning som gjordes 

inom Europeiska Unionen visade att cirka 60 procent av de anställda upplevde tidspress under 

jobbet. Vidare hade 20-25 procent olika typer av stressrelaterade symtom (Iwarson, 2004). Av 

de 147 miljoner arbetstagare inom EU-länderna upplevde minst 40 miljoner stress på sina 

arbetsplatser (Anderberg, 1998). I Socialstyrelsens folkhälsorapporter framgår det att allt fler 

unga lider av olika stressymtom. I dag rapporteras 20 procent av skolungdomarna ha psykiska 

eller psykosomatiska problem. Detta visar sig i form av huvudvärk, buksmärtor, ångest och 

ängslan (Iwarson, 2004). Stress kan i värsta fall leda till för tidig död på grund av självmord 

eller plötslig död till följd av hjärt-kärlsjukdomar. Vidare framgick det i en studie från Malmö 

att 10-20 procent av befolkningen fick höjd vilopuls och sömnproblem till  följd av stress. 

Dessa data kopplades samman med dödsregistret och det visade sig att dessa personer riskerar 

att dö 10-15 år i förtid (Anderberg, 1998).

Det finns olika definitioner på stress. I medicinska sammanhang beskrivs ordet stress som 

organismens svar på belastning (Klingberg-Larsson, 2000). Enligt Frankenhaeuser & Ödman 

(1983) är stress en process där individens förmåga ställs mot omgivningens krav. Stress är en 

del av livet och är nödvändig, men innebär samtidigt en förslitning. Först när individen inte 

kan anpassa sig till stressen blir denna skadlig (Dotevall & Dotevall, 1988). Vissa författare 

menar till och med att utan stress skulle individen dö (Levi, 2001, 2005). I biologisk mening 
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definieras stress som ”ett tillstånd då organismens dynamiska jämvikt, eller homeostas, hotas 

av yttre eller inre påverkan”. Det som då händer i vårt stressystem är att det reagerar med 

både fysiologiska och beteendemässiga reaktioner. Detta sker genom ökad uppmärksamhet, 

blodet  omdirigeras  till  hjärnan  och  muskulaturen,  hjärtfrekvensen  och  blodtrycket  stiger. 

Denna  reaktion  var  väldigt  funktionell  och  nödvändig  på  exempelvis  stenåldern  då 

människorna utsattes för akut stress, till exempel av ett anfallande vilddjur. Detta gjorde det 

möjligt att snabbt fly eller strida. Idag fungerar vårt stressystem likadant som på stenåldern. 

En skillnad är att faktorerna som framkallar stress idag är av ett annat slag som varken går att 

lösa genom att slåss eller fly (Ljung & Friberg, 2004). 

När individen utsätts för stressfaktorer under en lång tid ökar risken för olika stressrelaterade 

symtom  och  sjukdomar.  Det  finns  många  olika  sjukdomssymtom  som  kan  vara 

stressrelaterade,  till  exempel  långvariga  smärttillstånd,  huvudvärk  och  mag-tarmproblem, 

kognitiva  störningar,  trötthet,  sömnproblem  och  depression.  Vidare  kan  även  hjärt-

kärlsjukdomar och typ 2-diabetes vara stressrelaterade. En trolig förklaring till att stress kan 

vara en orsak till  så många olika sjukdomssymtom är att  många organsystem påverkas av 

stress. Det talas ofta om ”positiv” och ”negativ” stress, och man menar då att den ”positiva” 

stressen  skulle  vara  ofarlig.  Men om det  inte  ges  tid  till  återhämtning  är  inte  heller  den 

”positiva” stressen bra. Det finns två olika typer av reaktionsmönster vid stress,  kortvarig 

(akut) och långvarig. Vid akut stress gör sig kroppen beredd på kamp eller flykt, pulsen ökar, 

blodtrycket stiger, musklerna fylls med blod, smärtkänsligheten minskar och immunförsvaret 

stärks. Däremot vid långvarig stress kan motsatsen ske, kroppen reagerar med uppgivenhet, 

pulsen minskar, blodtrycket sjunker, musklerna blir stela och ömma, smärtkänsligheten ökar 

och immunförsvaret försvagas. (Ljung & Friberg, 2004).

Det talas om två olika sätt att hantera stress, antingen genom att göra något åt orsaken till 

stress eller genom att mildra verkningarna av stress. (Frankenhaeuser & Ödman, 1983) Att 

göra något åt orsaken till stressen är viktigt, men kan vara svårt att uppnå. Det kan vara lättare 

att istället öka stresståligheten, genom bland annat fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet leder till att 

individen  blir  allmänt  starkare,  får  bättre  kondition  och  en  ökad  förmåga  att  hantera 

påfrestningar, såsom psykisk och fysisk stress (Börjesson & Jonsdottir, 2004). Vid motion 

och fysisk träning förbränns den energiuppladdning som stressreaktionerna åstadkommit och 
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kommer  därigenom  till  nytta.  Fler  exempel  på  metoder  för  att  minska  stressymtom  är 

avspänning,  meditation,  läkemedel  och  psykoterapi  (Levi,  2001).  I  sin  studie  visade  Kerr 

(2000)  att  alla  utvärderade  avslappningstekniker  gav  reducering  i  både  fysiologiska  och 

psykologiska  yttringar  av  stress.  Enligt  Mattson  (1998)  har  avspänning  blivit  ett 

samlingsnamn för behandlingar som ger olika former av spänningsreglering. Vidare skriver 

hon att avspänning är bra för personer där den muskulära spänningsnivån är hög. Avspänning 

kan  minska  det  autonoma  påslaget  och  därigenom  leda  till  en  reducering  av  smärta, 

tarmsymtom  och  kardiovaskulära  besvär.  I  den  engelskspråkiga  litteraturen  används 

relaxation för  både  avslappning  och  avspänning.  I  denna  studie  har  vi  valt  att  använda 

begreppet avslappning. 

I  dagsläget  har  SBU  (Statens  Beredning  för  medicinsk  Utredning)  inte  givit  ut  några 

rekommendationer för behandling av stress. I och med att stressrelaterade sjukdomar, och då 

framförallt psykisk ohälsa, har ökat kraftigt de senaste åren, hävdas det att det finns anledning 

att satsa stort på fortsatt forskning inom detta område (Ljung & Friberg, 2004). Den andel 

patienter som söker sjukgymnastik för stressrelaterade kroppsliga symtom ökar (Blomberg, 

2004).  Klingberg-Larsson  (2000)  som  är  klinisk  verksam  psykiater  betonar  vikten  av 

sjukgymnastik vid stressrelaterade besvär. Eftersom stress ofta ger sekundära problem i form 

av  muskuloskeletala  besvär,  anser  hon  att  sjukgymnastik  kan  ge  patienten  både 

symtomlindring och strategier för att hantera stress.

Den ökande stressproblematiken i samhället och dess allvarliga påverkan på individens hälsa 

ligger till grund för denna studie. Eftersom andelen patienter som söker sjukgymnastik för 

stressrelaterade symtom har ökat vill vi få en ökad kunskap om hur sjukgymnastik kan vara 

till hjälp för denna patientgrupp.
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2. Syfte
Syftet med studien var att undersöka vilka behandlingar som används inom sjukgymnastik vid 

stressrelaterad  ohälsa,  samt  behandlingarnas  effekter  på  upplevd  stress  och  reaktioner  på 

stress.

