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Abstrakt 
Bakgrund: Palliativ vård bygger på ett holistiskt synsätt där avsikten är att ge patienten ett 
så fullgott liv med så god livskvalitet som möjligt. Symtomlindring är en stor del i det 
palliativa vårdandet. Komplementära behandlingar har visat sig vara ett gott komplement 
till farmakologisk behandling. Mjuk massage syftar till att uppmärksamma hela människan, 
ge symtomlindring samt vara ett stöd. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa 
den komplementära behandlingsmetoden mjuk massage i palliativ vård. Metod: 
Litteraturöversikt som redovisar 13 vetenskapliga artiklar som har kvalitetsgranskats och 
analyserats. Tre kategorier uppkom: patientupplevelse, sjuksköterskans upplevelse och 
närståendes upplevelse. Resultat: Mjuk massage visade sig ha positiva effekter. Mjuk 
massage ledde till att kroppsuppfattningen blev mer positiv, symtom förmildrades och 
livskvaliteten ökade samtidigt som en trygghetskänsla uppstod. Sjuksköterskan byggde en 
djupare relation till patienten och svåra frågor blev mer lätthanterliga. Närstående fick en 
gynnsammare syn på den palliativa vården. Diskussion: Mjuk massage visade sig vara ett 
bra hjälpmedel i den palliativa vården utifrån flera olika aspekter. Mjuk massage kan ses 
som icke verbal kommunikation och vid rätt användning kan det vara gynnsamt för 
symtomlindring. De resonemang som finns för relationsskapandet genom mjuk massage 
stärks av Martinsens omsorgsteori. Slutsatser: Mjuk massage har flera fördelar för patient, 
sjuksköterska och närstående. Dock krävs mer forskning och fler utbildningar i ämnet för att 
göra denna komplementära behandling mer integrerad i vården. 

 

Nyckelord:  

Komplementär behandling; Litteraturöversikt; Mjuk massage; Omvårdnad; Palliativ vård; 
Symtomlindring 
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Bakgrund 

Palliativ vård syftar till att ge patienten ett så fullvärdigt liv med största möjliga livskvalitet 

när bot inte längre är möjligt. Den palliativa vården avser även att förlänga livet samt lindra 

och öka livskvaliteten (Glimelius, 2005, s.17-19). Palliativ vård är större än endast palliativa 

insatser, arbetet sker efter en aktiv helhetsvård där man ger förutsättningar för ett gott liv 

(Beck-Friis & Strang, 2005, s.13). I en studie gjord av Aziz, Miller och Curtis (2012) har de 

funnit att palliativ vård kan förbättra livskvaliteten hos både patient och familj samtidigt 

som den palliativa vården minskar vård kostnader.  

”I en delvis reviderad definition från WHO (2002) betonar man att det palliativa förhållningssättet, 

som tar hänsyn till alla dimensioner: fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga, är väl 

tillämpbart även i det tidiga skedet av alla sjukdomar tillsammans med sjukdomsspecifik behandling 

som syftar till livsförlängning.” (Beck-Friis & Strang, 2012, s.12) 

I den palliativa vården används ofta komplementära behandlingsmetoder för att lindra 

symtom och smärta som ett komplement till den medicinska behandlingen. Detta innefattar 

massage, akupunktur, kiropraktik, örter och kosttillskott (Tillden, Drach & Tolle, 2004). 

Forskning har visat att användning av komplementära behandlingsmetoder är ledande inom 

palliativ vård. Motiveringen till detta är att den komplementära behandlingsmetoden riktar 

in sig både på den fysiska och psykiska delen av den palliativa vården, där hela människan 

står i fokus (Garnett, 2003). Tillämpningen av komplementära behandlingsmetoder ökar i 

dagens samhälle, ofta som ett alternativ eller en parallell till den konventionella vården 

(Richt, 2008, s.75). Samhällets förväntningar på den konventionella vården förändras och de 

komplementära behandlingarna blir allt mer uppmärksammade. Patienter söker sig till 

komplementära behandlingsmetoder i större utsträckning än tidigare eftersom de är mer 

involverade i sin egen sjukdom och har även mer kunskap om tillstånd och behandlingar, 

med hjälp av internet och de vårdrelaterade hemsidor som finns (Anderson & Taylor, 2011). 

