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Abstrakt 
 
Bakgrund: Att lindra symtom som kan hota patienters välbefinnande är viktigt 
inom palliativ cancervård, eftersom patienterna behöver ha så mycket energi som 
möjligt till att kunna leva den tid som finns kvar. Komplementära 
behandlingsmetoder har kommit att bli allt mer vanliga att använda i kombination 
med den konventionella vården av patienter med cancer inom palliativ vård. 
Metoderna sägs bidra till fysiskt välbefinnande samt möta psykiska, emotionella 
och sociala behov för patienterna. Syfte: Att belysa komplementära 
behandlingsmetoders betydelse för patienter med obotlig cancer inom palliativ 
vård. Metod: En litteraturstudie har gjorts utifrån sökning i databaserna PubMed 
och Cinahl. Även sekundärsökningar har gjorts. Totalt inkluderades 14 artiklar 
efter granskning och värdering. Resultat: Komplementära behandlingsmetoder 
som mjuk massage, aromaterapimassage, akupunktur, reflexologi, musikterapi, 
konstterapi och antroposofisk behandling visade sig påverka patienter med obotlig 
cancer positivt på olika sätt. Flera behandlingar lindrade smärta, andra visade sig 
kunna ha en lugnande effekt. Patienterna upplevde sig väl bemötta och 
uppskattade behandlingarna. Diskussion: Komplementära behandlingsmetoder 
som visat sig vara bra för patienterna skulle kunna integreras i den palliativa 
vården eftersom de verkar tillgodose patienternas olika behov som den vanliga 
vården inte kan fullt ut. Slutsats: Mer forskning med högre kvalitet bör göras 
inom ämnet för att metoderna ska accepteras och klassas som evidensbaserade i 
sjukvården.  
 
Nyckelord: cancer, komplementära behandlingsmetoder, litteraturstudie, palliativ vård. 
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Bakgrund 

Palliativ vård innebär en aktiv helhetsvård när bot inte längre är möjlig. Syftet är 

att både patienten och närstående skall ges bästa möjliga livskvalitet (Beck-Friis 

& Strang, 2005, s. 13). Den palliativa vården har som mål att erbjuda god 

symtomkontroll oavsett om symtomet är av fysisk, psykisk, social eller 

existentiell natur (Strang, 2005, s. 213). Att lindra olika symtom som kan hota 

patientens välbefinnande är viktigt, eftersom patienten behöver ha all sin kraft och 

energi till att kunna leva den tid som finns kvar och på det sätt som han eller hon 

själv önskar (Sæteren, 2003, s. 179). I den tidiga palliativa fasen som kan vara 

från månader till flera år, är cancern obotlig, men det är fortfarande möjligt med 

tumörspecifik behandling. Målet är både livsförlängning och en så god livskvalitet 

som möjligt. I den sena fasen av palliativ vård är den tumörspecifika 

behandlingen avbruten och målet är inte längre att förlänga livet, utan fokus ligger 

på att skapa förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet trots svår sjukdom. I 

denna fas är döden förväntad inom kort tid, oftast inom några veckor eller någon 

månad (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 13). I den sena fasen som omfattar 

omhändertagande av patienter med en obotbar, symtomgivande och progressiv 

sjukdom, kan bristande symtomkontroll ge stora psykologiska, sociala och 

existentiella effekter (Strang, 2005, s. 213).  

I en litteraturstudie av Teunissen, Wesker, Kruitwagen, de Haes, Voest och de 

Graeff (2007) var syftet att uppskatta förekomsten av symtom som uppträdde hos 

palliativt sjuka patienter med cancer. Det identifierades 37 olika symtom i minst 

fem av studierna. Alla studier som ingick delades upp av författarna till 

litteraturstudien i två grupper. Den första gruppen innehöll studier med patienter 

som var palliativt sjuka, och den andra gruppen innehöll studier med patienter 

som hade några få veckor kvar att leva. Nästan alla symtom fanns hos mer än 10 

procent av patienterna i alla studierna och fem symtom (cancerrelaterad trötthet, 

smärta, brist på energi, svaghet och bristande aptit) fanns hos fler än hälften av 

patienterna i första gruppen, där studierna handlade om symtomförekomst i 

allmänhet under hela sjukdomstiden. I den andra gruppen med patienter handlade 

studierna om symtomförekomst under de sista veckorna i livet. I denna grupp 

framträdde andra symtom mer och det var sådana som till exempel sömnighet, 
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viktförlust och dyspné. Slutsatsen var att uppmärksamhet mot de symtom och det 

lidande som kan förekomma borde vara grunden i en individuellt utformad 

behandling, som syftar till att förbättra eller upprätthålla cancerpatienters 

livskvalitet under deras sista tid i livet.  

I västerländsk hälso- och sjukvård dominerar utövandet av traditionell vård, men 

alternativa och komplementära behandlingsmetoder har också sin plats där. Det är 

viktigt att skilja på begreppet komplementära behandlingsmetoder från andra 

former av alternativ vård. Termen ”alternativ” är kontroversiell eftersom den 

föreslår att behandlingarna är dugliga alternativ till konventionella 

behandlingsmetoder som kirurgi eller läkemedelsbehandling. Alternativa metoder 

innehåller också ofta ogrundade påståenden om att de kan bota eller kontrollera 

sjukdomar (Withlock, 1999, s. 259). Termen ”komplementära” 

behandlingsmetoder handlar om sådana metoder som kan användas vid sidan om 

och i kombination med konventionella metoder. Begreppet komplementär och 

alternativ medicin eller KAM, omfattar båda behandlingsmetoderna (Kohn & 

Maher, 2006, s. 78).  

KAM kan definieras som sådana medicinska, diagnostiska och terapeutiska 

metoder som idag inte är allmänt accepterade av de ledande auktoriteterna inom 

svensk sjukvård. Det som idag betraktas som alternativ och komplementär 

behandling i Sverige kan vara accepterat i ett annat land och vad som var KAM i 

Sverige för några år sedan kan vara accepterat idag. I Sverige står legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal under Socialstyrelsens tillsyn. Därmed ska 

personalen utföra sitt arbete i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, 

vilket i princip innebär att de inte ska använda sig av komplementära och 

alternativa behandlingsmetoder. Strikt efterföljd kan denna lagstiftning verka som 

ett hinder för nytänkande, forskning och utveckling inom vård och behandling, 

samt som ett hinder för patienters önskemål. I verkligheten förekommer dock en 

vidgad gränsdragning mellan komplementär och konventionell behandling. 

Nuförtiden får även legitimerad vårdpersonal utöva viss komplementär 

behandling under vissa förutsättningar. För det första ska behandlingen ske utifrån 

patientens egna initiativ. Behandlingen ska anses vara riskfri för patienten. Det 
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förutsätts också att alla metoder eller behandlingar som bygger på vetenskap och 

beprövad erfarenhet är uttömda (Bruset, 2003, s. 255-257).  

Inom palliativ vård kan komplementära metoder bidra till fysiskt välbefinnande 

men kan även möta mentala, emotionella, spirituella och sociala behov hos 

patienterna. Behandlingarna kan till exempel inkludera aromaterapi, massage, 

konstterapi, akupunktur och reflexologi. Det finns både sjuksköterskeledda 

behandlingsmetoder och sådana som främst leds av professionella terapeuter. De 

sjusköterskeledda metoderna syftar främst till att hjälpa patienter utifrån ett 

holistiskt synsätt som ryms inom ramen för omvårdnad. Det kan handla om 

metoder som massage och konstterapi. Sjuksköterskor kan även utbilda sig i 

sådana metoder som vanligtvis leds av terapeuter, till exempel akupunktur, 

reflexologi och homeopati (Withlock, 1999, s. 263-264).  

I en systematisk litteraturöversikt av Ernst och Cassileth (1998) var syftet att 

undersöka prevalensen av komplementära och alternativa behandlingsmetoder hos 

patienter med cancer. Översikten inkluderade 26 studier om cancer och KAM 

publicerade mellan 1970-talet och 1998, varav 21 studier innefattade vuxna. I 

hälften av de 21 studierna hade upp till 27 procent av patienterna använt sig av 

KAM. Författarna diskuterade att användningen av KAM bland patienter med 

cancer uppenbarligen hade ökat de senaste åren. Spadiaco och de Barros (2006) 

visade i en systematisk litteraturgenomgång av studier om KAM bland patienter 

med cancer, att det förekom en betydande ökning i användandet av KAM bland 

dessa patienter. Översikten innehöll 263 originalstudier om vuxna publicerade 

mellan 1995 och 2005. Slutsatsen var att eftersom så många cancerpatienter ville 

använda sig av KAM, kan inte hälso- och sjukvården ignorera detta faktum och 

strategier som främjar en dialog mellan patienter och hälso- och sjukvården bör 

utvecklas för att förbättra kvaliteten inom vården. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa komplementära 

behandlingsmetoders betydelse för patienter med obotlig cancer inom palliativ 

vård. 
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Metod 

En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur inom ett valt område. Studien bör fokusera på aktuell forskning inom det 

valda området och syfta till att finna beslutsunderlag för klinisk verksamhet 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 34). I en litteraturstudie utgörs data av olika 

typer av litterära dokument. Vilka typer av texter som kommer att väljas avgörs av 

syftet och problemformuleringen. Texterna ska väljas med systematik så att svar 

kan ges på problem och syfte (Friberg, 2006, s. 33). 

Inledningsvis har det gjorts en inledande litteratursökning för att få tillräckligt 

med bakgrundsinformation. Enligt Östlundh (2006, s. 47) är en sådan sökning 

även till för att få en överblick av vad som finns skrivet i ämnet och sökningen är 

inte systematisk utan mer experimentell. 

Resultatet av informationssökningen i ett examensarbete är direkt avgörande för 

hur slutprodukten blir. För att lyckas hitta ett bra litteratururval krävs att man 

arbetar systematiskt. Viktigt är då att man lägger en grund under de inledande 

sökningarna och planerar och dokumenterar sitt tillvägagångssätt från första 

början (Östlundh, 2006, s. 46-47).  

En systematisk litteratursökning i databaser har gjorts för att uppfylla syftet. 

Sekundärsökning har även gjorts utifrån referenslistor i de artiklar som funnits vid 

den systematiska litteratursökningen. Gör man inte sekundärsökningar riskerar 

man att gå miste om relevant litteratur enligt Östlundh (2006, s. 63-64).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

De inklusionskriterier som tillämpades i litteraturstudien var artiklar publicerade 

de senaste 10 åren, artiklar som skulle omfatta vuxna människor samt vara 

publicerade på engelska. Artiklarna skulle också fokusera på komplementära 

behandlingsmetoder som kunde användas som komplement till den 

konventionella vården.  