2.1 Frågeställningar
1. Vilka behandlingsmetoder som används vid stressrelaterad ohälsa inom sjukgymnastik 

finns dokumenterade i vetenskapliga publikationer?

2. Vilka  effekter  av  behandlingsmetoder  som  används  inom  sjukgymnastik  vid 

stressrelaterad ohälsa finns dokumenterade i vetenskapliga publikationer?

3. Metod
Litteratursökningar gjordes i databaserna: AMED, Cinahl, PubMed, PEDro och SweMed+. 

Sökningen  genomfördes  vecka  5  och  6  i  februari  2007  och  gjordes  utifrån  följande 

ämnessökord: psychological stress och physical therapy. Vid sökningen i AMED användes 

Theasurus (explode marked) och sökorden var  stress psychological som kombinerades med 

physical therapy modalities och physical therapy speciality. Vid sökningen i Cinahl användes 

Cinahl Headings (explode) och sökorden var stress psychological [Scope] som kombinerades 

med  physical therapy [Scope]. Vid sökningen i PubMed användes MeSH Database (Major 

Topic)  och sökorden var  Stress,  Psychological som kombinerades  med  Physical  Therapy 

Modalities. Vid sökningen i PEDro användes sökordet psychological stress. Vid sökningen i 

SweMed+ användes ämnesord,  MeSH (explode) och sökorden var  Stress,  -  Psychological 

som kombinerades med Physical- Therapy (Specialty) och Physical- Therapy Modalities.

Inklusionskriterierna var att  artiklarna skulle  vara publicerade mellan år 2000 och januari 

2007, samt att de skulle vara skrivna på engelska, svenska, norska eller danska. Artiklarna 

skulle  vara  publicerade  i  vetenskapliga  tidskrifter  och  vara  möjliga  att  granska  på  ett 

vetenskapligt sätt. Relevanta artiklar valdes utifrån inklusionskriterierna. Detta gjordes genom 
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att först läsa titeln och därefter läsa abstrakt. Båda författarna läste alla inkluderade artiklar i 

fulltext och analyserade dem utifrån analyskriterierna oberoende av varandra. Detta gjordes 

för  att  öka  tillförlitligheten.  De  tillfällen  när  artiklarna  uppfattades  olika  diskuterades  en 

gemensam slutsats fram. 

3.1 Analyskriterier
1. Typ av stressrelaterad sjukdom/besvär som undersöktes.

2. Försökspersonernas ålder och kön, samt antalet försökspersoner.

3. Typ av behandling, samt tid och frekvens.    

4. Mätmetoder som användes för att mäta behandlingseffekterna.

5. Vilka effekter av behandlingen som beskrevs i studien.*

6. Utvärderingar, långvariga effekter.

7. Studiens bevisvärde.

8. Behandlingens evidensstyrka
* I denna studie definieras behandlingens effekter som subjektiva och objektiva effekter på individnivå samt 

individens nytta av behandlingen.

3.2 Bevisvärde och evidensstyrka
Interventionsstudiernas bevisvärde granskades först utifrån PEDro Scale, som är en skala från 

0-10  poäng,  se  bilaga  1.  Vi  valde  att  relatera  SBU:s  (Statens  Beredning  för  medicinsk 

Utredning) kriterier för bevisvärde till PEDro Scale, se tabell 1. Detta gjorde vi för att lättare 

ge  läsaren  en  överblick  av  studiens  bevisvärde.  Litteraturstudiens  bevisvärde  granskade 

utifrån SBU:s mall för kritisk granskning av systematiska litteraturöversikter (SBU, 1998). 

Evidensstyrkan för respektive behandlingsmetod fastställdes enligt SBU:s rekommendationer, 

se bilaga 2.
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Tabell 1. Fastställning av studiens bevisvärde

PEDro Scale 

(Bilaga 1)

Studiers bevisvärde enligt SBU 

(Britton, 2005)
8-10 Högt bevisvärde

Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. Kan vara en stor, 
randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller utvärdering av en behandlingsform. 
För övriga områden: Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier.

5-7 Medelhögt bevisvärde
Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra geografiska områden, 
matchade grupper eller liknande. För övriga områden: Uppfyller delvis på förhand 
uppställda kriterier.

0-4 Lågt bevisvärde
Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade kontroller 
(retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive inte fått en viss 
behandling), stora bortfall eller andra osäkerheter. För övriga områden: Uppfyller dåligt på 
förhand uppställda kriterier.
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4. Resultat
4.1 Resultat av litteratursökningen
Sökningen resulterade i  265 träffar och 26 artiklar  inkluderades.  Några av de inkluderade 

artiklarna fanns i flera olika databaser. Resultat av sökningen, se tabell 2. 

Tabell 2. Resultat av litteratursökning 

Databas Antal träffar Antal artiklar Inkluderade artiklar
AMED 30 30 7
Cinahl 111 109 9
PubMed 74 74 12
PEDro 20 19 3
SweMed+ 27 27 2
Summa 265 242 26

4.2 Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid 

stressrelaterad ohälsa
De inkluderade artiklarna delades upp i sex olika undergrupper beroende på vilken behandling 

som de berörde. Artiklarna uppdelade utifrån behandlingsmetod visas i tabell 4 (a-f).

Den vanligast  förekommande behandlingsmetoden  var  fysisk  träning,  vilket  förekom som 

enskild behandling i  sex av studierna.  Fysisk  träning förekom även som behandling i  en 

jämförande  studie  och i  två  kombinerade  studier  med  avslappning.  Massage  var  även en 

vanligt  förekommande  behandlingsmetod  och  förekom som  enskild  behandling  i  fem  av 

studierna.  Massage  förekom  även  i  fyra  jämförande  studier.  Avslappning  förekom  som 

enskild behandlingsmetod i fyra av studierna och i kombination med annan behandling i fem 

av  studierna.  Avslappning  förekom  även  i  fyra  studier  där  den  jämfördes  med  andra 

behandlingsmetoder. Akupressur som behandlingsmetod förekom i en studie.

Behandlingsperioden varierade från ett enstaka tillfälle till två gånger i veckan i nio månader. 

Tiden för behandlingstillfällena varierade mellan 10 minuter och 120 minuter.
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Den vanligaste förekommande stressrelaterade sjukdomen/besväret var arbetsrelaterad stress 

som förekom i elva av artiklarna. I mer än hälften av dessa artiklar var det vårdpersonal som 

medverkade i studien (se tabell 4a, 4b, 4c, 4g). Andra förekommande sjukdomar/besvär som 

förekom  i  artiklarna  var;  ryggmärgsskada,  cancer,  närstående  till  cancerpatienter,  hjärt-

kärlsjukdom, musculoskeletala besvär och omedveten stress.

4.3 Effekter av behandlingsmetoder vid stressrelaterad 

ohälsa 
I tabell 3 visas vilka mätmetoder som användes för att utvärdera effekterna av behandlingen i 

de  olika  studierna.  I  de  flesta  av  studierna  användes  någon  form av  frågeformulär  som 

undersökte psykologiska variabler. Variationen av frågeformulären som användes var stor. En 

stor del av studierna mätte dessutom fysiologiska variabler. 