En viktig aspekt är att se till förtroendet mellan vårdpersonal och patient. Det är 

betydelsefullt att bygga upp en varm relation då det ger större genomslag för den 

komplementära behandlingen (Garnett, 2003). Dock är det viktigt att belysa att 

komplementära behandlingsmetoder inte är ett alternativ för bot. Komplementära 

behandlingsmetoder kan emellertid stärka den medicinska behandlingen (Gray, 2000) 
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Massage och då framförallt taktil massage eller mjuk massage, vilket är uttrycket som 

kommer användas i denna litteraturstudie, är en av de vanligaste och mest använda 

formerna av komplementära behandlingsmetoder. Effekten av mjuk massage som 

behandlingsform är mycket positiv då det minskar symtom som måttlig till svår smärta, 

ångest, depression och är avslappnande för de drabbade patienterna. I samma 

litteraturstudie framgår det även att fysisk kontakt har en viktig roll i minskandet av ångest 

eftersom det är kroppslig kontakt mellan terapeuten och patienten under den mjuka 

massagens gång. Det är viktigt att ha i tanken att det ska kännas bekvämt för patienten och 

att patienten accepterar den nära kontakten som mjuk massage ger. Studier har även påvisat 

att depressiva episoder i humöret minskar avsevärt vid regelbunden behandling med mjuk 

massage (Falkensteiner, Mantovan, Müller & Them, 2011).  

 

Mjuk massage förbättrar cirkulationen, verkar muskelavslappnande förbättrar eliminationen 

av slaggprodukter samtidigt som den dämpar oro. Detta har påvisats genom fysiologiska 

mätningar av hjärtfrekvens, andningsfrekvens och blodtyck där resultatet påvisar att alla 

värden minskar från ursprungsläget efter att personen erhållit mjuk massage (Gray, 2000). 

På sjukhus förekommer många olika former av beröring, en kort klapp på axeln eller 

beröring under en undersökning men denna sorts beröring är inte samma som den som 

erhålls under mjuk massage. Under massages gång ligger fokus på interaktionen mellan 

patienten och terapeuten, där beröringen lugnar, lär och stöttar (Russell, Sumler, Beinhorn & 

Frenkel, 2008).  Mjuk massage är en systematisk form av beröring där även samband och 

kontakt skapas. Kontakt sökande och beröring är en stor del av vården och mjuk massage 

bör därför vara en integrerad del i vården där människor är sjuka och sårbara (Gray, 2000) 

 

Beroendet av närhet och av andra människor är särskilt tydligt då en människa drabbats av 

en obotlig sjukdom. Martinsens omsorgsteori tolkad av Kirkevold (2007) säger att omsorg är 

en nödvändig beståndsdel i människors liv, människan kan inte leva helt frånskild andra 

människor. Kirkevold (2007) beskriver enligt Martinsen att omsorg är grunden i alla vård.  

Sjukvårdspersonalen ska arbeta livsbevarande med omsorg för patientens liv som grund.  

Omvårdnaden ska främja patienten samtidigt som hänsyn tas till patientens situation, 

historia och villighet till hjälp. Den som ger omvårdnad ska även veta att denne är i en 

maktposition och där den som mottar omvårdnad är i en beroendesituation. Detta sker i en 
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relation mellan vårdgivare och vårdtagare, där vårdgivaren ska kunna ge omsorg till 

patienten utan att vänta sig något tillbaka (Kirkevold, 2007, s. 198-209). 

