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           Bakgrund 
 
Beröringssinnet 

Huden är det viktigaste sinnesorganet hos människan. Utan syn, hörsel, smak och 

lukt kan människan överleva, men utan funktionsduglig hud är detta omöjligt. Av de 

medfödda första reflexer människan har utlöses 17 stycken av dem av beröring 

vilket visar på att olika svar på beröring finns inbyggt redan hos spädbarn. Studier 

visar på att det taktila systemet är det system som tidigast blir funktionellt hos 

människan och beröringssinnet är det sinne som utvecklas tidigast hos embryot. 

Fysisk beröring är ett av människans mest grundläggande sätt att kommunicera. 

Händerna är det viktigaste redskapet att tillgå ur beröringssynpunkt och beröring 

minskar avståndet mellan människor. Beröring är en viktig del av omvårdnaden, inte 

bara som en hjälp vid diagnostisering, utan även som kommunikationsmedel. 

Människors tolerans till beröring beror på tidigare erfarenheter, upplevelser, 

kulturell bakgrund och social tillhörighet. Därför bör beröring användas med 

försiktighet med hänsyn till ovan nämnda punkter (Ekengren & Hjerppe, s.10-29, 

2003).  

 

Fysiologisk effekt av beröring 

Oxytocin är ett hormon som bildas i hypotalamus. Frisättning av oxytocin utlöses av 

olika nerver, bland annat de nerver som förmedlar information från huden till 

hjärnan. Beröring, solljus och varm temperatur är olika exempel på stimulering som 

frisätter oxytocinet. Då oxytocinet frisätts i samband med beröring kan det ge 

fysiologiska lugn och ro- effekter. Detta kan till exempel vara sänkt puls och 

blodtryck. I samband med icke smärtsam beröring har det visat sig att 

oxytocinkoncentrationerna stiger i blodet och hjärnan. Effekten är fördröjd och blir 

kraftigare om man ger mer beröring och kan även kvarstå en längre tid efteråt 

(Uvnäs Moberg, 2000, s. 80, 128). Effekten kvarstår eftersom oxytocinet påverkar 

områden och signalsubstanser i hjärnan så att den finns kvar en tid efter 

behandlingen (Wigfors, 2006, s. 50). 

 
 

 
 

  1  



  

Beröringsmetoder 

Massage kan ges på alla delar av kroppen och på olika sätt. Antingen masseras de 

djupare strukturerna eller så ges endast mjuk, ytlig hudstimulering (Kihlgren, 

Krusebrant & Skovdahl, 2002). Till äldre personer kan man med fördel ge varlig 

massage. Massagen höjer cirkulationen och olika tillstånd kan förebyggas, skador 

läker snabbare och trycksår kan förhindras. Genom att cirkulationen höjs påverkas 

även hjärnans aktivitet och äldre personer kan få en ökad mental klarhet och ökad 

vilja att kommunicera. Omsorgsfull och uppmärksam beröring ger en känsla av 

närhet och omvårdnad vilket kan leda till att den äldres livskvalitet höjs (Jevélius, 

2000, s.8-9). Beröring är även ett sätt att kommunicera och på så sätt visa de äldre 

att de är viktiga personer som någon bryr sig om (Jevélius, 2000, s. 9; Routasalo, 

1999). Massage har en ångestdämpande, lugnande och avslappnande effekt på såväl 

unga som gamla (Uvnäs Moberg, 2000, s. 147-148), men har även en positiv effekt 

på depression, stämningsläge, minne och vakenhet hos äldre. Den används som ett 

komplement vid demensvård då syftet är att minska stressen och öka välbefinnandet 

hos patienten. På så sätt kan oro och aggressivitet minskas (Kihlgren, Krusebrant & 

Skovdahl, 2002). Taktil beröring är en kompletterande metod som används inom 

palliativ- och geriatrisk vård (Henricson, Berglund, Määttä & Segesten, 2006). 

Under taktil beröring, som innebär att man långsamt stryker handflatan med fast 

tryck, är patientens kropp insvept i handdukar för att behålla värme och värdighet. 

Miljön bör vara avkopplande med lugn bakgrundsmusik och utan kommunikation 

med patienten (Corner, Cawley & Hildebrand, 1995).  

 

Den äldre människan 

Ju äldre människokroppen blir desto skörare blir den och den drabbas lättare av olika 

symtom och sjukdomar, som kan minska livskvaliteten. Äldre som vistas på 

vårdhem eller som bor ensamma hemma är i farozonen för att få alldeles för lite 

hudkontakt med andra. Behovet av beröring är lika stort hos det lilla barnet som hos 

den gamle för upplevelsen av välbefinnande. Vid rehabiliterig har individen behov 

av insatser som kan bevara det som är friskt eller förbättra en funktionsnedsättning. 

På äldreboenden används inte beröring i tillräckligt stor utsträckning för att öka 

välbefinnandet hos den äldre. Studier har visat på signifikant ökning av 

hälsostatusen hos äldre när de medvetet blivit berörda av vårdpersonalen. Andra 

studier på dementa har visat att massage har haft positiva effekter på oro, sömn och 
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välbefinnande hos denna patientkategori, men även förbättrat förmågan att 

interagera och kommunicera med omvärlden (Wigfors, 2006, s.131-140). 

 

Sjuksköterskans roll 

Omvårdnadsteoretikern Martha Rogers menar att sjuksköterskan har som uppgift att 

befrämja hälsa och välbefinnande för alla individer och grupper oavsett var de 

befinner sig. För att uppnå detta ska de använda sig av omvårdnadens konst och 

vetenskap. Rogers omvårdnadspraxis bygger på ett icke påträngande 

tillvägagångssätt. Hit hör bland annat terapeutisk beröring som inriktar sig på 

individens hälsa och välbefinnande. Här är sjuksköterskan viktig då hans eller 

hennes närvaro är som en terapiform för att höja välbefinnandet (Johnson Lutjens, 

Bunting & Marchione, 1995, s. 24, 28). Enligt Routasalo (1999) rör många 

sjuksköterskor patienterna inte mer än vad som behövs för att utföra 

omvårdnadshandlingen och många patienter får därför inte mer beröring än vad som 

är nödvändigt. Vidare beskriver författaren att beröring har visat sig ha stor positiv 

inverkan på patienternas attityder och beteende mot sjuksköterskorna. Jahren 

Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005, s. 21) skriver att förutom att förmedla 

omtanke kan beröring ge sjuksköterskan ett tillfälle att observera patientens tillstånd. 

Kroppen kan berätta mer om patientens fysiska och psykiska tillstånd än vad ord 

kan. 

 
Syfte  

Att genom en litteraturstudie belysa upplevelsen av beröring och dess effekt i 

omvårdnaden av äldre. 

 

Frågeställningar 

• När kan sjuksköterskan använda sig av beröring i omvårdnaden av äldre? 

• Vilken upplevelse av beröring har patienter och vårdpersonal inom äldrevården? 

• Vilken bevisad psykisk och fysisk effekt har beröring i vården av äldre? 
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Metod 

 
En sammanställning av tidigare publicerat material inom det aktuella området har 

genomförts, det vill säga en systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 

2003, s. 29).  

 

Fas 1 - Litteratursökning 

Artikelsökning gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Utifrån syfte och 

frågeställningar bestämdes sökord. Alla sökord var MESH-termer utom ordet 

elderly. Sökningen avsåg kombinationer av termer för beröring (touch, therapeutic), 

äldre (elderly), sjuksköterskearbete (nursing), upplevelse (experience) och 

sjuksköterska- patientrelationer (nurse- patient relation). Dessa presenteras i Tabell 

1. 
 