Tabell 3. Mätmetoder som användes för att utvärdera behandlingseffekter

Mätmetoder Används i studie*
Frågeformulär 
Både upplevelser och reaktioner av stress

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

Blodtrycksmätning 7, 13, 14, 18, 19, 22
Mätning av hormonnivåer
Blodprov, urinprov eller salivprov

6, 7, 13, 18, 22, 24

Hjärtfrekvens 13, 18, 19
Smärtskattning 11, 20
Sjukskrivningsfrekvens 9, 17
BIS
Mätning av hjärnans aktivitet under anestesi

26

Kognitiva test
Determinationstest och Vigilancetest

4

Stresskattning 18, 26
* För numrering av studier se tabell 4a-g

Effekterna av de olika behandlingsmetoderna rörde sig i de flesta fall om en minskning av 

psykologiska  besvär.  Fysisk  träning  ledde  till  minskning  av  upplevd  stress  och  massage 

visade en minskning av psykologiska besvär, såsom depression, oro och ångest. Avslappning 

ledde  till  minskning  av  både  psykologiska  och  fysiologiska  besvär.  Akupressur  gav  en 

minskning i upplevd stress och i Bispectralt Index, som är ett mått på hjärnans aktivitet under 

anestesi. Det var elva av interventionsstudierna som hade någon form av långtidsutvärdering, 
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medan detta saknades i  de övriga fjorton interventionsstudierna.  Hos de studier som hade 

utvärderat kvarstående effekter var variationen stor och sträckte sig från 20 minuter upp till ett 

år.  Tre  studier  tog  upp  försökspersonernas  upplevda  nytta  av  behandlingen,  till  exempel 

avslappning  och  välbehag  (Davis,  Cooke,  Holzhauser,  Jones  &  Finucane,  2005;  Webb, 

Beckstead,  Meininger  &  Robinson,  2006;  Fassoulaki,  Paraskeva,  Patris,  Pourgiezi  & 

Kostopanagiotou, 2003).
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4.3.1 Fysisk träning som behandling
Antalet  studier  som berörde  fysisk  träning  som behandling  var  sex,  se  tabell  4a.  Antalet 

försökspersoner i studierna varierade mellan sju och 34. Tre av studierna hade medelhögt 

bevisvärde medan tre hade lågt. Studierna med medelhögt bevisvärde visade på en signifikant 

minskning av upplevd stress och förbättrad livskvalitet efter fysisk träning. En studie hade 

utvärderat  långtidseffekterna  (Ditor,  Latimer,  Martin  Ginis,  Arbour,  McCartney  & Hicks, 

2003).  Den  visade  på  att  de  positiva  effekterna  av  fysisk  träning  minskade  då 

träningsnärvaron minskade. Denna studie hade dock lågt bevisvärde. Ingen av studierna tog 

upp nyttan  av  behandlingen.  Studierna  uppnår  tillsammans  evidensstyrka  3,  ett  begränsat 

vetenskapligt underlag.

Tabell 4a. Fysisk träning som behandling
Artikel Sjukdom/

besvär
Behandling Försökspersoner Mätvariabler Signifikanta 

effekter
Bevisvärde
SBU/PEDro

1. 
Ditor et. al. 
(2003)

Personer 
med 
ryggmärgs-
skada

Fortsatt kontrollerad 
träning 2ggr/v, 90-
120min/g i 3mån efter 
avslutad 9mån 
träningsperiod

7 (42år), 2♀ Träningsnärvaro, 
frågeformulär 
(livskvalitet, smärta, 
stress)

Inga Lågt / 3

2. 
Hicks et. al. 
(2003)

Personer 
med 
ryggmärgs-
skada

Kontrollerad progressiv 
träning 2ggr/v i 9mån, 
90-120min/g.

Int.gr: 21, (37år)
Kont.gr: 13 (43år)

Konditionstest, 
frågeformulär 
(livskvalitet, 
depression, upplevd 
fysisk förmåga och 
hälsa, smärta)

↓ stress & 
depressiva 
symtom, ↑ 
tillfredsställelse av 
fy. funkt, ↓ smärta, 
förbättrad hälsa 
och livskvalitet

Medelhögt / 5

3.
 Latimer et. 
al. (2004)

Personer 
med 
ryggmärgs-
skada

9mån träning 2ggr/v Int.gr: 11 (38år), 8♀
Kontr.gr: 10 (43år) 
8♀ 

Frågeformulär (smärta, 
stress, depression)

Förändr. i smärta 
påv. stress och 
förändr. i stress 
påv. depression

 Lågt / 4

4. 
Leibtseder 
et. al. (2004)

Omedveten 
stress 

Aerobisk träning 3-
5ggr/v mellan 1-3t/v i 
3mån.

35 studenter, 16♀ Kognitiva test 
(reaktionsförmåga, 
uppmärksamhet)

Förändring i 
”utelämnade 
reaktioner”, ”tid” 
och ”korrekta 
reaktioner per 
minut”.

Lågt / 1

5. 
Martin Ginis 
et. al. (2003)

Personer 
med 
ryggmärgs-
skada

Träning 2ggr/v i 3mån. 34 (39år), 11♀ Frågeformulär (smärta, 
självkänsla och 
kontroll, stress, fysisk 
förmåga, livskvalitet 
och depression) 

Vid 3mån, ↓ stress, 
smärta och 
depression, ↑ fy 
förmåga och 
livskvalitet

Medelhögt / 6

6. 
Starkweather 
(2007)

Omedveten 
stress 

Int.gr: 10v träning 
5ggr/v, 30min/g, 1g 
med ledare, på 60% av 
max hjärtfrekvens
Kontr.gr: besök 1g/v, 
30min/g, 10v.

Äldre pers.
Int.gr: 10 (76år), 7♀
Kont.gr: 10 (77år), 
7♀

Frågeformulär (stress, 
humör, livskvalitet), 

↓ stress, förbättrad 
livskvalité

Medelhögt / 5
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4.3.2 Massage som behandling
Antalet  studier  som  berörde  massage  som  behandling  var  fem,  se  tabell  4b.  Antalet 

försökspersoner varierade mellan 32 och 82. Två studier hade medelhögt bevisvärde och tre 

hade lågt.  Alla  studier  visade på signifikant  minskning av psykologiska besvär  i  form av 

upplevd stress, oro/ångest eller depression. En studie (Brennan & DeBate, 2006) hade någon 

form av utvärdering av kvarstående effekter, tolv timmar och 24 timmar efter behandlingen. 

Utvärderingen visade att den upplevda stressen för massagegruppen fortsatte att vara lägre än 

innan behandlingen, men att den hade ökat jämfört med direkt efter avslutad behandling. En 

av studierna (Davis et  al,  2005) tog upp nyttan av behandlingen.  Deltagarna upplevde att 

massagen gjorde nytta och kunde tänka sig att betala för att få tillgång till fler behandlingar. 

Massage som behandling uppnådde evidensstyrka 3, begränsat vetenskapligt underlag.

Tabell 4b. Massage som behandling
Artikel Sjukdom/

besvär
Behandling Försökspersoner Mätvariabler Signifikanta 

effekter
Bevisvärde
SBU/PEDro

7. 
Bost et. al. 
(2006)

Arbetsrel. 
stress

Massage 15min 1g/v i 
5v.

58 sjuksköt (42år)
Int.gr: 30
Kontr.gr: 28

Frågeformulär (oro/ 
ångest), blodtrycks- 
mätn., urinprov.

↓ ångestnivåer Lågt / 3

8.
 Brennan et. 
al. (2006)

Arbetsrel. 
stress

10 min massage vid 1 
tillfälle resp, kontrgr. 10 
min kafferast

Sjuksköt
Int.gr: 41 (33år) 38♀
Kontr.gr: 41 (35år) 
40♀

Frågeformulär (stress) ↓ stress Medelhögt / 6

9. 
Davis et. al.
(2005)

Arbetsrel. 
stress

Aromaterapi massage 
med musik, 15min, 1-
10ggr/12v.