De exklusionskriterier som tillämpades var artiklar som handlade om barn, 

artiklar äldre än 10 år samt sådana skrivna på andra språk än engelska. Även 
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artiklar som enbart handlade om komplementära och alternativa 

behandlingsmetoder som ansågs kunna ersätta den konventionella vården 

exkluderades samt sådana som fokuserade på medicinska aspekter gällande 

exempelvis örter och vitaminer.  

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna PubMed och Cinahl. Sökningarna 

har gjorts med utvalda mesh-termer i PubMed och samma termer har sedan 

använts i Cinahl. Detta gjordes eftersom med Cinahls egna tesaurus-termer blev 

resultatet av sökningarna exakt likadana som när mesh-termer från PubMed 

användes. Mesh-termerna valdes för att vara relevanta mot syftet och var följande: 

”terminally ill”, ”terminal care”, ”palliative care”, ”neoplasms” och 

”complementary therapies”. Inga fritextord användes. Anledningen till att ha 

orden ”terminally ill”, ”terminal care” och ”palliative care” ihop var för att dessa 

tre kombinationer gav fler träffar tillsammans inom området palliativ vård, än om 

man använde sökorden var för sig. Avgränsningar har gjorts för att få 

litteratursökningen till en hanterbar mängd relevanta artiklar. En översikt över 

litteratursökningarna kan ses i tabell 1. Litteratursökningen kompletterades med 

sekundärsökning i referenslistor.  

Tabell 1: Översikt av litteratursökningar, gjorda mellan 2011-01-19 och 2011-01-23. 

Databas Avgränsningar Sökord Antal 
träffar 

Förkastade 
artiklar i 
fas 1 

Antal 
artiklar 
som gick 
vidare till 
fas 2 

Antal 
artiklar 
som gick 
vidare 
till fas 3 

Inkluderade 
artiklar i 
studien 

PubMed English, All 
Adult: 19+ 
years, published 
in the last 10 
years 

Terminally ill OR 
terminal care OR 
palliative care 
AND neoplasms 
AND 
complementary 
therapies 

107 89 18 17 9 

Cinahl English, All 
adult, published 
date from year 
2001 to year 
2011 

Terminally ill OR 
terminal care OR 
palliative care 
AND neoplasms 
AND 
complementary 
therapies 

10 7 3 3 1 
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Klassificering/värdering 

Den granskningsmall som användes för att kritiskt kunna granska artiklarna till 

denna litteraturstudie var den av Hellzén, Johansson och Pejlert för urval i SBU-

rapport (1999), se bilaga 1. Klassificering av studierna gjordes enligt SBU/SSF nr 

3 (1999, s. 14-16) och indelades i grupper, se bilaga 2. 

Förutom klassificering bedömdes studiernas vetenskapliga kvalitet utifrån en 

tregradig skala från SBU/SSF nr 3 (1999, s. 39); hög (I), medel (II) eller låg (III), 

se tabell 2 och 3 i bilaga 2. 

Bearbetning 

Bearbetning gjordes enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s. 15-16) i tre faser. 

 Fas 1. En första bedömning av de totalt 117 sökträffarna i PubMed och Cinahl 

gjordes genom att läsa titlar och abstrakt i syfte att finna relevanta artiklar för 

fortsatt granskning. Artiklar som inte var relevanta mot syftet och 

inklusionskriterierna exkluderades. Det var 96 artiklar totalt som exkluderades 

varav 7 av dessa var dubbletter. Vidare till fas 2 gick 21 artiklar. Arbetsgången 

under fas 1 gjordes av två bedömare.  

 Fas 2. Efter att den första granskningen hade gjorts skrevs 15 artiklar ut och 

sex artiklar beställdes för vidare och mer djupgående granskning från biblioteket 

på Mittuniversitetet i Sundsvall. Det gjordes en sekundärsökning utifrån 

referenslistor, vilket resulterade i att ytterligare sex artiklar skrevs ut för vidare 

granskning. Totalt lästes 27 artiklar i sin helhet och kontrollerades mot syftet. Det 

exkluderades tre artiklar i denna fas på grund av att de inte motsvarade syftet och 

inklusionskriterierna. Sammanlagt gick 24 artiklar vidare till fas 3. Artiklarna 

granskades och lästes av två bedömare. 

Fas 3. Artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av en granskningsmall, se 

bilaga 1. Därefter klassificerades de och ännu en bedömning av den vetenskapliga 

kvaliteten gjordes utifrån kvalitetskraven från en tregradig skala av SBU/SSF, se 

bilaga 2.  Kvalitetsbedömningen och värderingen diskuterades mellan två 

bedömare för att komma fram till en konsensus. Totalt 10 artiklar exkluderades i 
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denna fas på grund av att de var av för låg kvalitet (III). Sammanlagt inkluderades 

14 artiklar från både manuell och systematisk sökning i databaser. För information 

om de inkluderade artiklarna se bilaga 3.  

Analys 

De utvalda artiklarna har analyserats enligt Friberg (2006, s. 110-112). Analysen 

påbörjades med att artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en känsla för 

vad de handlade om. I nästa steg togs ställning till vad som var mest framträdande 

i artiklarnas resultat i relation till syftet i denna litteraturstudie. Vidare gjordes en 

sammanställning av varje artikels resultat för att få en överblick av vad som skulle 

analyseras. De olika artiklarnas resultat identifierades för att hitta likheter och 

skillnader, vilka sedan fördes samman och mynnade ut i två huvudkategorier. 

Genom en noggrann genomgång av huvudkategorierna och varje artikels resultat 

kunde samband ses vilket resulterade i att olika subkategorier skapades. Under det 

fortsatta arbetets gång skedde det en pendling mellan artiklarnas resultat och 

abstraktioner vilket ledde till förändrade eller nya subkategorier. Slutligen 

resulterade analysarbetet i fem subkategorier och två huvudkategorier, som 

resultatet i denna litteraturstudie kom att baseras på. Ett exempel från 

analysarbetet presenteras i bilaga 4. 

Etisk granskning 

Forsberg och Wengström (2008, s. 77) beskriver att etiska överväganden bör 

göras innan påbörjandet av en systematisk litteraturstudie och bör även göras 

beträffande urval och presentation av resultat. De studier som skall ingå i 

litteraturstudien ska ha ett tillstånd från en etisk kommitté eller att noggranna 

etiska överväganden har gjorts i studierna. Alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien skall redovisas. Det ska också redovisas resultat som både stöder 

och inte stöder hypotesen, eftersom det är oetiskt att bara använda artiklar som 

stöder forskarens egen åsikt.  

I denna litteraturstudie kontrollerades att alla inkluderade studier hade fått 

tillstånd från en etisk kommitté eller att etiska överväganden hade gjorts. Både 
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resultat som stärkte respektive inte stärkte hypoteserna har redovisats i denna 

litteraturstudie. 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 14 vetenskapliga artiklar, fördelat på 

sju artiklar utförda med kvantitativ metod, fem artiklar med kvalitativ metod och 

två artiklar där både kvalitativa och kvantitativa metoder har tillämpats. Studierna 

har utförts i följande länder: Sverige, England, USA, Frankrike, Schweiz, 

Storbritannien och Nordirland och handlar om följande komplementära 

behandlingsmetoder: mjuk massage, aromaterapimassage, akupunktur, 

reflexologi, musikterapi, konstterapi och antroposofi. Många av artiklarna ingår 

under båda huvudkategorierna. Information, klassificering och värdering av 

studierna presenteras i bilaga 3. Studier som ingår i resultatet är presenterade med 

en asterix (*) i referenslistan.  

Symtomlindring och välbefinnande 

Under denna kategori presenteras följande subkategorier: fysiologisk påverkan av 

behandlingen, psykologisk påverkan av behandlingen och påverkan på 

livskvalitet.  

Fysiologisk påverkan av behandlingen. I en studie av Beck, Runeson och 

Blomqvist (2009) undersöktes hur mjuk hand- och fotmassage upplevdes i 

palliativ hemsjukvård av personer med obotlig cancer. Den kroppsliga effekten av 

massagen var att patienterna kände sig fria från fysiskt lidande. De som led av 

smärta, illamående, förstoppning och spändhet i deras kroppar upplevde att dessa 

problem försvann under massagen. Även i en studie av Seiger Cronfalk, Strang, 

Ternestedt och Friedrichsen (2009) upplevde patienter med cancer i palliativ 

hemsjukvård kroppslig avslappning och de som medicinerades med kortison 

upplevde minskad smärta under och direkt efter den mjuka hand- och 

fotmassagen.  

Soden, Vincent, Craske, Lucas och Ashley (2004) undersökte effekterna av 

massage med eterisk olja (aromaterapimassage) och med en neutral olja (endast 

massage) på cancerrelaterade symtom. Det visades att efter två behandlingar 
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aromaterapimassage upplevde patienterna i aromaterapigruppen men också den 

kombinerade massagegruppen (som egentligen inte var en verklig grupp, utan 

bestod av både aromaterapigruppens och massagegruppens sammanlagda resultat) 

en kortvarig effekt av minskad smärta. Det var emellertid inga skillnader mellan 

den kontrollgrupp som också ingick i studien och den kombinerade 

massagegruppen i den genomsnittliga förändringen av smärtan mellan 

behandlingens början och slut. Gällande sömn fanns det en statistiskt säkerställd 

förbättring för patienter i massagegruppen och den kombinerade massagegruppen 

till skillnad från gruppen som inte fick någon massage. Det visades dock ingen 

statistiskt signifikant förbättring av sömnen hos aromaterapigruppen i sig.  

En studie av Meidell och Holritz Rasmussen (2009) hade som syfte att undersöka 

effekterna av akupunktur på symtomen xerostomi (muntorrhet), dysfagi 

(svårigheter att svälja) och dysartri (svårigheter att tala) hos patienter med cancer 

på hospice. Resultatet visade en statistiskt säkerställd förbättring på symtomen 

efter fem veckors akupunkturbehandling två gånger per vecka. Många av 

patienterna, deras närstående och vårdpersonalen upptäckte en anmärkningsvärd 

skillnad av akupunkturbehandlingarna under de fem veckorna som patienterna 

fick dem. Till exempel fastnade inte övre läppen i tandraden hos flera patienter 

och många fick mindre problem med att tugga och svälja.  