Tabell 1. Översikt sökord, sökordskombinationer, databaser och antalet träffar, 2009-01-28. 
Sökord Antal träffar  

PubMed 
Antal träffar  
Cinahl 

Totalt 

1. Touch 18488 4223 22711 
2. Elderly 3060801 29039 3089840 
3. Nursing 470472 342169 812641 
4. Therapeutic 3576057 148221 3724278 
5. Experience 308243 57567 365810 
6.Nurse- patient relation 25209 775 25984 
7. #1 AND #2 AND #3 AND #4 201 14 214 
8. #1 AND #2 AND #4 AND  #5 110 3 113 
9. #1 AND #2 AND #3 AND #4 
AND #6 

55 0 55 

 

Både kvalitativa- och kvantitativa studier var aktuella för granskning. Endast 

vetenskapliga originalartiklar skrivna på engelska publicerade mellan 1993 och 2008 

ingick i studien. Studier som inte gick att öppna i databasen eller utan abstrakt 

exkluderades. Sökningen resulterade i totalt 382 studier. Alla granskades med 

inriktning på titeln i första hand. I andra hand granskades abstrakten på de studier 

vars titel verkade intressant. Därefter valdes 21 stycken studier ut för att läsas i sin 

helhet och granskas. Dessa studier hade abstrakt som till hög grad svarade mot syftet 

och frågeställningarna. Vid manuell sökning hittades tre studier som var av intresse. 

Dessa hittades då referenslistor lästes igenom i de studier som databassökningen 

resulterade i, men även då referenslistor i litteraturstudier som använts i bakgrunden 
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genomlästes. Databaserna gav förslag på studier med liknande resultat och där 

hittades en artikel. Totalt gick 25 studier vidare till kvalitetsbedömning. 

 

Fas 2- Kvalitetsbedömning 

Under kvalitetsbedömningen granskades huruvida metoden i studien var tydligt 

beskriven, om urvalet av deltagare var relevant, om ett etiskt resonemang 

diskuterades och ifall bortfallsanalys redogjordes. De artiklar utan ett etiskt 

resonemang var publicerade i tidskrifter som såg till dessa aspekter innan 

publicering. Vidare bedömdes hur pass tillförlitligt resultatet var, det vill säga om 

instrumenten var reliabla och valida. Alla studier klassades enligt en skala som 

åskådliggjorde nivå av kvalitet. Studierna klassades vara av hög kvalitet (I), av 

medelhög kvalitet (II) och av låg kvalitet (III). C motsvarade en prospektiv 

randomiserad studie, P var en prospektiv studie utan randomisering, R svarade mot 

en retrospektiv studie och K motsvarade en studie med kvalitativ metod. Kriterier 

för bedömning av vetenskaplig kvalitet har hämtats från SBU/SSF (1999, s.48). 

Dessa hittas i Bilaga 2 och 3 och granskningsmallen återfinns i Bilaga 4. Tolv 

studier valdes bort eftersom de bedömdes vara av låg kvalitet. Totalt gick 13 artiklar 

vidare till textanalys.  

 
Fas 3- Analys 

Vid analysförfarandet användes innehållsanalys. Resultatet i de 13 utvalda studierna 

lästes igenom ytterligare en gång för att på så sätt kunna hitta samband och 

identifiera centrala teman i avsnitten (Forsberg & Wengström, 2003, s. 146). 

Författarna till denna studie markerade de relevanta avsnitten med 

överstrykningspenna. Dessa delades sedan in under subteman och teman genom att 

tolka varje avsnitt och rubricera dem (Polit & Beck, 2008, s. 517-518). De tre teman 

texten delades in under utgick ifrån frågeställningarna. Textavsnitten från varje 

artikel fördes in i en tabell med tillhörande subteman och teman. Dessa subteman 

och teman bildade sedan rubriker i resultatet. Under temat ”Beröring som företeelse” 

hittas subteman ”Beröring som kommunikationsform” och ”Beröring i olika 

situationer”. Under temat ”Upplevelsen av beröring” hittas subteman ”Patientens 

upplevelse av beröring i vården” och ”Vårdpersonalens syn på beröring av äldre 

patienter”. Under temat ”Beröringens effekt” hittas subteman ”Beröringens psykiska 
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effekt på den äldre patienten” och ”Beröringens fysiologiska effekt på den äldre 

patienten”. Exempel på textanalys visas i Tabell 2. 

 
Tabell 2. Analys av huvudresultat. 

Författare Huvudresultat Subtema Tema 
Fysiskt och känslomässigt 
välbefinnande trodde vårdpersonal och 
patienter var den största effekten av 
fysisk beröring. 

Beröringens psykiska 
effekt på den äldre 
patienten 

Beröringens 
effekt 

Fysisk beröring var sedd som en 
medlare mellan patient och vårdare 
som bildade ett känslomässigt band 
dem emellan och ökade vårdarens 
förståelse av patientens smärta och 
känslomässiga tillstånd. 

Beröring som 
kommunikationsform 

Beröring som 
företeelse 

Kropp och själ hör ihop och sjukdom 
kan därför inte ses som enbart fysisk 
eller emotionell. Fysisk beröring är ett 
sätt att koppla ihop kropp och själ. Den 
stärker välbefinnande i båda enheter 
och gör därmed så att patienten lättare 
kan handskas med sin sjukdom. 

Beröringens psykiska 
effekt på den äldre 
patienten 

Beröringens 
effekt 

Fysisk beröring inom omvårdnad 
ansågs befogat när det gällde att hjälpa 
en patient att uppnå välbefinnande. 
 

Beröringens psykiska 
effekt på den äldre 
patienten 

Beröringens 
effekt 

Den är inte bara sedd som ett verktyg 
som minskar smärta eller obehag utan 
också som ett sätt att tillhandahålla 
psykologiskt och spirituellt 
välbefinnande hos patienter. 

Beröringens psykiska 
effekt på den äldre 
patienten 

Beröringens 
effekt 

Chang  
2001 
Korea 

Den är även accepterad som en naturlig 
del av vårdarens arbete. 

Patientens upplevelse 
av beröring i vården 

Upplevelsen 
av beröring 

 
 

Etiska överväganden 

Det är viktigt vid litteraturstudier att välja studier som blivit godkända av en etisk 

kommitté eller där författarna gjort grundliga etiska överväganden. Dessutom ska 

alla studier som stöder respektive inte stöder hypotesen redovisas eftersom det är 

oetiskt att enbart redogöra för resultat som stöder forskarens ståndpunkt (Forsberg & 

Wengström, 2003, s. 73-74). Alla artiklar som valts ut till analys i denna 

litteraturstudie redovisas i resultatet och alla har blivit etiskt godkända. Det är vidare 

viktigt att forskaren utför en risk- och nyttobedömning för att se om fördelarna med 

studien uppväger eventuella nackdelar. Dessa aspekter ska deltagarna informeras om 

för att de på egen hand ska kunna bedöma om det är i deras bästa intresse att 

medverka. Dessutom bör de få information om vad studien går ut på, förstå 

informationen och ha förmåga att själv kunna välja att delta eller inte. 
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Studiedeltagarna har rätt till anonymitet och detta sker genom att behandla 

studiedatan konfidentiellt (Polit & Beck, 2008, s. 174-180).  