68 sjuksköt. Frågeformulär (stress, 
oro/ångest), 
sjukskrivning nivå

↓ oro/ångest efter 
en beh.

Lågt / 1

10. 
Hansen et. 
al. (2006)

Arbetsrel. 
stress

Helkroppsmassage 
90min, 1g/v i 6v. 
Kontr.gr: ingen beh

32 sjuksköt (42år)
Int.gr: 18
Kontr.gr: 14

Frågeformulär (stress) Generell ↓ stress 
efter behandling

Lågt / 4

11. 
Soden et. al. 
(2004)

Personer 
med cancer

Massage (M) resp. 
aromaterapi massage 
(AM) 30min 1g/v I 4v.

42 (73år), 32♀
Int.gr, M: 13
Int.gr, AM: 16
Kontr.gr.: 13

smärtskattning, 
Frågeformulär (sömn, 
oro/ångest, depression, 
fy/psy symp, akt.nivå, 
livskvalitet, smärta)

AM och M 
förbättring i sömn, 
M ↓ depression.

Medelhögt / 6
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4.3.3 Avslappningsmetoder som behandling
Antalet studier som berörde avslappningsmetoder som behandling var fem, se tabell 4c och 

4d. Antalet deltagare varierade mellan arton och 65. Alla studier hade medelhögt bevisvärde. 

Av dessa fem studier var det fyra som var interventionsstudier, och alla dessa visade på någon 

typ av signifikant förbättring. Tre av studierna visade förbättring på psykologiska variabler 

medan en av studierna visade förbättring på fysiologiska variabler. En litteraturöversikt visade 

att  alla  studerade  avslappningstekniker  reducerade  både  fysiologiska  och  psykologiska 

yttringar av stress. En av studierna (Yung, Fung, Chan & Lau, 2004) hade en uppföljning 

efter en månad med egenträning. Den visade att deltagarna som utfört kognitiv avslappning 

hade  signifikant  bättre  mental  hälsa  vid  uppföljningen  än  deltagarna  i  stretch-realease 

behandlingen och kontrollgruppen.  En av studierna (Webb et  al,  2006)  tar  upp nyttan  av 

behandlingen, där deltagarna upplevde att utbyte av erfarenheter var en stresshantering i sig 

själv som upplevdes meningsfull. Avslappningsmetoderna uppnådde evidensstyrka 2, måttligt 

starkt vetenskapligt underlag.

Tabell 4c. Avslappningsmetoder
Artikel Sjukdom/

besvär
Behandling Försökspersoner Mätvariabler Signifikanta 

effekter
Bevisvärde 
SBU/PEDro

12. 
Mackenzie 
et. al. (2006)

Arbetsrel. 
stress

Mindfullness- träning, 
30min/v i 4v + hemträn. 
minst 10min/dag 
5ggr/v.

Vårdpers.
Int.gr: 16 (49år), 15♀
Kontr.gr: 14 (45år), 
14♀

Frågeformulär 
(utbrändhet, avslappn., 
arbetstrivsel, belåtenhet 
med livet, livskvalitet)

↓ utmattning Medelhögt / 5

13. 
Robert-
McComb et. 
al. (2004)

Hjärt-
sjukdom

Mindfullness- baserat 
stressreducerings 
program, 2t 1g/v i 8v.

18♀ (60år)
Int.gr: 9
Kontr.gr: 9

Blodtryck, 
hjärtfrekvens, blodprov, 
frågeformulär 
(oro/ångest, stress)

↑ syreuppt.-
förmåga, ↓ 
andningsfrekvens

Medelhögt / 7

 14. 
Webb et. al. 
(2006)

Högt 
blodtryck 

Int.gr: kognitiv 
meditation (KM) resp 
avslappn. (A), 6v 
lektioner 1g/v + 4v 
egenträning 

33♀ (44år)
Int.gr, KM: 10
Int.gr, A: 13
Kontr.gr: 10

Blodtryck, 
frågeformulär (stress, 
ilska, påfrestning, 
copingresurser)

bättre 
copingresurser 

Medelhögt / 5

15. 
Yung et. al. 
(2004)

Arbetsrel. 
stress

Stretch-release 
avslappn. (SR) alt. 
kognitiv avslappn. 
(COG)  20min 1g/v i 
4v, därefter egenträning 
1mån.

65 sjuksköt. 61♀
Int.gr, SR: 17
Int.gr, COG: 18
Kontr.gr: 30

Frågeformulär (mental 
hälsa)

↓ ångest och 
förbättrad mental 
hälsa

Medelhögt / 6

Tabell 4d. Litteraturöversikt, avslappningstekniker
Artikel Tidsperiod för 

artiklar
Antal inkluderade 
artiklar

Typ av behandling Slutsatser Bevisvärde

16. Kerr, K. 
(2000)

1970-1998 46 Avslappningstekniker. Alla tekniker reducerade 
fysiologiska och 
psykologiska yttringar av 
stress. 

Medelhögt
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4.3.4 Jämförande studier av olika behandlingsmetoder
Antalet  studier  som  jämförde  olika  behandlingsmetoder  var  fyra,  se  tabell  4e.  Antalet 

försökspersoner varierade mellan 30 och 516. En av studierna hade högt bevisvärde, två hade 

medelhögt  och  en  hade lågt.  De  studierna  med  högt  och  medelhögt  bevisvärde  jämförde 

massage  med  någon  avslappningsmetod.  I  dessa  studier  gav  massagebehandlingen 

signifikanta positiva effekter, till exempel på humör, upplevd stress, minskning i blodtryck, 

minskad smärta och förbättrad mental hälsa. Alla studier hade någon form av utvärdering av 

kvarstående effekter. Studien med lågt bevisvärde hade en uppföljning efter ett år, som inte 

heller  då  visade  på  några  signifikanta  effekter.  Studien  av  Goodfellow  (2003)  hade  en 

uppföljning efter 20 minuter och visade att effekterna av behandlingen fortsatte att gå i positiv 

riktning.  En  studie  (Plews-Ogan,  Owens,  Goodman,  Wolfe  &  Schorling,  2005)  hade 

uppföljning  efter  fyra  veckor.  Uppföljningen  visade  att  massagegruppens  mentala  hälsa 

återgått till den ursprungliga. Deltagarna i mindfulnessbaserad stressreducering hade däremot 

uppnått en förbättrad mental hälsa. Ingen av studierna tog upp nyttan av behandlingen. De 

jämförande  studierna  hade  jämfört  olika  behandlingar  och  utvärderat  olika  variabler.  De 

uppnådde därför evidensstyrka 4, otillräckligt vetenskapligt underlag.