God omvårdnad är en förutsättning för att kunna erbjuda patienter god vård. Att ha starkt 

utvecklad kunskap är en förutsättning för att förstå patienters önskemål om sin egen vård 

samt för att erbjuda en bred aspekt av omvårdnad. Alla omvårdnadsaspekter ska tillgodoses 

med ett holistiskt synsätt där hela människan tillgodoses (Essen, 2005, s.404).  

Palliativ vård ska vara större än palliativa insatser där det holistiska synsättet genomsyrar 

vården och hela människan står i fokus. Den palliativa patienten ska uppmärksammas, få 

bekräftelse, ses till och vårdas på ett vördnadsvärt sätt. Mjuk massage är ett tillvägagångssätt 

där allt fokus läggs på en annan människa. Detta fokus gör att relationer mellan 

massagegivare och mottagare skapas. Taktil massage räknas även in i begreppen omsorg och 

omvårdnad, där fokus ligger på att främja och ta hänsyn till patienten. Beröring är ett sätt att 

stärka patienten där ord inte längre räcker till (Beck-Friis & Strang, 2005; Essen, 2005; 

Falkensteiner et al. 2011; Glimelius, 2005; Gray, 2000; Russel et al. 2008).  

Många patienter i den palliativa vården kan känna oro, ångest, smärta och rädsla och en stor 

del av dessa patienter kan också sakna känslan av mänsklig närkontakt. Mjuk massage kan 

vara ett sätt att stärka dessa patienter men även ett sätt att stärka relationen mellan 

vårdgivare och personal.  

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa den komplementära behandlingsmetoden 

mjuk massage i palliativ vård, utifrån patient- vårdar- och närståendeperspektiv.  
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Metod 

Att göra en litteraturstudie går ut på systematiska sökningar inom ett valt ämnesområde, 

även kallat problemområde, där kritisk granskning av litteratur utförs, denna litteratur skall 

sedan sammanställas till ett resultat. Litteraturstudien ska baseras på aktuell forskning 

(Forsberg & Wengström, 2013, s.30). Syftet med litteraturstudien avgör vilken information 

som samlas in. Målet med litteratursökningen är att det ska svara till syftet och eventuell 

problemformulering detta görs genom kvalitets- och innehållsgranskning (Friberg, 2012, 

s.40-45) 

Datainsamling 

För denna litteraturstudie söktes artiklar i de omvårdsbaserade databaserna PubMed och 

Cinahl. Sökningarna gjordes i två olika databaser för att få en större bredd av sökträffarna. 

MeSh-termer söktes upp på Karolinska institutets hemsida och de MeSh-termer som 

användes var: hospice care, massage och palliative care. Andra fritext ord som användes var: end 

of life care, massage/methods, soft massage och therapeutic massage.  Trunkering användes för att 

få en större träffsäkerhet vid sökningen, de ord som trunkerades var: end och life care och 

massage/methods. Östlund (2012) beskriver att sökord kan organiseras enligt Boolesk söklogik, 

denna metod har anammats för att ordna sökorden och deras samband. Ytterligare 

sökningar med de ovan nämnda termerna gjordes i PsykINFO, där uppkom samma 

artikelträffar som i de andra databaserna. Dessa redovisas inte i söktabellen. En manuell 

sökning i referenslistor gjordes för att få fram ytterligare artiklar. 
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Söktabell 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

 

Urval 

2 

 

Urval 

3 

 

Urval 4 

 

Urval 5 

 

PubMed 

16/9 

Palliative care 
AND soft massage 

-  8 4 4 2 1 1 

PubMed 

16/9 

Palliative care 
AND massage 

- 149 123 26 9 5 4 

Cinahl 

20/9 

Palliative care 
AND massage 

- 135 126 9 2 2 2 

PubMed 

20/9 

Palliative care 
AND massage 
[MAJR] 