 

Resultat 
 
Totalt har 13 studier använts i resultatet och från innehållsanalysen uppstod tre 

teman; beröring som företeelse, upplevelsen av beröring och beröringens effekt. 

 
Beröring som företeelse  

Under detta tema återfinns två subteman; ”Beröring som kommunikationsform” och 

”Beröring i olika situationer”.  

 

     Beröring som kommunikationsform. Fysisk beröring sågs av både patienter och 

vårdpersonal som en medlare dem emellan. Den bildade ett känslomässigt band som 

i sin tur ökade vårdarens förståelse av patientens smärta och/eller känslomässiga 

tillstånd (Chang, 2001). När verbal kommunikation användes tillsammans med 

beröring visade den sig bli mer personlig än när den användes enskilt. 

Sjuksköterskorna använde ofta beröring för att understryka det verbala budskapet 

och för att dra uppmärksamheten till deras verbala kommunikation. Detta var mest 

märkbart när det handlade om patienter med hörsel- och synnedsättning. Vissa 

sjuksköterskor var mycket skickliga när det gällde att kombinera dessa färdigheter 

medan andra var alltför stressade vid mötet med patienten för att ens vänta på 

gensvar (Routasalo, 1996). Sjuksköterskorna beskriver att beröring kunde vara en 

slags kommunikationsform om en patient hade svårt att kommunicera med ord eller 

var orolig (Routasalo & Isola, 1996). Sjuksköterskorna använde inte enbart beröring 

i den specifika omvårdnaden av patienten utan även för att uttrycka sin omtanke 

(Routasalo & Isola, 1998). När sjuksköterskorna tröstade patienterna strök de dem 

över handen eller höll den. Om patienten upplevde obehag, till exempel vid bad eller 

påklädning, försökte sjuksköterskan ofta att lugna genom en bekräftande klapp. 

Denna beröring var så vänlig som möjligt för att förmedla till patienten att det inte 

var någon fara. Patienten i sin tur rörde vid sjuksköterskan för att klargöra 

välmående. Sjuksköterskorna använde sig av beröring samtidigt som de gav 

konkreta instruktioner till patienterna. Detta för att uppmuntra dem till exempel i sin 
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egenvård eller dra uppmärksamheten till den uppgift som skulle utföras (Routasalo, 

1996). I studien av Routasalo och Isola (1998) beskrivs att sjuksköterskan försökte 

övertala den kvinnliga patienten att samarbeta genom att uppmuntra verbalt och 

samtidigt använda fysisk beröring medan kommunikationen med den manliga 

patienten var mer rättfram. Routasalo (1996) visade att beröring användes av 

sjuksköterskor som ett hjälpmedel för att förklara sitt agerande. Till exempel om de 

var tvungna att se till en annan patient så användes beröring tillsammans med en 

verbal förklaring för att ursäkta sig. Beröring visades även vara viktig för 

sjuksköterskorna när de skulle förklara för patienten vad de skulle göra i samband 

med en omvårdnadssituation.  

 

     Beröring i olika situationer. McCann och McKenna (1993) skriver att beröring 

från sjuksköterskor till största del gavs då de själva stod upp och patienten satt ner i 

en stol eller försökte sätta sig i/ta sig upp ur den. Routasalo (1996); McCann och 

McKenna (1993) kom fram till att patientens axel, arm och rygg var de kroppsdelar 

som berördes oftast. I studien av Routasalo och Isola (1996) framgår att 

sjuksköterskorna rörde vid alla kroppsdelar när de hjälpte patienterna. Patienterna i 

sin tur ville att sjuksköterskorna skulle undvika vissa delar av kroppen, till exempel 

där de hade ont, men även delar som genitalier, mage och kvinnans bröst. 

Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2003) visade att sjuksköterskorna slutade ge 

beröring om patienten visade några tecken på obehag. Routasalo (1996) beskriver 

hur sjuksköterskan brukade väcka patienten genom beröring, men även genom att 

uttala patientens namn. De strök patienten med handen och skakade försiktigt hans 

eller hennes axel. På kvällen sa sjuksköterskan god natt till patienten och höll eller 

strök samtidigt hans eller hennes hand. Routasalo och Isola (1998) skriver att 

sjuksköterskorna avslutade omvårdnaden genom att klappa, krama eller lägga 

handen på patientens axel. Detta för att försäkra sig om att patienten lämnades vid 

gott mod, men också för att visa omtanke. Vidare kom de fram till att det varierade 

hur pass nära sjuksköterskorna förhöll sig rent fysiskt till patienten. Vissa 

sjuksköterskor kom så nära att deras kropp rörde vid patienten medan andra inte 

rörde vid patienten mer än absolut nödvändigt och då endast med sina händer. 

Routasalo (1996) belyser att beröring förekommer utöver vad som krävs för att 

utföra omvårdnad. I studien av Routasalo och Isola (1996) visade det sig att 

förekomsten av denna typ av beröring berodde på vilka som var involverade. Både 
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sjuksköterskor och patienter ansåg att den var viktig. Därför var den ömsesidigt 

accepterad. Routasalo (1996) beskriver hur sjuksköterskan använder beröring utöver 

vad som krävs för att utföra omvårdnad oftare med vissa patienter än med andra. Då 

handlade det många gånger om patienter som fortfarande kunde prata och förflytta 

sig. Dessa patienter kom ofta och satte sig i personalens fikarum och var alltid med 

när något hände. Sjuksköterskorna gav dessa patienter en klapp eller en kram flera 

gånger per dag. I studien av Routasalo och Isola (1996) visade det sig att beröring 

mellan patienter var ovanligt förekommande. Patienterna var reserverade vad gällde 

att bli fysiskt berörd av andra patienter. De flesta kunde inte gå så de enda 

situationer då det fanns möjlighet för dem att röra varandra var när de satt sida vid 

sida. Sjuksköterskorna berättade att patienter ibland klappade varandra på handen. 

De framhöll att patienterna och deras anhöriga ibland fortsatte att beröra varandra 

som hemma, men att de tyckte att sjukhusmiljön kändes främmande för dem och att 

det i sin tur gjorde att den fysiska beröringen minskade.  

 

Upplevelsen av beröring 

Som subteman återfinns här ”Patientens upplevelse av beröring i vården” och 

”Vårdpersonalens syn på beröring av äldre patienter”.  

 

     Patientens upplevelse av beröring i vården. Patienterna kunde känna igen var och 

en av sjuksköterskorna genom deras sätt att röra vid dem. När en sjuksköterska och 

en patient hade känt varandra under en lång period blev deras relation djupare. De 

flesta patienter hade lärt sig att acceptera beröring eftersom de behövde mycket 

hjälp. Beröring av någon som inte kände patienten personligen var acceptabelt så 

länge det var i hjälpande syfte (Routasalo & Isola 1996). Patienterna godtog all 

beröring trots att den ibland upplevdes som obehaglig då de insåg att den var en del 

av sjuksköterskans arbete (Chang, 2001; McCann & McKenna, 1993). På ett 

vårdhem i USA beskrev de boende fem faktorer som påverkade deras uppfattning av 

beröring i omvårdnaden. Deras uppfattning var beroende av vilken yrkesroll 

vårdaren hade, om beröringen skedde när en omvårdnadsuppgift utfördes eller 

utanför omvårdnadssituationen, den grad av självbestämmande och den kontroll den 

boende hade över situationen, vilken del av kroppen som blev berörd, men även hur 

pass beroende den boende var av hjälp. Beröring utanför omvårdnadssituationen 

uppskattades mer än den beröring som de äldre fick vid omvårdnaden. Beröring från 
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midjan och uppåt upplevdes som mer positiv av patienterna än beröring från midjan 

och nedåt. Vidare uppfattades beröring som mer positiv för de boende som var 

självständiga än för de boende som var delvis eller helt beroende av vårdpersonalen 