Tabell 4e. Jämförande studier av olika behandlingsmetoder
Artikel Sjukdom/

besvär
Behandling Försökspersoner Mätvariabler Signifikanta 

effekter
Bevisvärde
SBU/PEDro

17. 
Eriksen et. 
al. (2002)

Arbetsrel. 
stress

Int.gr: Fy. träning (PE) 
1t 2ggr/v i 12v, stress- 
hantering (SMT) 2t 
1g/v i 12v, integrerat 
hälsoprogram (IHP) 2t 
1g/v 

Postarb.
Int.gr, PE: 189 (38år) 
111♀
Int.gr, SMT: 162 
(39år) 96♀
Int.gr, IHP: 165 
(28år), 98♀

Frågeformulär (stress, 
hälsobesvär), 
sjukskrivningsfrekvens

Inga Lågt / 4

18. 
Goodfellow 
(2003)

Stress pga 
förändrad 
livs-
situation

Int.gr.: 20min 
terapeutisk rygg 
massage (TBM), 
3ggr/v, 10ggr
Kontr.gr.: Självvald 
avslappn. 3ggr/v, 10ggr 

Närstående till 
cancerpat.
Int.gr.: 21 (55år)
Kontr.gr.: 21 (49år)

Blodtryck, 
hjärtfrekvens, blodprov, 
frågeformulär 
(ensamhet, belåtenhet 
med äktenskapet, 
humör), stresskattning

+ effekt på humör 
och stress

Högt / 8

19. 
Olney 
(2005)

Högt 
blodtryck

Int.gr: 10min 
ryggmassage 3ggr/v 
totalt 10ggr.
Kont.gr: Självvald 
avslappn. 3ggr/v totalt 
10ggr.

15 (32-77år)
Int.gr: 8
Kontr.gr: 7

Blodtryck, 
hjärtfrekvens, 
frågeformulär 
(oro/ångest)

↓ systoliskt och 
diastoliskt 
blodtryck.

Medelhögt / 6

20.
Plews-Ogan 
et. al. (2005)

Musk.skel. 
besvär

Int.gr: Mindfulness-
baserad stressreducering 
(MBSR), 2.5t/v i 8v + 
hemövning eller 
massage (M) 1t/v i 8v.
Kontr.gr: Standardvård

30 (47år), 23♀ Frågeformulär (fysisk 
och mental hälsa), 
smärtskattning.

v.8 M-gr ↓ smärta, 
förbättrad mental 
hälsa jmf med 
kontr.gr
MBSR-gr 
förbättrad mental 
hälsa v.12

Medelhögt / 5
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4.3.5 Avslappning i kombination med annan behandling
Antalet studier som berörde avslappning i kombination med annan behandlingsmetod var fem 

studier, se tabell 4f. Antalet försökspersoner varierade mellan 39 och 130. En av studierna 

hade medelhögt bevisvärde och fyra hade lågt. Studien med medelhögt bevisvärde berörde 

avslappning i kombination med information om stress och visade på minskade stressnivåer. 

Alla  studier  utom en  (Wilson,  Taliaferro  & Jacobsen,  2006)  hade  långtidsutvärdering  av 

behandlingen, tidpunkten för utvärderingen varierade från fem månader till tolv månader efter 

avslutad behandling. Studien med medelhögt bevisvärde hade en uppföljning efter ett halvår. 

Uppföljningen visade att stressnivåerna var signifikant lägre vid uppföljningen jämfört med 

innan  behandlingen.  Ingen  av  studierna  berörde  nyttan  av  behandlingen.  Avslappning  i 

kombination  med  annan  behandling  uppnådde  evidensstyrka  4,  otillräckligt  vetenskapligt 

underlag.

Tabell 4f. Avslappning i kombination med annan behandling
Artikel Sjukdom/

besvär
Behandling Försökspersoner Mätvariabler Signifikanta 

effekter
Bevisvärde
SBU/PEDro

21. 
Madu et. al. 
(2002)

Arbetsrel. 
stress

Stresshanterings- 
program. Alla: 
infodelen 1,5t 3ggr  v.1 
50%: dessutom 
teknikdelen 1,5t 3ggr 
v.2

100, 54♀ Frågeformulär (stress) ↓ stressnivå hos 
båda grupperna

Medelhögt / 5

22. 
NetterstrØm 
et. al. (2007)

Arbetsrel. 
stress

Stresshanterings- 
samtal, hemövn. (bl a 
kond.trän.) och 
stressmanual info.

Sjukskrivna
Int.gr: 56 (50år), 
57%♀
Kontr.gr: 24 (45år), 
74%♀

Frågeformulär (stress, 
depression), 
stresshormoner, BT-
mätn.

fler i arbete efter 
ett år.

Lågt / 4

23.
Van Rhenen 
et. al. (2005)

Arbetsrel. 
stress

Fysisk träning + 
avslappning (FYS) resp. 
kognitiv intervention 
(COG) 1t, 4ggr på en 8v 
period.

Telekom. företag
130 (44år) 13♀
FYS: 71
COG: 59

Frågeformulär 
(psykologiska besvär, 
utbrändhet, utmattning)

+ inverkan på psy. 
besvär, utmattning, 
både på kort och 
lång sikt (6mån)

Lågt / 4

24. 
Wiholm et. 
al. (2006)

Arbetsrel. 
stress

Alla fick förel. om 
stress & hälsa. Int.gr: 
antingen progressiv 
avsl., tillämpad avsl. el. 
Tai Chi. 1-1.5t/v i 
3mån. (självvald)

Telekom. företag
Int.gr: 66, 10♀ 
Kontr.gr: 50, 15♀

Frågeformulär 
(musculoskeletala 
symtom, psykosocial 
arbetsmiljö), blodprov

Inga Lågt / 3

25. 
Wilson et. 
al. (2006)

Cancer Stresshanterings träning 
dagligen och 
hembaserad motion. 10-
13v.

39 (54år), 25♀ Frågeformulär 
(livskvalitet)

Inga Lågt / 1
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4.3.6 Akupressur som behandling
En studie berörde akupressurbehandling i syfte att minska preoperativ stress, se tabell 4g. Den 

visade  att  hjärnans  aktivitet  under  anestesi  mätt  med  Bispectral  Index minskade  med  50 

procent.  Likaså  minskade  upplevd oro  och  stress  med  50  procent.  Studien  hade  ett  högt 

bevisvärde. Den tog upp deltagarnas upplevda nytta av behandlingen i form av avslappning 

och välbehag. Deltagarna uppgav att effekten kvarstod mellan en och tre timmar. Utöver detta 

gjordes  ingen  mätning  av  kvarstående  effekter.  Akupressur  uppnådde  evidensstyrka  4, 

otillräckligt vetenskapligt underlag.

Tabell 4g. Akupressur som behandling
Artikel Sjukdom/

besvär
Behandling Försökspersoner Mätvariabler Signifikanta 

effekter
Bevisvärde
SBU/PEDro

26. 
Fassoulaki, 
A. et. al. 
(2003)

Omedveten 
stress

Akupressur på extra 
punkt 1 i 10min dag1 
resp. kontroll punkt i 
5min dag2. 

25 (37år), 21♀
Int.gr, E1: 12
Int.gr, KP: 13

Bispectral index (BIS), 
Verbal stress och 
spänning skala

50% ↓ BIS, oro 
och stress efter 
10min tryck på 
extra 1 punkten.

Högt / 8
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5. Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
De  behandlingsmetoder  litteratursökningen  resulterade  i  överensstämde  i  stort  med  våra 

förväntningar  att  avslappning,  fysisk  aktivitet  och  massage  skulle  vara  prövade  som 

behandling  vid  stressrelaterad  ohälsa.  Dessutom  visade  sökningen  att  även  akupressur 

används som behandlingsmetod. Vi hade förväntat oss att sökningen även skulle resultera i 

studier med basal kroppskännedom som behandling. Att vi inte fick det kan ha berott på de 

sökord som användes.  Det är dock anmärkningsvärt  att inte sökningen resulterade i några 

träffar som berörde basal kroppskännedom eftersom det är en behandlingsmetod som används 

vid stressrelaterade besvär (Levi, 2001; Roxendal & Winberg, 2002). Detta tycker vi är något 

som forskare inom basal kroppskännedom borde ta till  sig. Forskarna bör bli bättre på att 

publicera forskningen och försöka använda sig av nyckelord som är mer heltäckande. 