Dean-Clower et al. (2010) har i en studie utvärderat effekterna av akupunktur på 

cancerrelaterade symtom och livskvalitet hos kvinnliga patienter med avancerad 

äggstocks- och bröstcancer. Det var en signifikant omedelbar effekt efter varje 

behandling på symtomet smärta. Även effekten över tid visade en säkerställd 

minskning i fyra dominerande symtom som patienterna hade innan behandlingens 

start , där smärta och trötthet var två av dem. Självskattningen av smärtan visade 

att den hade minskat under sista veckan i behandlingsserien och att den höll i sig 

en månad efter behandlingsseriens slut. Smärtans intensitet minskade också i en 

studie om öronakupunktur (Alimi, Rubino, Pichard-Léandri, Fermand-Brulé, 

Dubreuil-Lemaire & Hill, 2003) där det visades att det efter två behandlingar var 

en signifikant reduktion i smärtintensitet hos patienter med neuropatisk smärta, 

som innan akupunkturen inte blivit hjälpta av analgetisk smärtbehandling. 

Smärtan hade också minskat signifikant jämfört med de två placebogrupperna 
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som ingick i studien, efter både en och två månaders utvärdering av 

smärtintensiteten. 

I en studie undersöktes hur patienter på hospice med diagnosen cancer upplevde 

behandlingar med reflexologi (se bilaga 5 för en förklaring av 

behandlingsmetoden). Det framgick att flera patienter upplevde förbättrad sömn, 

andra tyckte att de hade fått bättre aptit och vissa av patienterna upplevde att 

behandlingen hjälpte dem att uthärda bieffekter från cytostatikabehandling. De 

flesta upplevde positiva effekter i form av minskad smärta på olika ställen i 

kroppen (Gambles, Crooke & Wilkinson, 2002).  

Hillard (2003) har i en studie utvärderat effekten av musikterapi på bland annat 

livskvalitet, livslängd och fysisk status hos patienter med obotlig cancer. I studien 

fördelades patienter slumpmässigt till en kontrollgrupp som fick vanlig 

rutinmässig hospicevård och till en experimentgrupp som fick vanlig rutinmässig 

hospicevård samt musikterapi. Den fysiska statusen berörde områdena 

medvetandenivå, nutritionsintag, egenvård, rörlighet, aktivitet och sjukdomens 

utbredning. Det visades ingen signifikant effekt av musikterapi på patienternas 

fysiska funktion efter två behandlingar i varken kontroll- eller experimentgruppen. 

I en annan studie (Krout, 2001) om musikterapi visades omedelbara och 

signifikanta effekter av enstaka musikterapibehandlingar hos patienter på hospice 

med varierande diagnoser. De positiva effekterna gällde patienternas 

smärtkontroll, fysiska välbefinnande och kroppsliga avslappning. Effekterna 

kunde visas både efter observationer av patienterna och utifrån patienternas egen 

självskattning.  

I en studie av Nainis, Paice, Ratner, Wirth, Lai och Shott (2006) utvärderades 

effekten av en timmes konstterapibehandling (se bilaga 5 för en förklaring av 

behandlingsmetoden) på symtomen smärta, oro samt andra vanliga 

cancerrelaterade symtom hos patienter med cancer. Resultatet visade att det var en 

statistiskt signifikant reduktion av både fysiska och psykiska symtom direkt efter 

behandlingen. De fysiska symtomen gällde smärta, trötthet, sömnighet och 

andnöd.  
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Psykologisk påverkan av behandlingen. Att få mjuk massage upplevdes som 

ett sätt att finna inre frid. Massagen resulterade i en total själslig avslappning och 

patienterna upplevde att massagen gav upphov till känslor av att sväva iväg till en 

fridfull plats (Beck et al., 2009; Seiger Cronfalk et al., 2009). Seiger Cronfalk et 

al. (2009) beskrev att de flesta upplevde välbefinnande och glädje både under och 

efter massagen. I en studie av Billhult och Dahlberg (2001) hade patienter med 

cancer inneliggande på en onkologisk avdelning fått mjuk massage i sin dagliga 

omvårdnad. Enligt patienterna hade massagen gjort att de blivit medvetna om 

kroppens möjligheter och att de på så sätt kände sig starka. I studierna av Beck et 

al. (2009), Billhult och Dahlberg (2001) och Seiger Cronfalk et al. (2009) 

framkom att patienterna upplevde att massagen befriade dem tillfälligt från 

betungande tankar om sjukdom och lidande.  

Dunwoody, Smyth och Davidson (2002) undersökte hur patienter med avancerad 

cancer upplevde aromaterapimassage efter sex veckors behandling. Patienterna 

beskrev att de kände sig lugnare av massagen och att den minskade deras 

stressnivå. Under tiden som behandlingarna pågick fick de en möjlighet att 

glömma sjukdomen och dess konsekvenser, fick lov att känna sig själviska samt 

möjlighet att kunna återuppbygga deras inre styrka. I en annan studie (Wilkinson 

et al., 2007) undersöktes om aromaterapimassage kunde bidra till förbättring av 

oro, ångest och depression hos patienter med cancer på hospice. De flesta 

patienter som ingick i studien fick en förbättrad klinisk oro, ångest och depression 

efter deltagandet i studien. Det visades ingen skillnad i förbättringen av dessa 

symtom mellan aromaterapigruppen och kontrollgruppen sex veckor efter 

behandlingens slut. Dock visades två veckor efter behandlingens slut att fler 

patienter som hade fått aromaterapimassage hade en förbättring i symtomen oro, 

ångest och depression än de som enbart fick standardvård. Denna förbättring 

mellan grupperna var signifikant och tydde på att aromaterapimassagen var den 

faktor som stod för förbättringen av oro, ångest och depression i upp till två 

veckor efter behandlingens slut..Självrapporterad oro och ångest förbättrades 

betydligt mer för patienterna som fick aromaterapimassage jämfört med dem som 

fick standardvård både två och sex veckor efter behandlingens slut. Skillnaden 
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mellan grupperna var säkerställd. Det var dock ingen säkerställd skillnad i 

förbättringen av självrapporterad depression mellan grupperna.  

Många patienter som fick akupunktur i ansikte, fötter och händer upplevde 

avslappning och välbefinnande av behandlingen (Meidell & Holritz Rasmussen, 

2009). Liknande upplevelser framkom i studien av Dean-Clower et al. (2010) där 

akupunktur bidrog till en generell känsla av välmående hos 97 procent av 

patienterna. På symtomen oro, ångest och depression var det en signifikant 

omedelbar effekt efter varje behandling och även effekten över tid visade en 

säkerställd minskning av dessa symtom. Andra psykiska symtom som var 

märkbart förbättrade var förvirring, spänning och ilska. Det enda symtomet mätt 

med instrumentet för sinnesstämning som inte förbättrades var upplevd energi och 

livskraft.  

Majoriteten av patienterna som hade fått reflexologibehandlingar i studien av 

Gambles et al. (2002) upplevde minskad spänning, oro och ångest som de 

huvudsakliga fördelarna med behandlingen. Många upplevde att behandlingen var 

lindrande och lugnande, de upplevde minskad stress och kände också att 

reflexologin hjälpte dem att hantera sjukdomen på ett sätt de inte hade klarat av 

innan. För vissa patienter erbjöd behandlingen en viktig känsla av ”time out” från 

sin sjukdom, i och med att de kände att de fick tillåtelse att fokusera på sig själva 

för en kort stund utan att få skuldkänslor.  

Hos patienterna som fick delta i en timmes konstterapi uppmättes en statistiskt 

säkerställd reduktion av symtomen depression och oro direkt efter terapin. En 

signifikant ökning blev det gällande känslor av lugn och ro, säkerhet, fridfullhet, 

tröst, självförtroende, avslappning, nöjdhet, glädje och njutning. Ogynnsamma 

symtom som spändhet, upprördhet, olycklighet, ångest, nervositet, nervpirrighet 

och överspändhet minskade signifikant efter terapin (Nainis et al., 2006).  

I en studie av Heusser et al. (2006) var syftet delvis att undersöka subjektiva 

upplevelser av antroposofi (se bilaga 5 för en förklaring av behandlingsmetoden) 

hos patienter med avancerad epitelcancer på en antroposofisk klinik. I resultatet 

framgick att patienterna uppskattade antroposofi mycket högt eftersom den 

tillgodosåg patienternas själsliga behov på ett sätt som inte den konventionella 



13 

 

cancerbehandlingen ansågs göra. Antroposofi fick flest positiva kommentarer av 

patienterna på områdena emotionellt välmående, spirituellt välmående samt 

mänskliga relationer. Angående området mänskliga relationer kände sig 

patienterna väl omhändertagna, de kände sig som hemma och de upplevde att hela 

själen fick uppmärksamhet. Spirituellt välmående berörde exempelvis inre frid, 

bättre copingstrategier för sjukdomen och livskriser samt ökat självförtroende. 

Patienternas emotionella status handlade om välmående, nytt hopp eller mod, 

emotionell balans samt psykisk stabilitet.  

Påverkan på livskvalitet. I studien av Hillard (2003) visade resultatet att det 

var en säkerställd skillnad gällande livskvaliteten hos patienter som hade fått 

musikterapi och de som inte hade fått det. För de som inte hade fått musikterapi 

visade resultatet att det var en signifikant minskning av livskvaliteten mellan den 

första och andra mätningen av patienternas livskvalitet. För de som hade fått 

musikterapi visades en säkerställd förbättring i ett område som berörde 

psykofysiologiskt välbefinnande. De andra två områdena som mättes handlade om 

funktionellt och socialt/andligt välbefinnande. För det funktionella välbefinnandet 

och sociala/andliga välbefinnandet fanns det dock ingen signifikant skillnad 

mellan de två grupperna. 

Åtta veckors akupunkturbehandling för kvinnliga patienter med avancerad cancer 

visade i studien av Dean-Clower et al. (2010) att livskvaliteten utifrån patienternas 

egen självskattning hade förbättrats. Redan efter en månad hade livskvaliteten 

ökat och skillnaderna var säkerställda.  