(Hollinger & Buschmann, 1993). Patienterna i en annan studie upplevde däremot 

generellt sett beröring vid omvårdnad som mer behaglig än beröring utanför 

omvårdnadssituationen. Det framkom att armarna blev mest berörda av 

vårdpersonalen och denna kroppsdel upplevdes som mest behaglig att bli rörd vid av 

både manliga och kvinnliga patienter. Dessutom framgick det att både manliga och 

kvinnliga patienter kände sig obekväma med att bli rörda på ben och ansikte av en 

manlig sjuksköterska. Tanken på att en manlig sjuksköterska lade armen runt axlarna 

på en kvinnlig patient tyckte de kvinnliga patienterna var obehaglig (McCann & 

McKenna, 1993). Patienterna menade att det var mycket behagligare att bli rörd av 

en hand utan handskar. Hade sjuksköterskan på sig gummihandskar kändes 

beröringen mer kylig. Patienterna förstod dock att det var nödvändigt för 

sjuksköterskorna att ha gummihandskar på sig vid vissa tillfällen av säkerhetsskäl. 

Sjuksköterskorna tog av sig handskarna när de skulle visa mer bekräftande beröring. 

Patienterna menade att beröring kunde användas för att förmedla närhet, vänlighet 

och typ av humör. Vidare beskriver de sjuksköterskans beröring som varm, vänlig 

och tröstande. Patienterna fick ofta en klapp av sjuksköterskorna och den var för det 

mesta sedd som en vänlig gest. En tröstande beröring var viktig i situationer då 

patienten kände sig ledsen, nedstämd eller sjuk. Den var också viktig på natten då 

patienten väntat på sjuksköterskan under en lång tid, men även vid första ankomsten 

till sjukhuset. Beröring för att tvinga eller dominera patienterna var relaterad till 

situationer då patient och sjuksköterska inte förstod varandra. En sittande patient 

kunde uppleva en stående sjuksköterskas beröring på huvud eller axel som 

dominerande. Patienterna berörde sjuksköterskorna i situationer då de blev hjälpta. 

En del sa att det var möjligt att klappa eller krama om sjuksköterskan, medan andra 

sa att det inte gick. Det var lättare för dem att röra vid en sjuksköterska än vid en 

läkare. En del manliga patienter ansåg att sjuksköterskorna hade reagerat negativt på 

beröring och hade nu börjat undvika att beröra dem (Routasalo och Isola, 1996). Det 

var uppenbart att flera patienter ville bli rörda oftare utifrån deras rörelser och vad de 

sa (Routasalo, 1996).  
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     Vårdpersonalens syn på beröring av äldre patienter. Sjuksköterskorna beskrev 

beröring av patienter som lätt, naturlig och viktig. Detta uttryckte speciellt de som 

hade arbetat med äldre under en lång tid (Routasalo & Isola, 1996). För några 

sjuksköterskor var denna slags beröring helt naturlig, medan andra arbetade snabbt 

och använde denna slags beröring sällan (Routasalo, 1996). De berättade att 

patienternas hud var varm, bräcklig och len, precis som deras liv hade varit. 

Sjuksköterskorna menade att beröring kunde användas för att uttrycka gillande, visa 

omsorg och empati, trösta och lugna (Routasalo & Isola, 1996). Den goda effekten 

av beröring var ömsesidig (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2003). Även i 

studien av Routasalo och Isola (1996) betonar sjuksköterskorna ömsesidigheten i 

beröring. För dem var det väldigt viktigt när en patient gav dem en klapp. De flesta 

sjuksköterskor beskrev patienternas beröring som vänlig och som ett sätt att bli 

tackad. Routasalo (1996) skriver att det var uppenbart viktigt för sjuksköterskorna 

att få beröring från patienterna. En patient strök en gång en sjuksköterska över 

kinden och sa att hon älskade henne. Sjuksköterskan var ganska tagen av detta och 

tog patientens hand. En annan sjuksköterska sa att hon hade haft en bra dag eftersom 

hon fått två kramar från hennes patienter. Vid de tillfällen då sjuksköterskorna hade 

upplevt beröring som obehaglig uppfattades den ha ett sexuellt syfte. En del 

sjuksköterskor hanterade dessa situationer med humor och andra upplevde sig inte 

ha varit i denna situation. I intervjuerna i studien av Edvardsson, Sandman och 

Rasmussen (2003) uppgav vårdpersonalen att de kände sig stolta över sin insats när 

de såg att patienterna blev lugnare av beröringen. Förutom känslan av att kunna göra 

något positivt för patienterna gav det även personalen en känsla av lugn och 

välbefinnande. Att ge beröring beskrevs som ett sätt att rensa sinnet, fokusera totalt 

på patienten och bara vara. När personalen blev medveten om beröringens effekt 

utvecklades de i sin profession. Från att varit omedveten om beröring och hur de 

använde sig av sina händer till att bli medveten om beröringens potential. De 

beskrev sig själva som människor som hade förmåga att göra skillnad. Att ge 

beröring beskrevs av utövarna som att överskrida maktrelationen dem emellan som 

patient och vårdare. Deltagarna beskrev vidare att beröring fördjupade deras relation 

med patienterna. Från att se den demente som en patient snärjd i en lidande kropp till 

att bli en person. Att vårda patienter som är beroende av hjälp och/eller har demens 

innebär många svåra omvårdnadssituationer. Till exempel då en patient har smärta 

eller muskler som inte riktigt fungerar, är djupt lidande eller då vårdaren står 
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hjälplös till att kunna lindra detta lidande. Att lära sig använda beröring som ett 

verktyg gav vårdpersonalen möjlighet att lindra detta lidande. Det förändrade deras 

känsla av maktlöshet till att ha förmåga att göra något gott för patienten. 

Vårdpersonalen kände att de självständigt kunde förbättra patientens situation utan 

att behöva be en sjuksköterska om medicin eller råd. Förutom känslan av att kunna 

göra något positivt för patienterna gav det även personalen en känsla av lugn och 

välbefinnande. Enligt studien av Hollinger och Buschmann (1993) visades att 

sjuksköterskornas uppfattning av beröring påverkades av om beröringen skedde i 

omvårdnaden eller utanför, hur pass beroende den boende var av hjälp och vilken del 

av den boendes kropp som blev berörd. Sjuksköterskorna tyckte också att beröringen 

var mer positiv i de situationerna som inte ingick i omvårdnaden. De 

beröringssituationer som involverade självständiga eller bara delvis beroende äldre 

upplevdes mer positiva än när det handlade om någon som var helt beroende av 

hjälp. Den äldres grad av kontroll av situationen visade sig vara den viktigaste 

faktorn som påverkade sjuksköterskornas uppfattningar om beröring. Edvarsson, 

Sandman och Rasmussens (2003) intervjuer visade att sjuksköterskorna ansåg att 

patienten inte kan tvingas till beröring och att beröring måste ges med ömhet och 

respekt. För att få tillåtelse att ge beröring måste patientens förtroende vinnas. Det 

gick inte att ta för givet att de var villiga att tillåta den närhet beröring innebär. Att 

ge beröring till en patient innebär att avsätta tid och det är en tidskrävande aktivitet. 

Det är ett aktivt beslut om att överge rutinuppgifter för att istället ägna tiden till 

beröring.  