De undersökta studierna hade en stor variation i flera avseenden. Behandlingsperiodens längd 

visade en stor variation. Signifikanta effekter kunde visas på så kort behandlingsperiod som 

tio minuter.  Den längsta behandlingsperioden var två behandlingar  per  vecka,  90 till  120 

minuter per gång, i nio månader. Även de olika mätvariablerna som användes uppvisade en 

stor variation.

 

Arbetsrelaterad stress är ett  växande problem, varför det inte är förvånade att  elva av 26 

artiklar behandlade denna typ av problematik. Något som dock är anmärkningsvärt är att det i 

mer än hälften av dessa artiklar var vårdpersonal som deltog. Visserligen har tidigare litteratur 

(Anderberg,  1998)  berört  ökad  stress  för  vårdpersonal.  Enligt  vår  uppfattning  är  dock 

arbetsrelaterad stress ett område som bör studeras inom fler yrkeskategorier.  Personer med 

svår sjukdom och deras närstående deltog i mer än en fjärdedel av studierna. Det är viktigt att 

vara  medveten  om  den  stress  som  svår  sjukdom  medför  och  inte  glömma  bort  dessa 

patientgrupper då stressproblematiken diskuteras.

Tre  studier  tog  uttryckligen  upp  nyttan  av  behandlingen.  Den  ena  var  vid  massage  då 

försökspersonerna  tyckte  att  behandlingen  var  till  nytta  för  dem.  Den  andra  var  vid 

avslappning där försökspersonerna upplevde utbytet med de andra patienterna meningsfullt 

och den tredje var vid akupressur där försökspersonerna upplevde avslappning och välbehag. 
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Vårt resultat visade positiva effekter som till exempel minskad stress; förbättrad livskvalitet, 

sömn,  humör  och  mental  hälsa;  avslappning,  minskad  smärta  och  minskad 

sjukskrivningsnivå. Även dessa positiva effekter anser vi är en typ av nytta för individen.

5.1.1 Fysisk träning som behandling
Alla studierna av fysisk träning visade någon form av positiv påverkan på effekter av stress. 

Endast en studie utvärderade dock långtidseffekterna av fysisk träning och därför är det svårt 

att dra några slutsatser om detta. Bevisvärdet för studierna varierade från lågt till medelhögt. 

Studierna uppnår tillsammans evidensstyrka 3, ett begränsat vetenskapligt underlag, för att 

fysisk aktivitet minskar upplevd stress. För att säkert kunna säga att fysisk träning är bra vid 

stressproblematik behövs det fler studier och då även några med högt bevisvärde. Många som 

tränar  upplever  minskad  stress  och  förbättrad  livskvalitet.  Fysisk  aktivitet  är  en 

behandlingsmetod som går lätt för patienten att lära sig och sedan själv ta ansvar för. De få 

biverkningarna och de låga kostnaderna jämfört med till exempel läkemedel talar för denna 

behandling. Det som talar mot fysisk aktivitet är att det kan vara svårt för många, speciellt 

stressade personer, att själva ta ansvar för att genomföra den. Vidare försvåras det ytterligare 

av att  det krävs planering och prioritering för att  träna, detta kan i sig själv öka stressen. 

Börjesson  och  Jonsdottir  (2004)  belyser  de  positiva  effekter  som  fysisk  träning  ger  vid 

stressrelaterad ohälsa.  Även vårt resultat pekar i samma riktning att fysisk träning minskar 

upplevelser och reaktioner av stress. 

5.1.2 Massage som behandling
Två studier med medelhögt bevisvärde visade på positiva effekter av massagen omedelbart 

efter  behandlingen.  Endast  en  studie  gjorde  någon  form  av  utvärdering  av  kvarstående 

effekter.  Det är därför svårt  att  dra slutsatser om massagens effekt på längre sikt.  De två 

studierna med medelhögt  bevisvärde hade båda mätt  psykologiska variabler.  Massage har 

positiva  effekter  på  psykologiska  variabler  och  uppnår  evidensstyrka  3,  begränsat 

vetenskapligt underlag. Roxendal och Winberg (2002) skriver att massage gör att mottagarens 

stressnivå sjunker, detta överensstämmer med vårt resultat att massage har positiva effekter på 

psykologiska variabler.  Det behövs fler studier med högt bevisvärde inom området för att 

kunna  säga  att  massage  ger  bra  effekt  vid  stress.  Något  som  talar  mot  massage  som 
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behandling är att patienten inte kan lära sig att själv ta ansvar för behandlingen. Vilket gör att 

patienten blir  beroende av vårdgivaren. Det som talar för massage som behandling till  en 

början är att det inte krävs någon insats av patienten. Vilket gör att behandlingen inte blir ett 

stressmoment i sig själv. 

5.1.3 Avslappningsmetoder som behandling
I  studierna  där  avslappning utgjorde  interventionen visade  behandlingen ingen signifikant 

effekt på upplevd stress. Den visade däremot på positiva effekter på psykologiska variabler 

såsom;  minskad  utmattning  och  ångest,  samt  bättre  mental  hälsa  och  copingstrategier. 

Avslappningsmetoderna visade också på positiva effekter  på fysiologiska variabler  såsom; 

ökad  syreupptagningsförmåga  och  lägre  andningsfrekvens.  Litteraturöversikten  visade  på 

positiva  effekter  direkt  på  stressen,  både  fysiologiskt  och  psykologiskt.  Avslappnings-

metoderna  uppnår  evidensstyrka  2,  måttligt  starkt  vetenskapligt  underlag,  för  att 

avslappningsmetoder har positiva effekter på psykologiska variabler. Detta gör att resultaten 

är  ganska  tillförlitliga.  Men  för  att  uppnå  starkt  vetenskapligt  underlag  behövs  det  även 

studier med högt bevisvärde. För att kunna uttala sig om långtidseffekterna av behandlingen 

krävs  det  fler  studier  med  långtidsutvärdering  av  effekterna.  Det  som  talar  för 

avslappningsmetoder  som behandling är att  patienten efter  en tid kan lära sig  att  själv ta 

ansvar för behandlingen. Vårt resultat visar i likhet med en tidigare litteraturöversikt (Kerr, 

2000)  att  avslappningsmetoderna  ger  en  reducering  av  psykologiska  och  fysiologiska 

variabler.

5.1.4 Jämförande studier av olika behandlingsmetoder
Den  studie  som  jämförde  fysisk  träning,  stresshanteringsträning  och  integrerat 

hälsoträningsprogram visade inte  på några signifikanta  effekter.  Detta  är  anmärkningsvärt 

eftersom andra  studier  av  fysisk  träning  visat  på  positiva  effekter  (Hicks, Martin,  Ditor, 

Latimer, Craven, Bugaresti & McCartney, 2003; Martin Ginis, Latimer, McKechnie, Ditor, 

McCartney & Hicks, 2003; Starkweather, 2007). En förklaring kan vara att den jämförande 

studien  har  lågt  bevisvärde  och  därmed  inte  är  så  tillförlitlig.  De  studier  som  jämförde 

avslappningsmetoder  med  massage  visade  att  massagebehandlingen  gav  positiva  effekter. 