Livskvaliteten förbättrades också för patienterna med avancerad epitelcancer som 

hade deltagit i studien av Heusser et al. (2006) där de fick både antroposofisk och 

konventionell cancerbehandling. Patienterna hade själva fått utvärdera sin 

livskvalitet utifrån tre mätinstrument och totalt resulterade mätinstrumenten i 20 

symtombaserade områden. Förbättringen visade sig vara signifikant i 12 av 20 

områden när patienterna skrevs ut från kliniken och dessa områden gällde fysiskt 

välbefinnande, trötthet, smärta, aptitförlust, emotionell status, sinnesstämning, oro 

och ångest, depression, kognitiv funktionsförmåga, spirituell funktionsförmåga 

och social funktionsförmåga. Den sammanlagda livskvalitetsstatusen räknades till 
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det tolfte området och summerade alla livskvalitetsaspekter. Patienterna hade varit 

inskriva på kliniken i snitt 22 dagar. När en ny kontrollmätning gjordes fyra 

månader efter inskrivning på kliniken hade den totala livskvalitetsstatusen 

minskat men visade sig ändå vara högre än när patienterna skrevs in på kliniken. 

Denna förändring i livskvalitet var statistiskt signifikant.  

Den komplementära behandlingen som behandlingsform  

Under denna kategori presenteras följande subkategorier: upplevelser av 

behandlingen och relationens betydelse. 

Upplevelser av behandlingen. Att få mjuk massage som en integrerad del 

inom palliativ hemsjukvård upplevdes som viktigt enligt patienterna i studien av 

Beck et al. (2009). Patienterna planerade noga inför massagebehandlingarna för 

att inget skulle kunna komma emellan och störa. Billhult och Dahlberg (2001) 

beskrev utifrån resultatet i deras studie att patienterna som fick mjuk massage 

dagligen kände sig speciella när de fick den. Vanligtvis kände de sig anonyma och 

mindre värdiga när de var på sjukhus eftersom de där ofta mötte ny personal, ofta 

förflyttades mellan olika avdelningar och fick genomgå olika typer av tester. När 

de fick massagen kände de sig istället väl behandlade och viktiga. 

Aromaterapimassage upplevdes av patienterna i studien av Dunwoody et al. 

(2002) som en belöning på grund av den diagnos de hade och för de obehagliga 

cancerbehandlingar som de hade genomgått. Under behandlingarna uppstod 

känslor hos patienterna av att få äga en speciell tid för dem själva och utan att ha 

några krav på sig. Patienterna beskrev att de upplevde att de hade patient 

empowerment och värderade det högt eftersom det ansågs vara viktigt att få vara 

en del av sin egen vård. De beskrev att de själva kunde vara med och bestämma 

om vilken olja som skulle användas och om de ville ha behandlingen eller inte. 

Detta upplevde de inte att de kunde när de fick cytostatika för då hade de inget val 

och sjukvårdspersonalen fattade alla beslut. Patienterna beskrev även negativa 

aspekter gällande aromaterapimassagen eftersom de upplevde att antalet 

behandlingar som de hade fått varit för få. De ville ha fler och att de i så fall 

skulle vara mer frekventa. Patienterna kände också att det tog tid att bygga upp en 
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relation med terapeuten och många av patienterna hade fått resa långt till 

regionsjukhuset där aromaterapimassagen utfördes.  

I studien av Nainis et al. (2006) framkom att konstterapi som behandlingsform 

upplevdes av patienterna som en trevlig och givande aktivitet. Majoriteten av 

patienterna ville medverka i konsterapi fler gånger och beskrev att behandlingen 

distraherade dem och tillät dem att fokusera på någonting positivt istället för sin 

sjukdom. Vid en fråga om patienterna upplevde sig bekväma med att skapa konst, 

svarade 96 procent att de gjorde det. Orsakerna var dels för att de hade varit med 

om konstterapi tidigare, men även för att det var en helt ny och intressant 

upplevelse. En stor del av patienterna svarade också att skapandet av någonting 

gav dem en känsla av kontroll och tillät dem att uttrycka sina känslor utan ord. 

Relationens betydelse. Att ha möjligheten att få massage i sitt egna hem och få 

positiv uppmärksamhet från massageterapeuterna var viktigt för patienterna i 

studien av Seiger Cronfalk et al. (2009). Att få någons fulla uppmärksamhet 

skapade känslor hos patienterna av att känna sig speciella. I studien av Beck et al. 

(2009) beskrev patienterna att de kände sig värdiga under tiden som de fick 

massage, eftersom den som utförde massagen tog den tid som behövdes, var 

tillgänglig och gjorde något som ingen annan skulle ha gjort. Patienterna kände att 

det var någon som brydde sig om dem och ville dem väl. 

I studien av Billhult och Dahlberg (2001) framkom att patienterna kände att 

massagebehandlingarna skapade förutsättningar till att skapa en god relation med 

dem som utförde massagen. Denna goda relation till personalen kände patienterna 

att de vanligtvis inte hade på grund av den press som hälso- och sjukvården ställde 

på de anställda att arbeta effektivt. Patienterna upplevde att personalen inte hade 

tid att sätta sig ner med dem för att de hade så mycket att göra. När de fick 

massage fick de tid som var avsatt just för dem och det betydde väldigt mycket. I 

studien av Dunwoody et al. (2002) där patienterna hade fått aromaterapimassage 

framgick att patienterna uppskattade att de som hade utfört aromaterapimassagen 

hade lagt ner den tid som behövdes för patienterna. Patienterna kände sig väl 

omhändertagna och att de hade ett värde till skillnad från vad de vanligtvis 

brukade känna i den stressiga kliniska sjukhusmiljön. En stor del av de upplevda 
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fördelarna med aromaterapimassage berodde på att patienterna hade en möjlighet 

att kunna prata med den som utförde behandlingen och att denne på så vis kunde 

fungera som en rådgivare. Patienterna uppskattade att de kunde prata om andra 

saker än bara sin sjukdom. Att den de pratade med var en empatisk person och 

inte en familjemedlem var viktigt eftersom de då gavs möjlighet att uttrycka sin 

oro och rädsla utan att behöva belasta sina familjer. Liknande framgick i studien 

av Gambles et al. (2002) där patienterna som hade fått reflexologi upplevde att det 

var viktigt att ha möjligheten att kunna prata med terapeuten och att denne kunde 

ge dem goda råd under tiden som behandlingen pågick. En återkommande känsla 

hos många av patienterna var också att terapeuten fick dem att känna sig bekväma 

och väl till mods. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa betydelsen av komplementära 

behandlingsmetoder för patienter med obotlig cancer inom palliativ vård. 

Resultatet visade att komplementära behandlingsmetoder kan påverka patienter 

med obotlig cancer på olika sätt. Ofta kunde det ses en positiv påverkan på 

fysiologiska och psykologiska symtom och att behandlingsmetoderna kunde bidra 

till ett ökat välbefinnande hos patienterna. Det var vanligt att patienterna upplevde 

behandlingarna som betydelsefulla aktiviteter. Patienterna uppskattade också att 

de som utförde behandlingarna brydde sig om dem, de upplevdes även som 

viktiga medmänniskor i några av studierna. 

Det framkom gemensamt i åtta av studierna i resultatet och som inkluderade sju 

olika komplementära behandlingsmetoder att smärtlindring kunde ses i samband 

med behandlingarna (Alimi et al., 2003; Beck et al., 2009; Dean-Clower et al., 

2010; Gambles et al., 2002; Krout, 2001; Nainis et al., 2006; Seiger Cronfalk et 

al., 2009; Soden et al., 2004). Även i en litteraturöversikt (Wilkinson, Barnes & 

Storey, 2008) framkom att massage som symtomlindring för patienter med cancer 

kan ha fördelaktiga effekter på bland annat smärta. Eftersom smärta är ett så pass 
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vanligt problem hos palliativt sjuka patienter så som Teunissen et al. (2007) 

beskriver det, kan det tyckas att de komplementära behandlingsmetoder som 

visade positiva effekter i resultatet på smärta borde integreras i den palliativa 

vården. Det är emellertid viktigt att tänka på att sådana behandlingar som har 

kortvarig effekt på smärta, tillämpas tillräckligt ofta och utefter patienternas egna 

önskemål för att inte smärtan ska komma tillbaka till en oacceptabel nivå. Hänsyn 

borde tas till att sådana behandlingar som genererar kortvariga effekter på smärta, 

som man kunde se i resultatet att mjuk massage, aromaterapi, reflexologi, 

musikterapi och konstterapi hade, ges mer frekvent än sådana med mer långvariga 

effekter. Långvariga effekter kunde ses i två studier om akupunktur och 

antroposofisk behandling.  

En tolkning av resultatet är att många komplementära behandlingsmetoder har en 

lugnande och avslappnande effekt hos patienterna. I åtta av studierna (Beck et al., 

2009; Dean-Clower et al., 2010; Dunwoody et al., 2002; Gambles et al., 2002; 

Heusser et al., 2006; Meidell & Holritz Rasmussen, 2009; Nainis et al., 2006; 

Seiger Cronfalk et al., 2009) och med sex olika behandlingsmetoder visades att 

patienterna fick en möjlighet att känna sig lugna, avslappnade men också mindre 

stressade trots den svåra situation som de befann sig i. Gällande 

behandlingsmetoden massage visar en annan studie (Osaka et al., 2009) att 

palliativt sjuka patienter med cancer som hade fått handmassage visade en 

signifikant lägre koncentration av ett protein som kan vara en markör för 

psykosomatisk stress efter än innan massagen.   

Vidare kan det i resultatet ses att patienter som fick konstterapi (Nainis et al., 

2006), akupunktur (Dean-Clower et al., 2010), aromaterapi (Wilkinson et al., 

2007) och antroposofisk behandling (Heusser et al., 2006) fick en reduktion i 

symtomen oro, ångest och depression. En reduktion av symtomen oro, ångest och 

depression kunde också ses i en studie av Louis och Kowalski (2002), där 17 

patienter hade blivit behandlade med aromaterapi. Reduktionen var dock inte 

statistiskt signifikant, vilket författarna till studien trodde berodde på att det var 

för få deltagare. Likaså i studien om reflexologi (Gambles et al., 2002) upplevde 

patienterna minskad oro och ångest efter behandlingarna. Vi anser att det är 

viktigt att som legitimerad sjukvårdspersonal tillgodose dessa patienters behov av 



18 

 

frihet från oro, ångest, depression och stress, eftersom dessa symtom är så pass 

vanliga för denna patientgrupp. Det kan göras genom att vara öppen för sådana 

komplementära behandlingar som får tillämpas inom hälso- och sjukvård och kan 

bidra till att hålla ovanstående symtom i schack. Inga befintliga 

omvårdnadsåtgärder och farmakologisk behandling ska heller ha kunnat hjälpa 

patienterna tillräckligt. 