 

 Beröringens effekt 

Subteman här är; ”Beröringens psykiska effekt på den äldre patienten” och ” 

Beröringens fysiologiska effekt på den äldre patienten”.  

 

     Beröringens psykiska effekt på den äldre patienten. Fysiskt och känslomässigt 

välbefinnande trodde vårdpersonal och patienter var den största effekten av fysisk 

beröring (Chang, 2001). Beröring användes främst när vårdpersonalen såg tecken på 

att patienterna hade ont, kände oro eller hade sömnproblem. Den användes bara på 

de patienter som visade uppenbara behov av det och inte på dem som redan var 

avslappnade (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2003). Beröring stärker 

välbefinnande i både kropp och själ och gör därmed så att patienten lättare kan 
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handskas med sin sjukdom. Fysisk beröring inom omvårdnad ansågs befogat när det 

gällde att hjälpa en patient att uppnå välbefinnande. Den var inte bara sedd som ett 

verktyg som minskar smärta eller obehag, utan också ett sätt att tillhandahålla 

psykologiskt och spirituellt välbefinnande hos patienter (Chang, 2001). Beröring 

utöver vad som krävs för att utföra omvårdnad stärkte patienternas känsla av 

trygghet, välbefinnande och självförtroende. Den hjälpte även patienterna att bli 

lugna och visade att sjuksköterskorna brydde sig om dem (Routasalo & Isola, 1996).       

      

     Beröringens fysiologiska effekt på den ädre patienten. I studien av Hawranik, 

Johnston och Deatrich (2008) undersöktes om taktil beröring hade någon effekt på 

icke-aggressivt beteende, det vill säga rastlöshet och repetitiva rörelser, hos patienter 

med Alzheimers sjukdom. De undersökte även om någon effekt kunde påvisas på 

aggressivt beteende hos samma patientkategori. En signifikant minskning av icke-

aggressivt beteende kunde uppvisas, men ingen skillnad kunde mätas vad gällde 

fysisk aggressivitet. I en annan studie gjord av Kim och Buschmann (1999) gavs 

handmassage samtidigt som vårdpersonalen samtalade med dementa på ett 

äldreboende. Pulsnivåerna efter handmassagen visade sig vara betydligt lägre än 

innan och därmed stämde deras hypotes om att massage med samtal sänker 

orosnivåerna hos dementa. Dessutom sjönk graden av dysfunktionella beteenden. Ju 

längre tid interventionen pågick, desto större beteendepåverkan. Fraser och Ross 

Kerr (1993) undersökte effekten av ryggmassage och samtal på oro hos boende på 

vårdhem. För att fastställa orosnivåerna efter interventionen användes mätning av 

muskelaktivitet, blodtryck och puls både före och efter massagen. Vid mätning av 

muskelaktiviteten kunde en signifikant minskning påvisas efter interventionen. Även 

en minskning av blodtrycket uppmättes, men den var inte signifikant. Inte heller 

någon signifikant skillnad uppmättes vi pulsmätningen efter interventionen. 

Deltagarna fick besvara 20 frågor som behandlade känslor. Svaren visade på att 

deltagarna var mindre oroliga efter massagen. Mok och Woo (2004) studerade om 

ryggmassage hade någon effekt på oro och smärta hos äldre strokepatienter. De 

aktuella variablerna var orosnivå, hjärtfrekvens, systoliskt och diastoliskt blodtryck 

och smärtnivå. En signifikant skillnad av variablernas nivå kunde uppmätas efter 

massageinterventionen. Alla nivåer hade sänkts.  Skillnaden kvarstod även efter tre 

dagar. Deltagarna uppgav att ryggmassagen hade hjälpt till att bli av med smärtan. 

Sömnen hade blivit bättre och de kunde slappna av. Henricson, Ersson, Määttä, 
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Segesten och Berglund (2008) gjorde en studie på två intensivvårdsavdelningar där 

patienternas medelålder var 67 och 69 år. Studien gick ut på att se om taktil massage 

hade inverkan på oro och resultaten visade på en sänkning av orosnivån. En liknande 

studie utfördes av Henricson, Berglund, Määttä, Ekman och Segesten (2008), men 

då undersöktes den fysiologiska effekten av taktil massage genom att mäta 

oxytocinnivåerna före och efter interventionen. Ingen signifikant höjning av 

nivåerna kunde mätas. Inte heller någon signifikant skillnad kunde ses på det 

systoliska och diastoliska blodtrycket eller hjärtfrekvensen i interventionsgruppen.  

 

Diskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelsen av beröring och dess 

effekt i omvårdnaden av äldre. Sjuksköterskan kan använda sig av beröring i många 

olika situationer för att både förstärka verbal kommunikation och öka välbefinnande 

hos patienter. Det är inte endast i omvårdnadssituationen det är viktigt att ge 

beröring till patienten utan även för att bekräfta och visa omtanke. Hur beröring 

upplevdes hos patienter och sjuksköterskor berodde bland annat på hur pass mycket 

hjälp patienten behövde, men även den äldres grad av kontroll på situationen. 

Beröring visade sig ha en positiv effekt på icke-aggressivt beteende och på oro hos 

dementa, men visade sig även sänka orosnivåerna på en grupp strokepatienter och en 

grupp äldre på vårdhem. Vid en studie där det undersöktes om oxytocinnivåerna 

höjdes efter taktil beröring visade det sig att dem höjdes till en viss del, men inte av 

signifikans. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att beröring kunde vara en kommunikationsform när patienten hade 

svårt att tala, var orolig eller när sjuksköterskan skulle uttrycka omtanke. Detta 

styrker Jahren Kristoffersen (2005, s.130) när författaren skriver att beröring ofta 

används just vid dessa tillfällen. Vidare i resultatet framkommer det att om patienten 

upplevde obehag vid omvårdnaden så försökte sjuksköterskan stötta genom en 

bekräftande klapp. Att beröring används när ord inte räcker till, till exempel som ett 

stöd till patienten, skriver även Jahren Kristoffersen (2005, s.130). Det framkommer 

även i resultatet att beröring används när det verbala budskapet ska understrykas och 

tydliggöras. Routasalo (1999) beskriver hur äldre patienter med kognitiva 
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försämringar reagerade bäst på den verbala kommunikationen när sjuksköterskan 

kombinerade den med ögonkontakt och beröring. En tolkning av resultatet är att de 

patienter som har kapaciteten att ta för sig i sociala sammanhang får mer beröring 

utöver vad som krävs för omvårdnad av vårdpersonalen än de patienter som har 

verbala och fysiska hinder. Routasalo (1999) har i sin litteraturstudie kommit fram 

till att ju mer hjälp en patient behöver, desto mer beröring använder sjuksköterskan 

vid omvårdnaden. Med denna kunskap i åtanke anser författarna till denna studie att 

det gäller att tänka på att ge beröring utanför omvårdnaden även till patienter som 

inte kan ta för sig verbalt eller fysiskt.  

 

I resultatet framkommer att både patienter och sjuksköterskor upplevde beröring 

som mer positiv i de fall patienten var mindre beroende av vårdpersonalen än i de 

fall patienten var helt beroende av hjälp. En tolkning av resultatet är att 

självständighet går hand i hand med grad av kontroll på livssituationen. Ju mer 

självständig en patient är, desto mindre känsla av utsatthet. Utsatthet kan bidra till att 

beröring upplevs negativ. Resultatet visar att en del patienter tolkar beröring som 

kontroll (Routasalo, 1999). Jahren Kristoffersen (2005, s. 130) skriver att den som 

blir berörd kan lägga in helt andra betydelser i beröringen än den som aktivt berör. 