- 71 59 12 3 1 1 

PubMed 

23/9 

End of life care* 
AND 
massage/methods* 

-  1 - 1 1 1 - 

Cinahl 

25/9 

End of life care* 
AND 
massage/methods* 

-  4 - 1 1 - - 

Cinahl 

26/9 

End of life care 
AND massage 

-  36 26 10 2 1 1 

Cinahl 

26/9 

Hospice care AND 
massage 

-  74 63 11 3 1 1 

PubMed 

26/9 

Hospice care AND 
massage  

-  47 42 5 3 - - 

PubMed 

27/9 

Therapeutic 
massage and 
palliative care 

-  140 133 6 1 1 1 

I urval 1 lästes titlar. Urval 2 lästes abstrakt. Urval 3 lästes artiklar. Urval 4 artiklar utvalda för kvalitetsgranskning. Urval 5 

artiklar inkluderade i litteraturstudien. 

 

Urval och granskning 

Tretton artiklar som redovisas i urval fyra i söktabellen samt fyra artiklar från den manuella 

sökningen gick vidare för kvalitetsgranskning. De som ej bedömdes ha medelhög eller hög 

kvalitet enligt granskningsmallarna exkluderades, detta ledde till ett bortfall av fyra artiklar. 

Vilket betyder att tretton artiklar kom att redovisas i resultatet varav två var från den 

manuella söknigen.  

I litteraturstudien inkluderades endast studier med vuxna deltagare i den palliativa vården. 

Alla inkluderade studier omfattar den komplementära behandlingsmetoden mjuk massage. 

Det författade språket är engelska eller svenska. Artiklarna som använts har funnits att tillgå 

som full text i databaserna eller i Mittuniversitetets biblioteksservice. Alla studier där 

deltagarna var barn, ungdomar eller djur uteslöts. Studier som inriktade sig på den 

medicinska behandlingen i palliativ vård exkluderades och även artiklar på annat språk än 

engelska eller svenska.   
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De artiklar som innehöll inklusionskriterierna och som inte föll bort på grund av 

exklusionskriterier gick vidare för kvalitetsvalidering. För denna kvalitetsvalidering 

användes olika kvalitetsgranskningsmallar beroende på forskningsmetod. För granskning av 

de kvalitativa studierna som finns med i litteraturstudien användes SBU:s granskningsmall 

framtagen av Hellzén, Johanson och Pejlert, 2012, redovisas som bilaga 2.  Till granskningen 

av de kvantitativa artiklarna användes en bedömningsmall framtagen för artiklar med 

kvantitativ metod av Carlsson och Eimans, 2003, redovisas som bilaga 3. 

Analys av data 
De utvalda artiklarna har lästs av båda författarna flertalet gånger för att få en ökad 

förståelse för innehållet i artiklarna men även för att skapa en översikt av innehållet.  I 

artiklarna kunde olika perspektiv urskiljas och dessa perspektiv bildades tre 

huvudkategorierkategorier. Efter vidare granskning kunde meningsenheter identifieras 

dessa utskiljdes av likheter och olikheter i texten och skapade sedan olika underkategorier. 

Kategorierna redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. 

Patientperspektiv Sjuksköterskans 

perspektiv 

Närståendes 

perspektiv 

Välbefinnande Kommunikation/Relation God omvårdnad 

Symtomlindring Omvårdnad 
 

 

Etiska överväganden 

Innan en studie påbörjas skall etiska överväganden ses över. Krav finns på att skydda 

deltagare i en studie. Etiska överväganden ska alltid diskuteras i redovisningen av en studie. 