I resultatet visades också att i tre studier (Beck et al., 2009; Billhult & Dahlberg, 

2001; Seiger Cronfalk et al., 2009) bidrog mjuk massage till att patienter som var 

svårt sjuka i cancer upplevde stunder där de fick känna sig fria från både sjukdom 

och lidande. Liknade upplevelser beskrevs även av patienterna i studierna av 

Dunwoody et al. (2002) om aromaterapimassage och Gambles et al. (2002) om 

reflexologi. Detta kan tolkas som att behandlingsmetoder som handlar om olika 

sorters beröring kan stimulera patienterna på ett betydelsefullt sätt. Utöver att 

beröringsmetoderna gjorde att patienterna kunde släppa tankar om sjukdom för en 

stund, kunde de även känna att de svävade iväg till en fridfull plats. Det visar 

vikten av att inkludera olika former av beröring som komplement till den vanliga 

omvårdnaden i palliativ vård. Att uppnå ett tillstånd av att glömma sin sjukdom 

och sitt lidande när man har det som svårast borde anses som mycket värdefullt. 

Det kan uppfattas som att beröringsmetoder som mjuk massage är specifika i sitt 

slag eftersom de får patienter att hamna i meditativa eller andliga tillstånd, som de 

annars kanske aldrig kommer att få uppleva i en stund som de skulle behöva det 

som mest. 

Upplevd patient empowerment framgick i studien av Dunwoody et al. (2002). Att 

som patient få vara delaktig och vara med och bestämma om sin egen vård kan 

kanske ses som en självklarhet. I praktiken är det förmodligen inte så helt och 

hållet och det framkommer också i studien av Dunwoody et al. (2002). Där 

framgick att patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen fattade alla beslut 

gällande deras behandling med cytostatika och att de på så sätt inte upplevde 

empowerment. En tolkning är att med komplementära behandlingsmetoder har 

patienterna en möjlighet att vara med och bestämma under hela 

behandlingsprocessen, om till exempel vilken olja som ska användas. Patienterna 

har visserligen ett val gällande att ta emot konventionella behandlingar också, 
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men där är det av naturliga skäl svårt att låta patienterna få ta del av sin vård på 

samma sätt. Patienterna upplever nog ofta att de inte har empowerment när de får 

behandlingar med till exempel cytostatika, vilket i sig inte är en nackdel då det 

handlar om patientsäkerhet och livsförlängning. Därför är det förmodligen av stor 

betydelse för patienter inom palliativ vård att känna att de har så mycket 

empowerment som möjligt, vilket även bekräftas av patienterna i studien av 

Dunwoody et al. (2002).  

Gemensamt för två studier om massage och aromaterapimassage (Billhult & 

Dahlberg, 2001; Dunwoody et al., 2002) var att patienterna kände sig speciella, 

väl behandlade och att terapeuten verkligen tog sig tid för dem. I studien av 

Dunwoody et al. (2002) var patienterna inte inneliggande på en avdelning, men de 

jämförde de positiva upplevelserna med vistelser på sjukhus där ingen annan 

brukade ha tid med dem på samma sätt. I studien av Billhult och Dahlberg (2001)  

var patienterna inneliggande på en avdelning och för dem var det påtagligt att 

sjukhuspersonalen inte hade tid för dem. I studien av Beck et al. (2009) beskrev 

patienterna inom palliativ hemsjukvård att den som utförde massagen tog den tid 

som behövdes, var tillgänglig och gjorde något som ingen annan skulle göra. Att 

patienterna även kände att det var någon som brydde sig om dem och ville dem 

väl när de fick massage kan tolkas som att personalen inom hemsjukvården inte 

vanligtvis brukade ha tid för patienterna så ofta. Det är allmänt känt att sjukvården 

kan vara väldigt stressig, men det är trots det synd att patienter överlag ska behöva 

känna att ingen har tid för dem. Det är dock extra viktigt att palliativt sjuka 

patienter inte ska behöva känna sig övergivna. De befinner sig i en mycket svår 

situation och behöver få en lugn och värdig sista tid i livet. Tillräckligt med 

resurser borde därför läggas på dessa patienter och att personalen är tillgängliga 

för dem på bästa sätt, vare sig de är inlagda på sjukhus, hospice eller har 

hemsjukvård.  

Utifrån resultatet kan det tolkas att patienterna som deltog i studierna upplevde 

komplementära behandlingsmetoder som viktiga på olika sätt. Patienterna visade 

sig få ogynnsamma symtom lindrade och komplementära behandlingsmetoder 

visade sig kunna bidra till ett ökat välbefinnande för patienterna. Det kan också 

ses som att patienterna fick sina behov tillgodosedda på ett fysiskt, psykiskt och 
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existentiellt plan i och med att de fick komplementära behandlingar utöver den 

vanliga vården. Även om dessa behov ska tillgodoses med vanlig aktiv 

helhetsvård inom palliativ vård, ser man utifrån resultatet att dessa behov inte 

alltid verkar kunna tillgodoses fullt ut. Därför borde den vanliga vården och 

omvårdnaden utökas och komplementära metoder som till exempel akupunktur 

och olika beröringsmetoder skulle kunna ses som naturliga inslag i den palliativa 

vården för patienter med obotlig cancer.  

Metoddiskussion 

Utifrån den totala sökningen av vetenskapliga artiklar som gjorts kom 14 studier, 

alla gjorda i västvärlden att ingå i resultatet i denna litteraturstudie. Studierna 

håller en kvalitetsnivå från låg till hög, varav två av låg kvalitet, fem av medel 

kvalitet och sju av hög kvalitet. Det var inte helt enkelt att finna artiklar till 

resultatet eftersom många inte passade mot syftet och inklussionskriterierna. Det 

är den största orsaken till att två studier av låg kvalitet inkluderades i resultatet, 

varav en av dessa var en pilotstudie. En annan anledning till att det kan vara svårt 

att finna studier av högre kvalitet med palliativt sjuka patienter, är att det ofta är 

stort bortfall på grund av att patienterna blivit för sjuka för att kunna delta eller att 

de avlidit under studiens gång. Detta är även något som ofta har diskuterats av 

författarna till studierna.  

Vad som skulle kunnat ha gjorts annorlunda, vilket var målet i början, var att 

istället ha fokuserat på en enskild eller ett par komplementära behandlingsmetoder 

till litteraturstudien. Det skulle öka chanserna till ett större underlag för den 

kliniska verksamheten av den eller de metoderna, då många artiklar av 

förhoppningsvis god kvalitet hade kunnat stärka varandra. Nu finns väldigt många 

olika metoder beskrivna i resultatet, vissa återfinns endast i en studie. Tyvärr var 

det inte genomförbart att skriva om en enstaka eller ett par metoder för patienter 

med cancer som är palliativt sjuka, då det fanns för få artiklar skrivna om varje 

behandlingsmetod. Det är alltså svårt att dra generella slutsatser om hur resultatet 

i denna litteraturstudie kan generaliseras, då det innehåller olika studier av 

varierande kvalitet och många olika behandlingsmetoder. Tillämpningen av 

resultatet är också beroende av vilken behandlingsmetod i resultatet man tittar på. 
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Det kan sägas att ju fler studier en komplementär behandlingsmetod återfinns i 

och ju högre kvalitet studierna har, desto högre grad av generaliserbarhet av den 

metoden i verkligheten. De kvalitativa studierna anser vi dock har en hög grad av 

överförbarhet till verkligheten, eftersom behandlingarna överlag upplevdes som 

mycket positiva av patienterna. Det anses att det går att dra nytta av patienternas 

upplevelser av behandlingsmetoderna i andra liknande sammanhang som rör svårt 

sjuka patienter i cancer. Styrkan med denna litteraturstudie är att alla 

massagestudierna inklusive aromaterapimassage kom fram till liknande resultat 

angående bland annat symtomlindring och terapeutens betydande roll. Även 

akupunkturstudierna kom fram till liknande resultat om symtomlindring, 

framförallt på fysiologiska symtom. En annan styrka är att det framkom liknande 

resultat mellan olika behandlingsformer, vilket kan öppna upp för andra samband. 

Exempelvis ser man i resultatet att många olika komplementära 

behandlingsmetoder har en verklig påverkan på smärta, vilket lutar mot att de 

metoder som idag används har positiv påverkan på smärta hos palliativt sjuka 

patienter med cancer. Vad som kan sägas vara ännu en styrka är att alla studier om 

mjuk massage, samt en studie om akupunktur är från Sverige. Det gör att 

resultaten i studierna lättare kan överföras till svenska förhållanden inom palliativ 

vård.  

Slutsats 

Denna litteraturstudie har en betydelse för omvårdnaden av palliativt sjuka 

patienter med cancer på så sätt att den visar på överlag positiva upplevelser och 

effekter av de komplementära metoderna. Vissa av dem som ingår i 

litteraturstudien är redan flitigt inkluderade i vården på en del ställen i Sverige, 

vilket är bra. Men för att de metoderna ska användas i större utsträckning och 

klassas som evidensbaserade behövs mer forskning inom detta område. 

Framförallt behövs fler studier av högre kvalitet med jämförelsegrupper eller där 

det åtminstone har gjorts en utvärdering av effekterna av behandlingarna efter en 

viss tid, inte bara vid de omedelbara effekterna av behandlingen. De resultaten 

skulle kunna tillämpas på ett betydelsefullt sätt inom den palliativa vården, om 

man visste efter hur lång tid patienterna kan tänkas behöva behandlingarna igen 

för att effekten av exempelvis symtomlindringen avtar. Naturligtvis är detta 
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individuellt bland patienterna, men det kan vara ett bra riktmärke. Kvalitativa 

studier skulle det också behövas mer av, för att komma in mer på djupet om hur 

patienterna uppfattar och upplever de olika behandlingsmetoderna på olika plan. 
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design 
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et 
Alimi et al. 
(2003) 
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Att ta reda på om 
öronakupunktur 
jämfört med placebo 
kan reducera smärta 
hos patienter med 
cancer. 

Kvantitativ metod. Slumpmässig 
fördelning i tre grupper: en grupp 
fick två behandlingar öronakupunktur 
på punkter där elektrodermala 
signaler hade upptäckts, de andra två 
placebogrupperna fick 
öronakupunktur på punkter där ingen 
elektrodermal signal hade upptäckts. 
Nålarna placerades på öronpunkter 
just där de elektriska signalerna 
upptäckts, för att kunna lindra 
smärtan på olika ställen i kroppen. 
Behandlingarna varade ca 44 minuter 
per patient. Det förekom tre 
utvärderingar av smärtintensitet och 
lika många elektriska mätningar av 
örat: före första behandlingen (D0), 
ungefär en månad senare före den 
andra behandlingen (D30) samt ännu 
en månad senare, mot slutet av 
studien (D60). Smärtan utvärderades 
med VAS-skala.  