Beröringen kan exempelvis upplevas som en form av kontroll eller skapa ångest och 

obehag hos patienten. Författarna anser att resultatet strider mot sig själv då det å 

ena sidan visar på att beröring utanför omvårdnadssituationen upplevdes som mer 

positiv än den beröring som patienten fick vid omvårdnaden, å andra sidan 

framkommer motsatsen i en annan studie. Resultatet tolkas som att lyhördhet är 

centralt för om patienten får rätt bemötande eller inte och därigenom en positiv eller 

negativ upplevelse av omvårdnaden. Kihlgren, Krusebrant & Skovdahl (2002) 

menar att det är viktigt att ta hänsyn till den äldres autonomi. Om detta inte 

respekteras kan beröring upplevas som påträngande och kränkande. Även Jahren 

Kristoffersen (2005, s. 130) nämner att det är viktigt att beröring upplevs som god 

och inte som en invasion av patientens personliga område eller som en kränkning av 

patientens integritet. Vidare framgår i resultatet att patienterna kunde känna igen var 

och en av sjuksköterskorna på deras sätt att röra vid dem. Jahren Kristoffersen 

(2005, s. 21-22) verifierar detta då författaren nämner att sjuksköterskans sätt att 

använda sina händer är viktig för patientens upplevelse av beröringen och därför är 

det viktigt att tänka över och vara medveten om hur händerna används. Patienten har 
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erfarenhet av olika sjuksköterskor och lägger märke till att det är skillnad på hur de 

använder händerna. Vissa har mjuka, varma och varsamma händer, medan andras 

händer är otåliga och hårdhänta. Genom att använda händerna på ett medvetet sätt 

och ta sig tid kan sjuksköterskan förhindra att patientens plågor förvärras under 

dagen. Routasalo (1999) skriver att varje sjuksköterska har ett eget sätt att använda 

sig av beröring vilket beror på personlighet, kulturell bakgrund och livserfarenhet. 

 

I resultatet framgår att taktil beröring inte hade någon signifikant effekt på 

oxytocinnivåerna. Larsson och Rundgren (2003, s. 179) skriver däremot att beröring 

har positiva effekter bland annat genom oxytocinfrisättning som i sin tur påverkar 

läkningsmekanismerna vid trycksår. Resultatet visar vidare att aggressivt beteende 

hos dementa på vårdhem inte förändrades efter taktil beröring, men däremot 

minskade det icke- aggressiva beteendet signifikant. Marx, Werner och Cohen-

Mansfield (1989) styrker detta i en studie då de kom fram till att taktil beröring hade 

en positiv effekt på det icke- aggressiva beteendet. I studien av Sansone och Schmitt 

(2000) berättar en sjuksköterska om en dement patient som var fysiskt utåtagerande 

vid oro. Sjuksköterskan upptäckte att patienten blev snabbt lugnare om hon fick 

ryggen masserad. Sjuksköterskan uppgav att hon var mer bekväm med att vårda den 

här patienten eftersom hon funnit ett sätt att stoppa det aggressiva beteendet. 

Dessutom behövde inte patienten längre medicineras mot detta tillstånd.  Som 

framgår i resultatet så slutade sjuksköterskorna ge beröring om patienten såg ut att 

tycka att det var obehagligt. Kihlgren, Krusebrant och Skovdahl (2002) skriver dock 

att vid demenssjukdom, när den äldre har låg autonomi, kan massagen ges på goda 

grunder även om patienten inte vill. Vid dessa tillfällen är det viktigt med samråd 

med anhöriga. Som vårdpersonal är det även viktigt att ha kunskap, gott omdöme 

och kunna tolka vad den demente önskar. I Sansone och Schmitts (2000) studie 

berättar en sjuksköterska att hon inte kunde vara säker på om patienten uppskattade 

mjuk beröring eftersom patienten aldrig pratade eller uttryckte sina känslor. 

Sjuksköterskan märkte dock att patienten uppskattade detta då hon flyttade sin stol 

närmare efteråt. En tolkning av resultatet är att bland annat oro, välbefinnande, 

smärtpåverkan och sömn påverkas positivt av beröring. Detta styrker 

litteraturstudien av Wind Wardell och Weymouth (2004) då de kom fram till att den 

fysiska statusen såsom smärta och sömn förbättrades av beröring, men även en 

förbättring av den psykiska hälsan kunde konstateras. 
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Metoddiskussion 

Alla studier som inkluderas i denna litteraturstudie baseras på data från primärkällor 

i form av vetenskapliga artiklar. Att de inkluderade studierna är skrivna av den som 

genomfört undersökningen är förutsättningen för en korrekt litteraturstudie 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s. 173). Enligt Forsberg och Wengström 

(2003, s. 30) bör litteraturstudien rikta in sig på aktuell forskning inom det specifika 

området. Författarna till denna litteraturstudie valde att inkludera artiklar från 1993 

och framåt då det fanns för få nyligen publicerade artiklar i databaserna som svarade 

mot studiens syfte och därför var risken för ett alltför magert resultat överhängande. 

Totalt består resultatet av 13 vetenskapliga artiklar och författarna anser att det 

skulle ha varit bra att fler artiklar innefattats för att studiens omfattning på så sätt 

skulle öka. Resultatet har ändå lyckats besvara syfte och frågeställningar på ett 

tillfredsställande sätt. Granskär och Höglund-Nielsen (2008, s. 177) skriver att det är 

bättre med en litteraturstudie som innefattar ett fåtal artiklar som verkligen besvarar 

syftet än en litteraturstudie med många artiklar som har begränsad relevans för den 

aktuella forskningsfrågan. Vidare inkluderade författarna endast studier med abstrakt 

vilket i sig begränsade den mängd material som hittades. Detta kan enligt Granskär 

och Höglund-Nielsen (2008, s. 187) vara ett problem då artiklar inom kvalitativ 

forskning ibland kan sakna abstrakt. I tre av studierna som inkluderades hade inte 

författarna varit tydliga med att artiklarna blivit etiskt godkända. Däremot hade 

tidskrifterna där dessa studier blivit publicerade en policy vilken innebar att alla 

studier som publiceras där är etiskt godkända av en kommitté. Att studierna blivit 

etiskt godkända av en kommitté är viktigt enligt Forsberg och Wengström (2003, s. 