Forskarna ska visa på omsorg och omtanke för deltagarna för att undvika skador och obehag 

hos deltagare i studien. Etiskt tillstånd kan sökas hos lokal och regional etisk kommitté för 

att få ett godkännande att utföra studien (Forsberg & Wengström, 2013, s.145). Innan en 

studie påbörjas ska forskarna informera deltagare både skriftligt och muntligt om vad 

studien handlar om och går ut på, information om att de kan dra sig ur studien när som helst 

och utan konsekvenser ska också ges. Deltagares samtycke ska erhållas både skriftligt och 

muntligt (Polit & Beck, 2011, s.154-160) 
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I denna litteraturstudie prioriterades studier som fått etiskt godkännande från en etisk 

kommitté framför studier som ej fått ett etiskt godkännande. Etiskt resonemang i studier som 

inkluderades var att föredra jämfört med studier utan etiskt resonemang. Forskarna i de 

studier som kom att användas i denna litteraturstudie har arbetat aktivt för att skydda sina 

deltagare, information om deltagare i studierna är inte utelämnande. I de artiklar som ingår i 

studien söktes det efter ett etiskt godkännande och ett etiskt resonemang, detta gjordes innan 

studien gick vidare för kvalitetsgranskning.  

Resultat 

I denna litteraturstudie ingår tretton artiklar. Sex av dessa är av kvalitativ design och sex är 

av kvantitativ design samt en artikel är av mixad design. Studierna är utförda i 

Storbritannien, Sverige, USA och Japan. Dessa vetenskapliga artiklars resultat kommer här 

nedan att redovisas under tre olika kategorier: patientperspektiv, sjuksköterskans perspektiv 

och närståendes perspektiv samt olika underkategorier som redovisas i tabell 1. Alla de 

inkluderade artiklarna klargörs i artikelredovisningen i bilaga 1. 

Patientperspektiv 

Välbefinnande 

Cronfalk, Strang, Ternestedt och Freidrichsens (2008) studie visar att mjuk massage skapar 

en form av kroppsligt och mentalt välbefinnande vilket i sig resulterar i att patienten får en 

känsla av frihet och oberoende från sin sjukdom. En uppfattning om att kroppen och sinnet 

är på samma plan, kroppen blir till ett förbund. Mjuk massage kan vara ett tillfälle för att 

återfå kontroll över sin kropp när fysiska symtom inte känns närvarande för dem under 

massagesessionen. Mjuk massage skapar tillfällen för patienten att glömma sin kroppsliga 

skörhet vilket skapar positiva pauser från det dagliga livet. I en annan studie gjord av 

Billhult och Dahlberg (2001) uppmärksammas det också att mjuk massage hjälper patienter 

att upptäcka kroppen på ett annat sätt. Fokus ligger inte på det svaga och sköra utan istället 

på det starka och bevarade, vilket leder till att patienter får en bättre kroppsuppfattning. I 

studien visas att massage kan göra att patienter känner sig väl behandlade, viktiga och 

sedda, vilket är en viktig aspekt i den palliativa vården. 

Många patienter som fått mjuk massage uppger att det har lett till inre frid och frihetskänslor 

som därmed har ökat deras välbefinnande och livskvalitet. Känslan av att någon tar hand om 
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dem och bryr sig om dem gör att livet hos en palliativt vårdad patient blir mer värdefullt 

(Beck, Runesson & Blomqvist, 2009). Cronfalk et al. (2008) kommer vidare fram till att när en 

patient får någons fulla uppmärksamhet skapar det känslor av att vara speciell. Den fysiska 

beröringen från en annan människa är viktig och skapar upplevelsen av trygghet. Patienter 

uppfattar en bekräftelse av sitt eget värde under den mjuka massagen. Mjuk massage 

bekräftar patienten fysiskt, psykiskt och existentiellt vilket leder till ett djupare 

välbefinnande. 

Symtomlindring 

Mjuk massage kan användas som symtomlindring för smärta och ångest men även andra 

krämpor. Mjuk massage tillåter patienter att glömma sina symtom för en stund (Billhult & 

Dahlberg, 2001). När fysiska krämpor lindras uppstår känslor av frihet, vilket hjälper 

patienten att slappna av på en helt ny nivå (Beck et al. 2009). I flera studier har det visat sig 

att mjuk massage och annan sorts beröring kan förmildra smärtintensitet och smärtobehag. 