Andra  studier  (Mackenzie,  Poulin  &  Seidman-Carlson,  2006; Robert-McComb,  Tacon, 
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Randolph & Caldera, 2004; Webb et al, 2006; Yung et al, 2004; Kerr, 2000) har visat på att 

avslappningsmetoder  givit  positiva  effekter.  I  de  jämförande  studierna  gav  inte 

avslappningsmetoderna några positiva effekter. Eftersom studierna jämfört olika behandlingar 

och  mätt  olika  variabler  uppnår  de  jämförande  studierna  evidensstyrka  4,  otillräckligt 

vetenskapligt underlag. De flesta av studierna jämförde massage med avslappningsmetoder 

och de visade  på att  massagebehandling  gav bättre  effekt  än avslappningsmetoderna.  Det 

krävs  dock fler  väl  genomförda studier  för  att  få  ett  starkt  vetenskapligt  underlag för  att 

massagebehandling är bättre än avslappningsmetoder.

5.1.5 Avslappning i kombination med annan behandling
Tre av studierna berörde avslappning i kombination med information om stress, medan två 

studier  berörde avslappning i  kombination  med fysisk  träning.  Det  var  endast  en  av fem 

studier som hade medelhögt  bevisvärde och de övriga hade lågt  bevisvärde. Studien med 

medelhögt  bevisvärde  berörde  avslappning i  kombination  med information och visade  på 

minskade  stressnivåer.  Avslappning  i  kombination  med  annan behandling  uppnår  därmed 

evidensstyrka 4, otillräckligt vetenskapligt underlag.

5.1.6 Akupressur som behandling
Akupressur  gav  en  tydlig  minskning  av  oro  och  stress.  Det  var  dock  ingen 

långtidsuppföljning. Syftet med behandlingen var att minska preoperativ oro och stress, och i 

detta syfte behövs ingen långtidseffekt. Studien hade högt bevisvärde. Eftersom det endast var 

en studie uppnår akupressurbehandling evidensstyrka 4, otillräckligt vetenskapligt underlag. 

Det krävs därför fler studier för att få ett tyngre vetenskapligt underlag för akupressur som 

behandling av preoperativ stress. Fördelen med akupressur är att behandlingen inte ger lika 

mycket biverkningar som läkemedel kan göra och att den dessutom är mindre kostsam. En 

tidigare litteraturstudie (Kulkarni, O`Farrell, Erasi & Kochar, 1998) som undersökte stress vid 

högt blodtryck visade att akupressur minskar stress och sänker blodtrycket.  Den minskade 

stressen framkom även i vår studie.

- 23 -



Som  vi  tidigare  nämnt  har  andelen  patienter  som  söker  sig  till  en  Sjukgymnast  för 

stressrelaterade besvär ökat (Blomberg, 2004). Vi tycker att det är viktigt att sjukgymnaster 

som profession blir bättre på att marknadsföra den kompetens som de faktiskt besitter inom 

området. Vidare är det även viktigt att sjukgymnaster utvecklar behandlingsmetoderna och 

dokumenterar deras effekter, för att säkerställa behandlingarnas effekter ytterligare.

 

5.2 Metoddiskussion
Det  är  möjligt  att  några  väsentliga  artiklar  missats  eftersom  inklusionskriteriet  var  att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000 och januari 2007. Ett större tidsspann hade 

resulterat i en större mängd artiklar. Vidare uteslöts artiklar för att de var skrivna på andra 

språk än engelska, svenska, norska eller danska. Vi provade olika sökord och kombinationer 

av dessa. De sökord och kombinationer vi använde fungerade bra. Det är dock möjligt att vi 

fått  ett  annat  resultat  om  vi  använt  fler  sökord  och  andra  kombinationer.  Vi  tycker  att 

analyskriterierna var bra och övergripande och att dessa gjorde att vi kunde göra en rättvis 

bedömning  av  artiklarna.  Största  svårigheten  var  att  bestämma  artiklarnas  bevisvärde.  Vi 

använde oss av PEDro Scale och översatte deras poäng till SBU:s olika bevisvärden. Denna 

översättning har vi själva utfört och den kan därför inte anses allmängiltig. Vi bedömer dock 

att vi bestämt artiklarnas bevisvärden på ett godtagbart sätt, i enlighet med de riktlinjer som 

ges i PEDro Scale och av SBU.

5.3 Slutsatser 
Generellt sett pekar vårt resultat mot att alla behandlingsmetoder ger någon positiv effekt på 

upplevelser  av  och  reaktioner  på  stress.  Den  behandling  som  visat  på  bäst  resultat  är 

avslappningsmetoderna.  Därefter kommer fysisk  träning och massage.  Akupressur var den 

behandlingsmetod som hade lägst evidensstyrka.

Denna studie ger en bild av de senaste årens forskning om sjukgymnastisk behandling inom 

stressrelaterad ohälsa. Studien kan ligga till grund för vidare forskning inom området.
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Utifrån vårt resultat har vi några rekommendationer för vidare studier. 

* Fler randomiserade kontrollerade studier behöver göras. 

* Studier som undersöker behandlingens effekt på lång sikt behöver göras.

* Mer heltäckande litteraturstudier som omfattar längre tidsperioder behöver göras.
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Bilaga 1

PEDro Scale (last modified March, 1999)

The following table briefly explains why each item has been included in the PEDro scale. Slightly more 
detail on some of these items is provided in the PEDro tutorial. An excellent text for those who want to 
know more about clinical trial design is Pocock SJ (1983). Clinical Trials. A Practical Approach. 
Chichester: John Wiley. (The emphasis in this text is on drug trials, although most principles apply 
equally well to trials in physiotherapy). 

1. eligibility criteria were specified.
no/yes

[Explanation] This criterion influences external validity, but not the internal or statistical validity of the 
trial. It has been included in the PEDro scale so that all items of the Delphi scale are represented on 
the PEDro scale. This item is not used to calculate the PEDro score. 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects were 
randomly allocated an order in which treatments were received). no/yes

[Explanation] Random allocation ensures that (within the constraints provided by chance) treatment 
and control groups are comparable.

3. allocation was concealed.
no/yes

[Explanation] "Concealment" refers to whether the person who determined if subjects were eligible for 
inclusion in the trial was aware, at the time he or she made this decision, which group the next subject 
would be allocated to. Potentially, if allocation is not concealed, the decision about whether or not to 
include a person in a trial could be influenced by knowledge of whether the subject was to receive 
treatment or not. This could produce systematic biases in otherwise random allocation. There is 
empirical evidence that concealment predicts effect size (concealment is associated with a finding of 
more modest treatment effects; see Schulz et al. (1995), JAMA 273(5): 408-412)

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic 
indicators. no/yes

[Explanation] This criterion may provide an indication of potential bias arising by chance with random 
allocation. Gross discrepancies between groups may be indicative of inadequate randomisation 
procedures.

5. there was blinding of all subjects.
no/yes

[Explanation] Blinding of subjects involves ensuring that subjects were unable to discriminate whether 
they had or had not received the treatment. When subjects have been blinded, the reader can be 
satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to placebo effects or 
Hawthorne effects (an experimental artifact in which subjects responses are distorted by how they 
expect the experimenters want them to respond).