73). Författarna till denna litteraturstudie valde att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa studier eftersom det skulle ge ett mer välgrundat svar på syftet. Att 

inkludera kunskap från både kvalitativa och kvantitativa studier beskriver Granskär 

och Höglund-Nielsen (2008, s. 174) som en fördel, speciellt inom hälsoområdet då 

olika perspektiv på så sätt kan skildras. Genom att se problemet ur olika perspektiv 

kan verkligheten lättare förstås. Enligt Forsberg och Wengström (2003, s.31) är ett 

steg i genomförandet av en litteraturstudie att kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och 

välja den litteratur som ska ingå. I detta sammanhang har författarna en fördel med 

att vara två som skriver litteraturstudien då kvalitetsbedömningen har gjorts på 

skilda håll vilket gör att eventuella missuppfattningar kring texterna kunnat redas ut 

tillsammans i efterhand. Med två olika angreppsvinklar kan texterna diskuteras mer 
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tillfredsställande för att sedan komma fram till ett bättre slutresultat. Alla studier var 

skrivna på engelska, som inte är författarnas modersmål, vilket kan göra att vissa 

tolkningar av texten inte helt stämmer överens med den egentliga innebörden, men 

med hjälp av lexikon har författarna försökt förstå texten så bra som möjligt. När det 

gäller sökord har författarna använt sig av MESH-termer i samtliga fall utom 

”Elderly”. Vid sökning på databaserna med ordet ”Elderly” påträffades ett stort 

antal relevanta artiklar och därför inkluderades detta som sökord. Vid sökning av 

MESH-termen ”Aged”, vilken är motsvarigheten till ”Elderly”, hittades inga 

relevanta artiklar. Eftersom studien behandlar omvårdnad skulle sökordet ”Nursing” 

kunna vara relevant, men när författarna sökte på ”Nursing” försvann många artiklar 

som var av intresse. Sökningen ”Nurse-patient relations” gjordes då en 

frågeställning var hur relationen mellan den äldre och sjuksköterskan påverkas av 

beröring. Under arbetets gång togs frågeställningen bort eftersom inga relevanta 

artiklar hittades med den inriktningen. Däremot hittades andra intressanta artiklar, 

som svarade på de andra frågeställningarna, vid sökningen och därför behölls 

sökorden. En stor del av resultatet härstammar från tre studier gjorda av samma 

författare. Detta skulle kunna vara ett problem då författarens förförståelse kan spela 

en viss roll i det resultat som framkommer i dessa studier. 

 

Slutsats 

Beröringens effekter, både positiva och negativa, bör uppmärksammas mer inom 

vården av äldre. Det är sjusköterskans ansvar att se till att patienterna får bästa 

möjliga omvårdnad och vid de tillfällen beröring kan ge positiv verkan bör den spela 

en självklar roll. Naturligtvis måste det respekteras om patienten å andra sidan inte 

uppskattar beröring. För att ge beröring vid rätt tillfälle till rätt patient så krävs det 

att sjuksköterskan och all annan vårdpersonal tillämpar lyhördhet.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Då många av artiklarna som avhandlade hur de äldre upplevde beröring i omvårdnad 

var relativt gamla skulle det vara intressant att se vad som ändrats inom området 

över tid. Med tanke på indragningar inom vårdsektorn med mindre tid för var patient 

som konsekvens skulle slutsatsen kunna dras att patienterna får mindre omsorgsfull 

beröring än tidigare. Detta skulle i sin tur kunna leda till att de mår sämre 
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känslomässigt under vårdtiden. Eftersom beröring är en viktig aspekt i omvårdnaden 

bör vidare studier göras inom området. 
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Bilaga 1. Matris över granskade artiklar. 
 

Författare 
 

År 
Land 

Studiens 
syfte 

Deltagare 
(bortfall) 

Analys- 
metod 

Huvudfynd Design och 
kvalitet 

Chang 2001 
Syd-
korea 

Att klargöra och få en 
uppfattning om fenomenet 
fysisk beröring i 
omvårdnad. 

N= 39 
(N=0) 

Innehållsanalys 
 

Fysisk beröring skapade ett känslomässigt band mellan patient och 
vårdare. Genom beröring fick vårdaren en betydande förståelse för 
patientens smärta och känslomässiga tillstånd. Fysisk beröring sågs 
som ett sätt att dämpa orostillstånd som ofta hör ihop med sjukdom, 
men även som ett verktyg för att uppnå psykologiskt och spirituellt 
välbefinnande. Den var accepterad som en naturlig del av vårdarens 
arbete. 

K 
II 

Edvardsson, 
Sandman & 
Rasmussen 

2003 
Sverige 

Att belysa betydelsen av 
att ge beröring i 
omvårdnad av äldre 
patienter. 

N= 12 
(N= 0) 

Fenomenologisk-
hermeneutisk 
analys 

Att ge beröring till äldre patienter var en upplevelse som förändrade 
vårdarens syn på sig själv. Från att känna maktlöshet till att kunna 
förbättra patientens situation. Vårdaren upplevde sig själv som mer 
värdefull och professionell än tidigare då de fick ett verktyg för att 
lindra lidande. Om beröringen gav ett positivt resultat kändes det 
meningsfullt för vårdaren. Upplevelsen förändrade även deras sätt att 
se på patienten. De såg personen bakom sjukdomen och upplevde 
även att relationen dem emellan djupnade. 

K 
I 

Fraser & 
Ross Kerr 

1993 
Kanada 

Att göra en utvärdering av 
de psykologiska och 
fysiologiska effekterna av 
ryggmassage. Det 
specifika syftet var att 
utvärdera massagens 
effekt på orostillstånd hos 
äldre boende på sjukhem. 

N= 21 
(N= 0) 

Variansanalys 
(ANOVA) 

Under en period av fyra dagar mättes skillnader i orosnivåer hos 
äldre på institition. De delades in i tre grupper. Den första gruppen 
fick ryggmassage under fem minuter och samtidigt som de 
samtalade med massören. Den andra gruppen samtalade med en 
vårdare under fem minuter, medan den tredje gruppen inte fick 
någon intervention alls. Orosnivåerna mättes genom ett specifikt 
formulär som beskrev känslotillstånd, men även genom att mäta 
blodtryck, puls och muskelaktivitet. Testerna visade på en 
signifikant minskning av orosnivåer hos den grupp som fick 
ryggmassage. 

C 
II 

Hawranik, 
Johnston & 
Deatrich 

2008 
USA 

Att jämföra skillnader av 
effekter av terapeutisk 
beröring på agiterat 
beteende hos äldre med 
Alzheimers sjukdom med 
dem som fick en 
simulerad terapeutisk 
beröring och en annan 
grupp som fick sedvanlig 
vård. 

N= 51 
(N= 9) 

Multivariabel 
analys 

Patienterna delades in i tre grupper utifrån deras beteende; icke-
aggressivt beteende, aggressivt beteende och agiterat beteende. 
Ingen signifikant skillnad fanns mellan de tre grupperna gällande 
fysisk aggressivitet. Däremot fastslogs signifikant skillnad i icke- 
aggressivt beteende, det vill säga minskad rastlöshet och repetitiva 
rörelser. Gruppen som fick sedvanlig vård hade 2,3 gånger högre 
grad av dessa egenskaper än gruppen som fick taktil stimulering. När 
en jämförelse över tid gjordes visade det sig att alla tre grupperna 
hade en minskning i både aggressivt och icke- aggressivt beteende. 
De två första grupperna visade sig dock ha en något större 
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minskning än den sista gruppen som fick sedvanlig vård. 
Henricson, 
Berglund, 
Määttä, 
Ekman & 
Segesten 

2008 
Sverige 

Att undersöka effekten av 
taktil beröring på 
oxytocinnivåerna hos 
patienter inom 
intensivvården efter fem 
dagars intervention. 
 
 

N= 44 
(N=0) 

Mann-Whitney 
U-test 

Det observerades ingen signifikant skillnad i oxytocinnivåerna 
mellan de två grupperna efter vare sig taktil beröring eller sedvanlig 
vård när värdena mättes efter en dags intervention. Det konstaterades 
heller ingen skillnad i nivåerna över en sexdagarsperiod. 

C  
I 

Henricson, 
Ersson, 
Määtta, 
Segesten & 
Berglund 

2008 
Sverige 

Att undersöka effekterna 
av en femdagars taktil 
berörings-  
intervention i syfte att 
finna nya åtgärder för att 
minska stress hos 
patienterna under 
intensivvårdsperiod. 