Patienter med 
kronisk 
cancersmärta 
på en 
smärtenhet. 
n = 90 
Bortfall = 11 
Bortfallsanalys 
finns. 

Signifikansanalys: 
Kovariansanalys. 

Akupunktur som var utförd på punkter där 
elektrodermala signaler upptäcktes var 
associerad med en signifikant reduktion i 
smärtintensitet hos patienter med 
neuropatisk smärta. Det fanns en signifikant 
skillnad i smärta mellan akupunkturgruppen 
och placebogrupperna efter både en och två 
månaders smärtskattning, jämfört med 
skattningen av smärtan innan första 
behandlingen hos båda grupperna.  
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Beck et al. 
(2009) 
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Att undersöka hur 
mjuk massage som en 
etablerad och 
integrerad del inom 
palliativ 
hemsjukvård, 
upplevdes av 
personer med obotlig 

Kvalitativ metod. Intervju av 
patienter som hade fått mjuk hand- 
eller fotmassage 2-3 ggr/vecka, cirka 
20 min vardera och blivit behandlade 
minst fem gånger totalt. Intervjuerna 
hade en öppningsfråga, olika 
uppföljningsfrågor, varade i cirka 40 
min, spelades in på band samt 

Patienter med 
obotlig 
cancersjukdom 
inom 
avancerad 
hemsjukvård 
n=8 

Fenomenologisk 
analys 

Patienternas upplevelser av mjuk massage 
var att det var ett sätt att finna inre frid. 
Under massagen kände de sig värdiga och 
minnen från massagebehandlingarna 
handlade om att de hade känt sig fria. Alla 
patienter upplevde att betungande tankar 
försvann under massagen och de som hade 
olika fysiska problem upplevde att de också 
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cancer. transkriberades ordagrant. försvann. En annan upplevelse som 
patienterna nämnde var att massagen 
skapade känslor av att sväva iväg i tid och 
rum. 

Billhult & 
Dahlberg 
(2001) 
Sverige 

Att beskriva hur 
kvinnliga patienter 
med cancer upplevde 
massage som en del 
av den dagliga 
omvårdnaden på en 
onkologisk avdelning. 

Kvalitativ metod. Intervju av 
patienter som hade fått lätt massage 
på händerna/underarmarna eller 
fötterna/underbenen 20 min/dag i tio 
dagar. Intervjuerna varade cirka 1- 
1,5 timme och gjordes samma dag 
som den sista massagebehandlingen. 
Intervjuerna hade en öppningsfråga, 
olika uppföljningsfrågor och spelades 
in på band samt transkriberades 
ordagrant. En intervju spelades inte 
in utan anteckningar fördes. 

Inneliggande 
patienter på en 
onkologisk 
avdelning. 
n=8 

Fenomenologisk 
analys 

Essensen av att få massage som en del av 
den dagliga omvårdnaden beskrevs som att 
få en meningsfull befrielse av lidande. Fem 
teman identifierades i studien och handlade 
om att massagen gjorde att patienterna 
upplevde sig speciella, utvecklade en god 
relation med personalen, utvecklade känslor 
av att vara starka, fick en balans mellan att 
vara självständiga och beroende och att de 
kunde må bra trots det lidande som 
sjukdomen medförde. 
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Dean-
Clower et 
al. 
(2010) 
USA 

Huvudsakliga syftet 
var att utvärdera 
möjligheten att 
använda akupunktur 
som 
behandlingsmetod 
inom palliativ vård 
för patienter med 
avancerad äggstocks- 
och bröstcancer, samt 
att utvärdera 
effekterna av 
akupunktur på 
cancerrelaterade 
symtom och 
livskvalitet. 
 

Kvantitativ metod. Akupunktur på 
olika ställen på kroppen i åtta veckor; 
två gånger/vecka första veckan och 
en gång/vecka de sista fyra veckorna. 
Varje behandling pågick ca 30 
minuter. Före varje 
akupunkturbehandling tillfrågades 
patienterna om specifika symtom 
(illamående, smärta, trötthet, 
depression, oro, sömnlöshet, 
förstoppning eller hosta) upplevdes 
och vilken grad på en skala 1-10 (där 
10 är värsta tänkbara intensiteten på 
symtomet). Efter behandlingen 
utvärderades dessa symtom enligt 
samma 10-gradiga skala. Patienterna 
fick också utvärdera sin livskvalitet 
med ett antal olika instrument: Brief 
Pain Inventory (BPI), Rotterdam 
Symptom Checklist (RSCL), 
Satisfaction With Life Domains 
Scale-Cancer (SLDS-C) och Profile 
of Mood States-Short Form (POMS-

Kvinnliga 
patienter 
inskrivna på 
två 
onkologiska 
kliniker (men 
ej 
inneliggande) 
med diagnosen 
avancerad 
cancer. 
n = 40 
Bortfall = 14 
Bortfallsanalys 
finns. 

Signifikansanalys:  
Student’s t test. 

Åtta veckors akupunkturbehandling var 
genomförbar för patienter med avancerad 
cancer, då behandlingen tolererades bra 
samt att inga oönskade bieffekter uppstod. 
Det var en signifikant omedelbar effekt av 
behandlingarna på symtomen oro/ångest, 
trötthet, smärta och depression. Även 
effekten över tid var statistiskt signifikant på 
ovanstående symtom. 
Livskvalitetsmätningarna gällande smärta, 
ogynnsamma fysiska och psykiska symtom, 
livstillfredsställelse och sinnesstämning 
visade förbättrade poäng under hela 
behandlingsperioden, samt visade 
kvarstående effekter efter 12 veckor. 
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SF). BPI är en skala som utvärderar 
graden av smärta och påverkan av 
smärta på funktionsförmåga. 
RSCL utvärderar fysiologiska och 
psykologiska ogynnsamma symtom. 
SLDS-C mäter livskvaliteten hos 
cancerpatienter. POMS-SF innehåller 
frågor om sinnesstämning med ett 
antal underkategorier; depression-
missmod, ångest-spänning, ilska-
fientlighet, trötthet-tröghet, 
förvirrning-häpenhet och energi-
aktivitet. Livskvaliteten utvärderades 
fem gånger under hela studiens gång: 
före första behandlingen samt under 
fjärde, åttonde, nionde och tolfte 
veckan i studien. 

Dunwoody 
et al.  
(2002) 
Nordirland 

Att undersöka 
patienters subjektiva 
upplevelser av 
aromaterapimassage. 
 

Kvalitativ metod. Intervju i 
fokusgrupp med patienter som hade 
genomgått aromaterapimassage en 
timme/vecka i sex veckor. Intervjun 
varade i cirka 90 minuter och leddes 
av en moderator. Semistrukturerade 
öppna frågor samt olika delfrågor 
användes för att få reda på 
patienternas subjektiva upplevelser 
av aromaterapin. Intervjun spelades 
in på band och transkriberades. 
 

Patienter med 
metastaserad 
cancersjukdom 
i palliativt 
skede.  
n=11 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Patienterna beskrev aromaterapimassage 
som avstressande och de uppskattade att 
någon brytt sig om att arbeta med deras 
kroppar. De uppskattade också att den som 
utförde behandlingen fungerade som en 
rådgivare. Fyra patienter beskrev 
behandlingen som en belöning. Patienterna 
beskrev att de upplevde patient 
empowerment och att det var viktigt 
eftersom de kunde själva bestämma om de 
ville ha behandlingen eller inte. De flesta 
patienter kände ovilja att gå till en privat 
klinik för att få behandling eftersom de 
kände sig säkrare på sjukhuset. Det visade 
sig också att de tidigare hade haft 
förutfattade meningar om 
aromaterapimassage. Negativa aspekter 
framkom och var att patienterna tyckte att 
det var för lite med sex behandlingar, de 
ville ha fler och att de skulle vara mer 
frekventa. Det kunde också ta tid att bygga 
upp en relation med terapeuten samt att 
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många av patienterna hade fått resa långt för 
att få behandlingen.   

Gambles et 
al.  
(2002) 
England 

Utvärdera patienters 
subjektiva 
uppfattningar av en 
behandlingsserie 
reflexologi*. 

Kvalitativ metod. Alla patienter fick 
mellan fyra och sex behandlingar 
reflexologi. Inom en vecka efter sista 
behandlingen fick de svara på semi-
strukturerade frågeformulär. 

Patienter på 
hospice med 
diagnosen 
cancer. 
n = 34 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Majoriteten av patienterna blev avslappnade 
och upplevde en minskad spänning och oro 
som de primära fördelarna. Fysiska symtom 
som smärta försvann. Dessutom kände de 
sig väl till mods och bekväma, samtidigt 
som de fick dela tankar och bekymmer med 
empatiska individer (terapeuterna) i en 
behaglig miljö. Patienterna upplevde att de 
fick ”time out” från sin sjukdom. 

K II 

Heusser et 
al. 
(2006) 
Schweiz 

Att redogöra för den 
globala, fysiska, 
emotionella, kognitiv-
spirituella och sociala 
utvecklingen av 
livskvaliteten hos 
patienter med 
avancerad cancer 
under och efter 
antroposofibehandlin
g. Syftet var även att 
undersöka subjektiva 
upplevelser av 
antroposofi och 
konventionell 
cancerbehandling. 

Kvantitativ och kvalitativ metod.  
Första eller andra dagen vid 
inläggning på sjukhus, 
utskrivningsdagen samt fyra månader 
efter inskrivning fick patienterna 
fylla i frågeformulär som utvärderar 
livskvaliteten. Sjukhusvistelsen var 
22 dagar i snitt för varje patient. Tre 
olika mätinstrument användes för att 
mäta livskvaliteten: EORTC QLQ-
C30, HADS och SELT-M. The 
European Organization for Research 
and Treatment of Cancer (EORTC) 
Core Quality of Life Questionnaire 
QLQ-C30 innehåller 
frågor om olika områden av 
livskvalitet, t.ex. trötthet, smärta, 
illamående, kräkning. The Hospital 
Anxiety and Depression Scale 
(HADS) är en skala som mäter oro 
och depression. SELT-M behandlar 
fysiskt välbefinnande, 
sinnesstämning, socialt stöd och 
kognitiv-spirituell livskvalitet. Totalt 
resulterade de tre instrumentens 
skalor i 20 symtombaserade områden. 
 