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy.
no/yes

[Explanation] Blinding of therapists involves ensuring that therapists were unable to discriminate 
whether individual subjects had or had not received the treatment. When therapists have been 
blinded, the reader can be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not 
due to the therapists' enthusiasm or lack of enthusiasm for the treatment or control conditions.

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome.
no/yes

[Explanation] Blinding of assessors involves ensuring that assessors were unable to discriminate 
whether individual subjects had or had not received the treatment. When assessors have been blinded, 

http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/tutorial.html
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/#criterion_1
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/#criterion_2
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/#criterion_3
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/#criterion_4
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/#criterion_5_7
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/#criterion_5_7
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/#criterion_5_7


the reader can be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to the 
assessors' biases impinging on their measures of outcomes.

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% of the 
subjects initially allocated to groups. no/yes

[Explanation] It is important that measurement of outcome are made on all subjects who are 
randomised to groups. Subjects who are not followed up may differ systematically from those who are, 
and this potentially introduces bias. The magnitude of the potential bias increases with the proportion 
of subjects not followed up.

9. all subjects for whom outcome measures were available received the treatment or 
control condition as allocated or, where this was not the case, data for at least one 
key outcome was analysed by "intention to treat".

no/yes

[Explanation] Almost inevitably there are protocol violations in clinical trials. Protocol violations may 
involve subjects not receiving treatment as planned, or receiving treatment when they should not 
have. Analysis of data according to how subjects were treated (instead of according to how subjects 
should have been treated) may produce biases. It is probably important that, when the data are 
analysed, analysis is done as if each subject received the treatment or control condition as planned. 
This is usually referred to as "analysis by intention to treat". For a recent discussion of analysis by 
intention to treat see Hollis S, Campbell F (1999) BMJ 319: 670-4.

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 
key outcome. no/yes

[Explanation] In clinical trials, statistical tests are performed to determine if the difference between 
groups is greater than can plausibly be attributed to chance.

11. the study provides both point measures and measures of variability for at least 
one key outcome. no/yes

[Explanation] Clinical trials potentially provide relatively unbiased estimates of the size of treatment 
effects. The best estimate (point estimate) of the treatment effect is the difference between (or ratio 
of) the outcomes of treatment and control groups. A measure of the degree of uncertainty associated 
with this estimate can only be calculated if the study provides measures of variability.

All Criteria Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal 
reading of the trial report it is possible that a criterion was not satisfied, a point 
should not be awarded for that criterion.

Criterion 1 

Criterion 2

This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a 
list of criteria used to determine who was eligible to participate in the study.

A study is considered to have used random allocation if the report states that 
allocation was random. The precise method of randomisation need not be 
specified. Procedures such as coin-tossing and dice-rolling should be 
considered random. Quasi-randomised allocation procedures such as 
allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not 
satisfy this criterion.

http://bmj.com/cgi/content/short/319/7211/670
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/#criterion_8
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/#criterion_9
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/#criterion_10
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Criterion 3

Criterion 4

Criterion 4, 7-11

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not 
know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and 
therapists are only considered to be "blind" if it could be expected that they 
would have been unable to distinguish between the treatments applied to 
different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual 
analogue scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the 
subject was blind.

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of 
subjects initially allocated to groups and the number of subjects from whom 
key outcome measures were obtained. In trials in which outcomes are 
measured at several points in time, a key outcome must have been measured 
in more than 85% of subjects at one of those points in time.

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive 
treatment (or the control condition) as allocated, and where measures of 
outcomes were available, the analysis was performed as if subjects received 
the treatment (or control condition) they were allocated to. This criterion is 
satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the 
report explicitly states that all subjects received treatment or control 
conditions as allocated.

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one 
group with another. Depending on the design of the study, this may involve 
comparison of two or more treatments, or comparison of treatment with a 
control condition. The analysis may be a simple comparison of outcomes 
measured after the treatment was administered, or a comparison of the 
change in one group with the change in another (when a factorial analysis of 
variance has been used to analyse the data, the latter is often reported as a 
group x time interaction). The comparison may be in the form of hypothesis 
testing (which provides a "p" value, describing the probability that the groups 
differed only by chance) or in the form of an estimate (for example, the mean 
or median difference, or a difference in proportions, or number needed to 
treat, or a relative risk or hazard ratio) and its confidence interval.

Concealed allocation means that the person who determined if a subject was 
eligible for inclusion in the trial was unaware, when this decision was made, of 
which group the subject would be allocated to. A point is awarded for this 
criteria, even if it is not stated that allocation was concealed, when the report 
states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation 
involved contacting the holder of the allocation schedule who was "off-site".

At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must 
describe at least one measure of the severity of the condition being treated 
and at least one (different) key outcome measure at baseline. The rater must 
be satisfied that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on the 
basis of baseline differences in prognostic variables alone, by a clinically 
significant amount. This criterion is satisfied even if only baseline data of 
study completers are presented.

Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the 
effectiveness (or lack of effectiveness) of the therapy. In most studies, more 
than one variable is used as an outcome measure.
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Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The 
treatment effect may be described as a difference in group outcomes, or as 
the outcome in (each of) all groups. Measures of variability include standard 
deviations, standard errors, confidence intervals, interquartile ranges (or 
other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or measures of 
variability may be provided graphically (for example, SDs may be given as 
error bars in a Figure) as long as it is clear what is being graphed (for 
example, as long as it is clear whether error bars represent SDs or SEs). 
Where outcomes are categorical, this criterion is considered to have been met 
if the number of subjects in each category is given for each group.

(Physiotherapy evidence database, PEDro; 2007-05-05)
[WWW dokument]. URL:  http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/scale_item.html
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Bilaga 2

Slutsatsers evidensstyrka

För att gradera evidensstyrka måste alla accepterade studier vara kritiskt granskade, 
deras bevisvärde bedömt och fakta extraherade. Först då är det dags att göra en 
summering och sedan dra slutsatser från den. Slutsatserna kan visa sig ha olika solid 
vetenskaplig grund.

Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt 
bevisvärde, givit samma resultat blir det vetenskapliga underlaget starkt och slutsatsen pålitlig 
(evidensstyrka 1). Det gäller även då det finns en god systematisk översikt av flera välgjorda 
studier. 

Om endast en studie med högt bevisvärde finns, men resultaten stöds av flera studier med 
medelhögt bevisvärde, blir evidensstyrkan måttligt stark (evidensstyrka 2).

Begränsad styrka (evidensstyrka 3) föreligger när ingen studie med högt bevisvärde men 
minst två med medelhögt bevisvärde finns.

Under denna nivå är det vetenskapliga underlaget otillräckligt; man måste ange vad eventuella 
slutsatser i så fall baserar sig på (evidensstyrka 4).
Förutsättningen för det angivna är att studierna pekar i samma riktning och att inget talar emot 
slutsatsen. Vid mindre divergenser kan styrkegraden sänkas. Se faktaruta 2.
  

FAKTARUTA 2
Gradering av slutsatsernas evidensstyrka 

Evidensstyrka 1 - Starkt vetenskapligt underlag
Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller 
god systematisk översikt.

Evidensstyrka 2 - Måttligt starkt vetenskapligt 
underlag
En studie med högt bevisvärde plus minst två studier 
med medelhögt bevisvärde.

Evidensstyrka 3 - Begränsat vetenskapligt underlag
Minst två studier med medelhögt bevisvärde.

(SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering; 2007-05-05) 
[WWW dokument]. URL:  http://www.sbu.se/www/index.asp 
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