N= 44 
(N= 0) 

Mann-Whitney  
U-test 

Taktil massage ledde till signifikant minskning av orosnivåer. Ingen 
signifikant skillnad i blodtryck eller blodglukosnivåer. I 
kontrollgruppen som inte fick interventionen fanns ingen signifikant 
skillnad i vare sig orosnivåer, blodglukosnivåer eller blodtryck. 

C 
I 

Hollinger 
& 
Buschmann 

1993 
USA 

Att undersöka vilka 
faktorer som påverkar 
uppfattningarna av 
beröring hos äldre boende 
på vårdhem och hos deras 
vårdgivare. 
 

N= 200 
(N= 0)  

Faktoranalys 
 

Den äldres grad av kontroll av situationen visade sig vara den mest 
inflytelserika faktorn som påverkade både de boendes och 
vårdgivares uppfattning av beröring. Beröringen upplevdes som 
positiv när den var lämplig, när situationen inte blev för intim och 
när budskapet inte var nedlåtande.  

C 
II 

Kim & 
Buschmann 

1999 
Korea 

Att fastställa de effekter, 
om några fanns, av fysisk 
beröring och samtal på 
ångest- och 
dysfunktionella beteenden 
hos dementa 

N= 29 
(N= 1) 
 

Poweranalys Orosnivåerna hos de dementa patienterna sjönk direkt efter 
interventionen och ledde i sin tur till färre episoder av 
dysfunktionellt beteende. Ju längre tid interventionen pågick, desto 
större beteendepåverkan. Effekten var ihållande även fem dagar efter 
interventionen, men dess signifikans sjönk något. 

P 
II 

McCann & 
McKenna 

1993 
Nord-
irland 

Att upptäcka den mängd 
och typ av beröring äldre 
patienter fick av 
sjuksköterskor och 
fastställa de äldre 
patienternas upplevelse av 
den beröring de fick. 

N= 14 
(N= 15) 

Kvantitativ 
analys 
 
 
 
 

Under observationerna konstaterades att beröring från sjuksköterskor 
till största delen gavs då de stod upp och patienten satt ner i en stol 
eller försökte sätta sig i- eller ta sig upp ur den. Generellt sett var 
armen, benen, axlar, rygg och hand de mest rörda kroppsdelarna hos 
både manliga och kvinnliga patienter.  Under de semi-strukturerade 
intervjuerna framkom att både manliga och kvinnliga patienter kände 
sig obekväma med att bli rörda på ben och ansikte av en manlig 
sjuksköterska. 
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Mok & Woo 2004 
Hong 
Kong 

Att undersöka effekterna 
av lugn ryggmassage med 
strykande rörelser på oro, 
axelsmärta, puls och 
blodtryck hos äldre 
patienter med stroke på 
sjukhus., men även deras 
uppfattning av att få 
massage. 

N= 102 
(N= 16) 

Variansanalys 
(ANOVA) 

Det var ingen signifikant skillnad när ålder, orosnivå, puls, 
diastoliskt och systoliskt blodtryck och smärtnivå jämfördes. De 
patienter som fick massage hade lägre nivåer på ovan nämnda 
variabler än de som inte fick interventionen. Dessa nivåer höll i sig 
även efter tre dagar. Alla patienter menade att massagen hjälpte till 
att lindra smärta, men även fick dem att slappna av och sova bättre. 

C 
II 

Routasalo 1996 
Finland 

Att beskriva förekomsten 
av beröring utöver vad 
som krävs för omvårdnad 
mellan sjuksköterskor och 
äldre patienter i 
vårdsituationer på morgon 
och kväll. 

N= 94 Kvantitativ- och 
kvalitativ 
analysmetod 
 

Icke- nödvändig beröring förekom oftare med kvinnliga patienter än 
med manliga. Patienterna uppmuntrades i sin egenvård genom att 
sjuksköterskorna strök dem med handen samtidigt som de gav 
konkreta instruktioner. Vid många tillfällen använde sjuksköterskan 
beröring för att dra uppmärksamheten till den uppgift som skulle 
utföras. Beröring användes för att trösta, lugna och förstärka vad 
sjuksköterskan sa. 

P K 
II 

Routasalo & 
Isola 

1996 
Finland 

Att beskriva upplevelsen 
av beröring bland äldre 
patienter på sjukhem och 
bland deras 
sjuksköterskor. 

N= 55 
(N= 0) 

Innehållsanalys Patienterna beskrev beröringen av sjuksköterskor som varm, vänlig 
och tröstande. Sjuksköterskorna beskrev beröring av patienter som 
lätt, naturligt och viktigt, speciellt de som hade arbetat med äldre 
under en lång tid. De menade att beröring var en slags 
kommunikationsform när en patient hade svårt att kommunicera med 
ord eller led av oro. När en sjuksköterska och en patient hade känt 
varandra under en lång period, blev deras relation djupare. 
Patienterna rörde inte sjuksköterskorna mer än nödvändigt. Vänlig 
och tacksam beröring från patienten var viktig för sjuksköterskorna. 

K 
I 

Routasalo & 
Isola 
 

1998 
Finland 

Att ta reda på hur 
kompetenta 
sjuksköterskor på 
sjukhem berör äldre 
patienter som har förlorat 
sin verbala 
kommunikations-
förmåga. 

N=10 
(N= 0) 

Fenomenologisk- 
hermeneutisk 

Sjuksköterskorna avslutade omvårdnaden med att klappa, krama 
eller lägga handen på patientens axel. Detta för att försäkra sig om 
att patienten lämnades vid gott mod, men även för att visa omtanke. 
Relationen mellan patient och sjuksköterska var som mellan mor och 
barn. När patienten inte ville samarbeta försökte sjuksköterskan att 
övertala genom att uppmuntra verbalt, krama, klappa och stryka 
patienten. 
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 Bilaga 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, enligt Jonsson och Wohlin (1999, s. 48). 

 1. Hög 2.Medelhög 3. Låg 
C Prospektiv randomiserad studie.  

Större väl planerad och genom-  
förd multicenterstudie med adekvat beskrivning av protokoll 
material och metoder inklusive  
behandlingsteknik. Antalet 
patienter tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 

 

 

 

    - 

Randomiserad studie med för få patienter, och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 
antal patienter, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan randomisering. Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt antal patienter, adekvata statistiska 
metoder. 

 

 

    - 

Litet antal patienter, brister i genomförande, tveksamma 
statistiska metoder. 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 
patientmaterial väl beskrivet och analyserat med adekvata 
statistiska metoder (till exempel, multivariantanalys, fall–
kontrollmetodik etcetera). Lång uppföljningstid. 

 

 

 

    - 

Begränsat patientmaterial, otillräckligt beskrivet, alltför kort 
uppföljning eller inadekvata statistiska metoder. 

 

Bilaga 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt Jonsson och Wohlin (1999, s. 48). 

 1. Hög 2.Medelhög 3. Låg 

K Studie med kvalitativ metod. Väldefinierad frågeställning, 
relevant urval samt väl beskriven undersökningsgrupp och 
kontext. Metod och analys väl beskriven och genomförd, 
resultatet är logiskt och begripligt, god kommunicerbarhet. 

 

 

        - 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning, undersökningsgrupp 
för liten/otillräckligt beskriven, metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig resultatredovisning. 

 



Bilaga 4. Granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar.  
Artikelgranskning  
(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 
 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 
Motivering:…………………………………………………………………………………….. 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



  

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 
 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   
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Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej    

 

  



  

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 
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               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 
…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 
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Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 
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