Patienter med 
avancerad 
epitelcancer på 
en 
antroposofisk* 
klinik.  
n = 144. 
Bortfall = 67. 
Bortfallsanalys 
finns. 

Signifikansanalys:  
The Wilcoxon 
signed rank test 
The Kruskal-
Wallis rank sum 
test. 
 

Under sjukhusvistelsen förbättrades 
livskvaliteten enligt livskvalitetsskalorna. 
Förbättringen var signifikant i 12 av 20 
områden, och dessa behandlade den globala 
hälsostatusen, fyra av elva fysiska områden, 
alla fyra emotionella områden, båda de 
kognitiva/spirituella områdena och en av två 
områden som berörde socialt stöd och 
funktionsförmåga. Den globala 
hälsostatusen summerar alla 
livskvalitetsaspekter. Månad fyra efter 
inskrivningen hade livskvalitetspoängen 
minskat, men var fortfarande högre än vid 
inskrivning. Sammanlagt överskred de 
positiva kommentarerna de negativa i sju av 
åtta områden med AM och i fyra av åtta 
områden med CCT. 
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För att få patienternas 
subjektivauppfattningar om den 
antroposofiska och den 
konventionella cancerbehandlingen 
på Luka Klinik, ställdes två 
standardiserade frågor till patienterna 
på telefon fyra månader efter 
inskrivning. 

Hillard 
(2003) 
USA 
 

Att utvärdera effekten 
av musikterapi hos 
patienter 
diagnostiserade med 
obotlig cancer, som 
bodde i sina egna 
hem och fick 
hospicevård. 
Utvärderingen gällde 
livskvalitet, livslängd, 
fysisk status och om 
det fanns något 
samband mellan den 
sista 
musikterapibehandlin
gen och tidpunkten 
för när patienterna 
avled. 

Kvantitativ metod. Patienter 
fördelades slumpmässigt till en 
kontrollgrupp (vanlig rutinmässig 
hospicevård) eller experimentgrupp 
(vanlig rutinmässig hospicevård samt 
musikterapi). Livskvaliteten mättes 
efter varje musikterapibehandling 
med HQLI-R (Hospice Quality of 
Life Index-Revised), ett 
självrapporterande frågeformulär 
med 28 frågor där svaren besvarades 
med en skala från 0 till 10. PPS 
(Palliative Performance scale) var ett 
annat instrument som sjuksköterskan 
använde för att mäta den fysiska 
statusen hos patienterna. Den sista 
mätningen gjordes utifrån 
patienternas journaler och man mätte 
då antalet dagar från inskrivning till 
när döden inträffade. 

Patienter 
diagnostiserad
e med obotlig 
cancer med en 
prognos på 6 
månader eller 
mindre, 
boende i sina 
egna hem med 
hospicevård. 
n=80 

Signifikansanalys: 
Two-Way 
Repeated 
Measures 
ANOVA, 
Duncan´s Test, 
Pearson´s 
Correlations Test, 
Oberoende t-test 
och Levine´s Test 
for Equality of 
Variances. 

Den statistiska analysen baserades på de två 
första mätningarna av HQLI-R och PPS 
eftersom samtliga patienter hade 
självrapporterat minst två HQLI-R. Under 
studiens gång avled patienter med 
varierande mellanrum. Det var en statistisk 
signifikant skillnad mellan de två grupperna 
gällande livskvalitet. Experimentgruppen 
visade en förbättring mellan den första och 
andra mätningen till skillnad från 
kontrollgruppen. Musikterapi visade ingen 
signifikant effekt på patienternas fysiska 
status och ingen statistisk signifikant 
skillnad fanns mellan de två grupperna 
gällande patienternas livslängd. Inget 
samband kunde ses gällande senaste 
musikterapibehandlingen och när 
patienterna avled. 

RCT I 

Krout. 
(2001) 
USA 

Att kvantifiera och 
utvärdera 
effektiviteten av 
enstaka 
musikterapiinterventi
oner på 
hospicepatienter 
gällande tre 
problemområden; 
smärtkontroll, fysiskt 
välbefinnande och 

Kvantitativ metod. Mellan en och tre 
interventioner musikterapi per 
patient. Varje intervention var 
anpassad individuellt till patienterna 
utifrån önskemål från dem själva och 
deras familjer. Två olika formulär 
användes vid insamling av data. Det 
första var ett observationsformulär 
som användes för att en observatör 
skulle fylla i hur patienten mådde på 
en skala 0-100 enligt de tre områdena 

Terminalt 
sjuka patienter 
på hospice 
med varierande 
diagnoser, bl.a. 
cancer. 
n = 80 
 

Signifikansanalys:  
One-tailed t-tests. 

Resultatet visade att enstaka 
musikterapiinterventioner ökade 
patienternas smärtkontroll, fysiska 
välbefinnande och avslappning, enligt både 
de oberoende observationerna samt 
patienternas självskattning. Effekterna på 
alla tre problemområden var statistiskt 
signifikanta. 
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avslappning. smärtkontroll, fysiskt välbefinnande 
och avslappning. Observatören utgick 
från patienternas beteende när skalan 
fylldes i, och symtomen skattades 
både före och efter interventionerna. 
Det andra formuläret var ett 
självskattningsformulär som 
patienterna själva fick fylla i före och 
efter interventionerna, där de 
utvärderade ovanstående 
problemområden. Oberoende 
observationer gjordes under 80 
interventioner, och patienternas 
självskattning gjordes under tio 
interventioner. 

Meidell & 
Holritz 
Rasmussen 
(2009) 
Sverige 

Att undersöka 
möjligheten att utföra 
en fem veckors 
akupunkturinterventio
n på ett hospice samt 
undersöka effekten av 
akupunktur på 
muntorrhet, dysfagi 
och dysartri hos 
döende 
cancerpatienter. 

Kvantitativ och kvalitativ metod. 
Akupunktur två gånger/vecka i fem 
veckor i ansikte, på fötter och händer. 
Varje behandling höll på tills 
patienten upplevde en känsla av 
obehag eller en elektrisk känsla samt 
ytterligare 20 minuter då nålarna fick 
sitta kvar i patienten utan att denne 
stimulerades. Behandlingen 
utvärderades genom att man före 
första, sjätte och tionde behandlingen 
mätte muntorrhet, dysfagi och 
dysartri med en VAS-skala. Det 
gjordes även mätningar av 
salivproduktionen före att 
behandlingarna hade startat och efter 
sista behandlingen.  
Fältnoteringar gjordes i syfte att 
fånga upp patienternas ordagranna 
beskrivningar av 
akupunkturbehandlingarna. 
Noteringar gjordes på observerade 
sidoeffekter från behandlingen, 
patienternas allmäntillstånd och 

Terminalt 
sjuka patienter 
i cancer 
n = 24 
Bortfall = 16. 
Bortfallsanalys 
finns. 
 

Signifikansanalys: 
Wilcoxon’s 
matched-pairs 
signed-rank test 
och ANOVA. 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Resultaten visade en signifikant förbättring 
av patienternas upplevelser av xerostomi, 
dysfagi och dysartri efter 
akupunkturbehandlingarna. 
Salivproduktionens ökning efter 
behandlingarna var dock inte signifikant. 
Fältnoteringarna visade att det var mycket 
positiva kommentarer från patienter, familj 
och sjukvårdspersonal om 
akupunkturbehandlingarna som hade utförts 
i fem veckor. Även deltagare som upplevde 
biverkningar var positiva till behandlingen. 
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försämring samt vid spontana 
kommentarer från familj och 
sjuksköterskor om behandlingen. 

Nainis et al. 
(2006)  
USA 

Att bestämma 
effekten av en timmes 
konstterapiinterventio
n i relation till smärta, 
oro samt ett antal 
andra symptom som 
är vanliga hos 
patienter med cancer 
inneliggande på 
sjukhus. 

Kvantitativ och kvalitativ metod.  
Konstterapi* i ca en timme.  
Edmonton Symptom Assesment 
Scale (ESAS) och Spielberger State-
Trait Anxiety Index (STAI-S) mätte 
symptom före och efter 
konstterapiinterventionen. ESAS-
skalan används för 
symtomutvärdering inom palliativ 
vård och mäter nio symtom; smärta, 
trötthet, illamående, depression, oro, 
sömnighet, aptitlöshet, välbefinnande 
och andnöd.  
STAI-S mäter oro hos vuxna och de 
huvudsakliga områden som mäts med 
denna skala är känslor av ängslan, 
spändhet, nervositet och oro. 
 
Öppna frågor ställdes till patienterna 
på slutet för att fånga hela intrycket 
av sessionen. 

Patienter 
inneliggande 
på sjukhus 
med diagnosen 
cancer. 
n = 50 
 

Signifikansanalys: 
 Chi2-test, 
Kruskal Wallis 
test, Mann-
Whitney test & 
The Friedman 
test. 

Det var en statistiskt signifikant reduktion i 
åtta av nio symptom mätta med ESAS-
skalan, inklusive signifikant reduktion i den 
globala utmattningsskalan (medelsumman 
av ESAS).  
Reduktionen berörde alla symtom förutom 
illamående. Detta minskade förvisso också, 
men skillnaden var inte tillräcklig för att 
kunna klassas som signifikant. 
Det var signifikanta skillnader i de flesta 
områden mätta med STAI-S. De flesta 
patienterna upplevde terapin som mycket 
positiv och ville fortsätta med den. 

DS II 

Seiger 
Cronfalk et 
al. 
(2009) 
Sverige 

Att undersöka hur 
patienter med cancer 
inom palliativ 
hemsjukvård 
upplevde taktil 
massage. 

Kvalitativ metod. Hand- eller 
fotmassage nio gånger under två 
veckor. Varje behandling varade ca 
25 minuter. Efter sista behandlingen 
gjordes djupintervjuer om 
upplevelserna av massagen, vilka 
varade ungefär 60 minuter vardera. 
Intervjuerna spelades in på band och 
transkriberades ordagrant. 

Terminalt 
sjuka patienter 
i cancer 
n = 25 
Bortfall = 3 
Bortfallsanalys 
finns. 