Smärtan blir mindre märkbar under massagesessionen och en tid efter den mjuka massagen. 

Vid upprepade behandlingar med mjuk massage kan smärtsymtom minska avsevärt 

(Billhult & Dahlberg, 2001; Kutner et al., 2008; Mitchinson, Fletcher, Kim, Montagnini & 

Hishaw, 2013; Soden, Vincent, Craske, Lucas & Ashley, 2004).  

I en interventionsstudie, där deltagarna led av obotlig cancer, gjord på en massagegrupp 

med 43 deltagare och en aromaterapimassagegrupp med 44 deltagare visade det sig att det 

inte var någon signifikant skillnad i symtomförbättringen för ångest mellan grupperna. Både 

massage och aromaterapimassage ger en signifikant förbättring av ångesttillstånd 

(Wilkinson, Aldridge, Salmon, Cain & Wilson, 1999).  I en annan interventionsstudie 

genomförd av Osaka, Kurihara, Tanaka, Nichizaki, Aoki och Adachi (2009) i Japan har 

forskarna konstaterat att både stress och ångestsymtom minskar vid användning av mjuk 

hand massage. Detta har mätts både på en psykologisk- och endokrinnivå. Enligt STAI-

skalan (En vedertagen 0-10-gradig skala som används för att mäta ångestnivåer) visade det 

sig att 88 % av deltagarna upplevde att deras ångest minskade. Mätningar av CgA, ett 

stresshormon i kroppen som mäts genom salivprover, har hos 50 % av deltagarna visat att 

stresshormonshalten i kroppen minskade efter mottagande av mjuk hand massage (Osaka et 

al., 2009). Många patienter i den palliativa vården har svåra och djupa tankar om döden. Den 

mjuka massagen kan vara ett sätt att lätta på trycket vid tankar om döden. Dessa svåra 
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tankar tynger ofta patienterna och kan vara en kanal för att utveckla ångest. När patienten 

tar emot mjuk massage leder det ofta till att de även vågar lätta sina sinnen och prata om 

sina djupa tankar angående döden. Den mjuka massagen kan även leda till känslor av 

livsstyrka, detta kan ge en temporär uppfattning av kroppslig ork och inre frid (Beck et al. 

2009; Cronfalk et al., 2008; Kolcaba, Dowd, Steiner & Mitzel, 2004).  

Mjuk massage hjälper inte endast mot stress, ångest och smärta. Det kan även hjälpa mot 

obstipation. Många patienter i den palliativa vården lider av obstipation. En studie av 

Lämås, Graneheim och Jacobsson (2010) beskriver i en studie att mjuk massage på magen 

kan motverka magbesvär. Deltagarna i studien berättar att deras magaktivitet ökar i och med 

den mjuka massagen på magen. Det är inte bara magbesvären som förbättras. Deltagarnas 

självkänsla ökar och de finner en känsla av upplyftande under massagen, deltagarna uppger 

även att deras livskvalitet ökat.  

 

Sjuksköterskans perspektiv 

Kommunikation/Relation 

Alexandersson, Dehlén, Johansson, Petersson och Langius (2003) har kommit fram till att 

mjuk massage är ett bra sätt att få kontakt med patienten, det blir ett sätt att kommunicera 

utan ord. Massagen kan användas som ett medel för att nå patienten på ett djupare plan och 

därmed även få en starkare kontakt.  Det har visat sig att vid massage och beröring bygger 

sjuksköterskan och patienten ett personligt band och en relation som kan underlätta den 

övriga omvårdnaden. Massagen blir även en resurs att använda vid djupa och svåra frågor 

som ofta uppkommer i den palliativa vården. I en annan studie av Cronfalk, Freidrichsen, 

Milberg och Strang (2007) har sjuksköterskor diskuterat varför mjuk massage kan vara ett 

bra komplement i den palliativa vården. Majoriteten av sjuksköterskorna i studien betonade 

att den kroppsliga kontakten är den självklaraste delen i omvårdnaden. De uppger även att 

massage som bygger på beröring och kroppslig kontakt kan vara ett bra sätt att komma nära 

en patient och därmed underlätta kommunikation.  

Omvårdnad 

Den mjuka massagen är inte bara ett sätt för att skapa kontakt. Mjuk massage kan även vara 

ett hjälpmedel från sjuksköterskans sida när patienter är oroliga och har svårt att somna. 

Mjuk massage kan frambringa välbefinnande och lugn utan farmakologiska hjälpmedel 



 
 

10 
 

(Alexandersson et al., 2003). Dock finns det hinder för omvårdnaden där Cronfalk et al. 

(2007) visade att sjuksköterskor upplever att det finns för lite tid för mjuk massage. Vården 

är ett stressigt arbete och det är svårt att inkludera mjuk massage i den dagliga 

omvårdnaden när det finns andra behov som går före, även fast mjuk massage har visat sig 

vara ett bra hjälpmedel i omvårdnaden av palliativt vårdade patienter och sjuksköterskorna 

är medvetna om effekten av mjuk massage. 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal bör ha i tanken att den mjuka massagen alltid ska 

ske på patientens villkor med stor respekt för den personliga integriteten. Vid behandling 

med mjuk massage ska vårdpersonal vara mycket uppmärksam på patientens signaler 

efterson beröring kan framkalla starka känslor och minnen (Alexandersson et al., 2003). 

Närståendes perspektiv 

God omvårdnad 

En studie gjord av Demmer och Sauer (2002) visade att deltagare som svarat för sina avlidna 

närståendes upplevelser angående komplementära behandlingar i palliativ vård oftast är 

mer nöjd med den vård den närstående mottagit om denne får komplementär behandling än 

om denne inte erhållit komplementär behandling. Mjuk massage har även i studien visat sig 

vara den komplementära behandlingen som majoriteten av de närstående valt som 

behandling i denna studie. Studien visar att deltagarna vars närstående mottagit mjuk 

massage som komplementär behandling är mest nöjd med omvårdnaden i den palliativa 

vården överlag, jämfört med de deltagare vars närstående inte mottagit komplementär 

behandling.  

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa den komplementära behandlingsmetoden 

mjuk massage i palliativ vård, utifrån patient- vårdar- och närståendeperspektiv.  

Denna litteraturstudie har visat att mjuk massage har många positiva och goda effekter på 

den palliativt vårdade patienten. Mjuk massage kan även ses som ett redskap för 

vårdpersonal i deras dagliga arbete. Närstående får en positivare bild av den palliativa 

vården när en familjemedlem som vårdas palliativt mottar mjuk massage.  Mjuk massage har 

påvisats vara ett gott och lättillgängligt hjälpmedel vid stress, smärta och ångest men även 
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andra symtom som uppkommer hos den palliativt vårdade patienten. Den mjuka massagen 

ger känslor av trygghet och bekräftelse samt att patienten för en stund kan känna kontroll 

över sin egen kropp.  Alla människor behöver fysisk bekräftelse och detta kan ses som extra 

viktigt i den palliativa vården. Mjuk massage är icke verbal kommunikation när orden inte 

längre räcker till.  

Resultatdiskussion 

Den palliativa vården lägger stor vikt i att patienten ska uppnå ett så gott välbefinnande som 

möjligt för att genom detta få en god livskvalitet. Den palliativt vårdade patienten upplever 

ofta flera olika aspekter som är tyngande och har därmed sämre förutsättningar för totalt 

välbefinnande än en frisk patient. Det som kanske är mest påfrestande är de tunga tankarna 

om döden samt avsaknaden av fysisk kontakt (Glimelius, 2005, s.17-19). Mjuk massage har 

visat sig i vår litteraturstudie ha många goda effekter på välbefinnande och livskvalitet. 