Hermeneutisk 
analys 

Taktil massage ledde till kroppsligt och 
mentalt välbefinnande hos patienterna, 
resulterade i inre ro och känslor av att vara 
befriad från sjukdomen. Huvudtemat ”En 
stund av existentiell frid” utgjordes av två 
kategorier: ”En upplevelse av omtänksam 
uppmärksamhet” och ”En känsla av 
fullständig stillsamhet”. Den första 
kategorin handlade om att patienterna tyckte 
om massagen och uppskattade 
uppmärksamheten de fick från 
massageterapeuten. Den andra kategorin 
handlade om att massagen bringade känslor 
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av mental och kroppslig avslappning, 
välbefinnande och glädje under och efter 
massagens gång samt lindring av smärta. 

Soden et al. 
(2004) 
Storbritanni
en 

Att undersöka 
effekterna av massage 
med och utan eterisk 
olja gällande 
smärtupplevelser efter 
fyra veckors 
behandling. Syftet var 
också utvärdera om 
dessa behandlingar 
förbättrade 
sömnkvaliteten, 
minskade oro, ångest 
och depression samt 
förbättrade 
livskvaliteten. 
 

Kvantitativ metod. Patienter 
fördelades slumpmässigt till en av tre 
grupper. Aromaterapigrupp: 16 
patienter som fick massage med en 
eterisk olja med lavendel samt med 
en neutral massageolja. 
Massagegrupp: 13 patienter som fick 
massage med en neutral massageolja. 
Kontrollgrupp: 13 patienter som inte 
fick någon massage alls. 
Aromaterapigruppen och 
massagegruppen fick ryggmassage 30 
minuter/vecka i fyra veckor. Olika 
skattningsskalor användes och var 
följande: VAS och Modified Tursky 
Pain Descriptors Scale som var två 
smärtskalor, Verran and Snyder-
Halpern (VSH) för att bedöma 
sömnkvaliteten och Hospital Anxiety 
and Depression (HAD) för att skatta 
oro, ångest och depression. 
Rotterdam Symptom Checklist 
(RSCL) användes för att skatta 
graden av fysiska och psykiska 
symtom, aktivitetsnivå och 
livskvalitet. 

Palliativt sjuka 
patienter med 
cancer 
n=42 
Bortfall=6 
Bortfallsanalys 
finns. 

Signifikansanalys: 
ANOVA, 
Kruskal Wallis 
test och  
Paired t-test eller 
sign test. 

Resultatet visade att det inte fanns några 
långsiktiga signifikanta fördelar med 
aromaterapimassage eller massage gällande 
smärtkontroll, ångest och livskvalitet. 
Efter andra behandlingen fanns det en 
signifikant minskning av smärta enligt VAS 
hos de med aromaterapimassage och 
kombinerad massage (aromaterapigruppens 
och masssagegruppens sammanlagda 
resultat). Det fanns inga signifikanta 
förändringar för någon grupp gällande 
medelvärdet på VSH-skalan från före första 
behandlingen och efter sista behandlingen. 
Det fanns en signifikant skillnad mellan 
kontrollgruppen och den kombinerade 
massagegruppen, eftersom för patienterna i 
kontrollgruppen hade resultatet på skalan 
för sömn försämrats under studiens gång 
och hade förbättrats för patienterna i den 
kombinerade massagegruppen. Det fanns 
signifikanta förbättringar i resultatet på 
VSH-skalan efter behandlingarna för 
massagegruppen och den kombinerade 
massagegruppen. Gällande oro, ångest, 
depression och livskvalitet kunde det inte 
ses någon statistisk signifikant skillnad 
mellan grupperna. 

RCT 
III 

Wilkinson 
et al. 
(2007) 
USA 

Att bestämma om 
aromaterapi bidrar till 
större förbättring i 
oro/ångest och 
depression än 
standardvård. Syftet 
var även att ta reda på 

Kvantitativ metod. Slumpmässig 
fördelning i experiment- och 
kontrollgrupp. Experimentgrupp fick 
aromaterapimassage fyra veckor, en 
timme per vecka, samt standardvård. 
Kontrollgrupp fick endast 
standardvård. Förändringen i 

Patienter med 
varierande 
cancerformer, 
både 
nyinsjuknade 
och med 
avancerad 

Chi2-test. 63 % procent av alla patienter hade 
förbättrad klinisk oro/ångest och depression 
efter tio veckors utvärdering. Det var 
emellertid ingen skillnad i förbättringen 
mellan aromaterapigruppen och 
kontrollgruppen. Efter sex veckors 
utvärdering hade 55 % av patienterna 
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om aromaterapi 
kunde leda till 
förbättring i 
självrapporterad 
oro/ångest, 
depression, trötthet, 
illamående, kräkning 
och global 
livskvalitet. 

oro/ångest och depression 
utvärderades efter sex och tio veckor 
med instrumentet Structured Clinical 
Interview (SCID). Självrapporterade 
data utvärderades med tre instrument 
efter sex respektive tio veckor; State 
Subscale of the State Anxiety 
Inventory (SAI) som mätte 
oro/ångest, Center for 
Epidemiological Studies Depression 
(CES-D) Scale som mätte depression 
och European Organisation for 
Research and Treatment of Cancer 
(EORTC) som mätte trötthet, smärta, 
illamående, kräkning och den globala 
livskvaliteten. Den omedelbara 
effekten av aromaterapi på oro/ångest 
utvärderades genom att 57 patienter 
utvärderade sin oro/ångest med SAI. 
Utvärderingarna gjordes främst på 
cancercenter, 50 gjordes på telefon 
och 12 stycken hemma hos 
patienterna. De diagnostiska 
utvärderingarna som gjordes med 
SCID spelades in på band, och blev 
värderade av oberoende bedömare 
som var blinda till patienternas 
behandlingar. 

cancer från 
fyra 
cancercenter 
och ett 
hospice. 
n = 288. 
Bortfall = 67. 
Bortfallsanalys 
finns. 

förbättrad klinisk oro/ångest och depression. 
 Fler patienter som fick aromaterapi hade en 
förbättring än de som fick standardvård. 
Den enda variabeln för förbättring av klinisk 
oro/ångest och depression efter sex veckors 
utvärdering var aromaterapimassagen. 
Skillnaderna mellan grupperna var 
signifikant. Självrapporterad oro/ångest 
förbättrades betydligt mer för patienter som 
fick aromaterapi jämfört med de som fick 
standardvård både efter sex och tio veckors 
utvärdering. Förändringen var signifikant.  
Det var ingen signifikant skillnad i 
förbättringen av självrapporterad 
depression, smärta, trötthet, illamående, 
kräkning och global livskvalitet mellan 
aromaterapigruppen och kontrollgruppen 
varken efter sex eller tio veckor. 

 

* Se förklaring av behandlingsmetoderna i bilaga 5. 

 

 

 



 

 Bilaga 4. Exempel på analys 

 

Artikel Huvudresultat Subkategori Kategori 
 

Beck et al. 
Sverige 
(2009) 

Mjuk massage upplevdes 
som ett sätt att finna inre 
frid. 

Psykologisk påverkan 
av behandlingen 

Symtomlindring och 
välbefinnande 

Patienterna kände sig 
värdiga under massagen, 
för den som masserade 
tog den tid som 
behövdes, var tillgänglig 
och gjorde något som 
ingen annan skulle göra. 
Patienterna kände att det 
var någon som brydde 
sig om dem och ville 
dem väl. 

Relationens betydelse 
 

Den komplementära 
behandlingen som 
behandlingsform 

Massagen gjorde att 
patienterna kände sig fria 
från fysiskt lidande. De 
som led av smärta, 
illamående, förstoppning 
och spändhet i deras 
kroppar upplevde att de 
fysiska problemen 
försvann under 
massagen. 

Fysiologisk påverkan 
av behandlingen 
 

Symtomlindring och 
välbefinnande 

Betungande tankar om 
deras obotliga sjukdom, 
om hur framtiden skulle 
bli, deras egen död, hur 
deras sista tid i livet 
skulle bli och om att inte 
leva längre försvann 
under 
massagebehandlingen. 
Massagen skapade en 
stunds befrielse av dessa 
tankar och de kände sig 
också bra efteråt. 

Psykologisk påverkan 
av behandlingen 

Symtomlindring och 
välbefinnande 

Att få massage gav 
känslor av att sväva iväg 
till en plats av frid och 
ett tillstånd av total 
avkoppling. 

Psykologisk påverkan 
av behandlingen 

Symtomlindring och 
välbefinnande 

Patienterna beskrev att 
tillfällena för massagen 
var viktiga och de hade 
planerat dem så att inget 
skulle kunna komma 
emellan och störa 
massagebehandlingarna. 

Upplevelser av 
behandlingen 

Den komplementära 
behandlingen som 
behandlingsform 

 

 



 

Bilaga 5. Förklaring av behandlingsmetoder      

Reflexologi: Involverar att behandla fotens reflexområden, vilka samverkar med 

organ och strukturer i kroppen. Huvudsyftet med terapin är att identifiera områden 

av obalans. Genom att reflexområden i fötterna är länkade till viktiga organ och 

körtlar via energizoner, leder systematiskt tryck på vissa fotområden till att 

symtom i dessa organ och körtlar lindras (Gambles et al., 2002).  

Konstterapi: I studien fick patienterna välja bland ett stort utbud av material som 

de kunde använda till att rita, måla, fingermåla m.m. Till att måla fanns t.ex. 

färgade pennor, kol, pastellfärger, markeringspennor och oljefärger. Det fanns 

piprensare, paljetter, silkespapper, garn, fjädrar och glitterstift om man ville göra 

collage. Sedan fanns det bland annat lera till lerfigurer, träramar, trälådor och 

skissblock (Nainis et al., 2006). 

Antroposofi: Komplementär cancerbehandling som är baserad på uppfattningen 

att människan inte bara består utav materia utan även av speciella livskrafter, själ 

och ande. Hälsa och sjukdom ses som en interaktion mellan fysiska, vitala, 

psykiska och andliga faktorer, och dessa ser man som en helhet hos människan. 

Förutom att behandla fysiska problem med läkemedel, kirurgi etc. är 

antroposofisk behandling inriktad på livskrafterna, själsliga och andliga behov 

genom att erbjuda en variation av behandlingar och medel. Dessa rör bland annat 

medicinska mineralsubstanser, substanser från växt- och djurriket, konstterapi, 

exponering för färgat ljus, modellering, massage, musik- och talterapi och 

terapeutisk eurytmi, en rörelsekonst ämnad till att uppnå en harmonisk interaktion 

mellan funktioner av kropp, själ och ande. Antroposofisk behandling är inte menat 

att vara ett alternativ till konventionell medicin, utan ett komplement därtill 

(Heusser et al., 2006). 

 

 

 

 