Mjuk massage kan leda till bättre kroppsuppfattning, bättre möjlighet till avslappning och 

sömn samt en större inre frid, allt detta ger en positiv inverkan på välbefinnandet. Vid mjuk 

massage får patienten en annan människas fulla uppmärksamhet och detta leder till en 

känsla av bekräftelse.  Kirkevold (2007) yttrar att Martinsens omsorgsteori bestämt uttrycker 

att människor inte kan leva frånskilda från varandra och att bekräftelse från andra 

människor är viktigt för det egna livet. Billhult och Dahlberg (2001) och Cronfalk et al (2008) 

menar att det finns ett samband mellan mjuk massage och välbefinnande, den mjuka 

massagen ger bekräftelse och leder därför till ett välbefinnande hos patienten. Mjuk massage 

skapar en förbindelse mellan patient och sjukvårdspersonal som även den besannar 

patienten. Denna litteraturstudie pekar på att mjuk massage som erhålls från en annan 

person, med fördel från sjukvårdspersonal ger patienten en klarare kroppsuppfattning, där 

fokus ligger på det starka och bevarade, något som kan ses som viktigt hos en palliativt 

vårdad patient. Den inre friden som uppstår och är även den en positiv effekt av den mjuka 

massagen.  Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2006) menar att detta fenomen är 

enligt Martinsen mycket viktigt då hon uttalar att omsorg som leder till välbefinnande växer 

fram i relationer mellan människor.  

Det finns flera komplexa faktorer i den palliativa vården, många symtom går inte att kringgå 

när en patient vårdas palliativt. Smärta och ångest är två komponenter som dessa patienter 

får handskas med varje dag. Alla symtom kan inte behandlas farmakologiskt därför anser vi 
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att komplementära metoder bör beaktas i alla former av vård men framförallt i den palliativa 

vården. Mjuk massage har i denna litteraturstudie visat sig vara ett bra komplement till den 

farmakologiska behandlingen vid smärt- och ångestsymtom. Kirkevold (2007) beskriver 

utifrån Martinsens omsorgsteori att omvårdnad bygger på tolkningar av patientens liv där 

man baserar tolkningarna på den personliga relationen mellan sjuksköterska och patient. 

Dessa tolkningar av patientens livsvärld är viktiga för att sjuksköterskan ska kunna bedöma 

behovet av lindring från diverse olika symtom som finns hos den palliativt vårdade 

patienten.  

Den mjuka massagen bekräftar och ger möjlighet till lindring av alla symtom (Garnett, 2003). 

När patienten hela tiden genomgår en förändring från sitt starkaste jag till att bli svagare och 

svagare (Gray, 2000), kan den mjuka massagen erhålla ett stöd och en hjälp till att förändra 

sin uppfattning av sig själv. Den mjuka massagen erbjuder patienten att slappna av och flyta 

bort till ett inre rum där upplevelsen av att vara stark och utan besvärliga symtom infinner 

sig (Billhult & Dahlberg, 2001).  

Mjuk massage har använts som symtomlindring i den palliativa vården under en längre tid, 

under det senaste årtiondet har den mjuka massagen fått ett större erkännande och därmed 

blivit ett mer använt komplement. Det finns problem med att fastställa värdet av mjuk 

massage, men allteftersom fler studier utförs blir detta fenomen mer validerat (Eckerdal, 

2005, s. 187-192). God symtomlindring leder till ett bättre välbefinnande. Välbefinnande och 

hälsa går hand i hand, välbefinnandet upplevs vara en subjektiv del av hälsa och även en av 

grundpelarna för god hälsa. Välbefinnande kan även ses som patientens egen bild av hälsa. 

Hälsa och välbefinnande är en individuell resurs som utvecklas mellan livssituation och 

omgivning. Trots att en patient vårdas palliativt och är svårt sjuk finns goda möjligheter för 

välbefinnande och hälsa (Medin & Alexandersson, 2000, s. 72-80).  

I denna litteraturstudie finns andra aspekter än endast patientupplevelse. Mjuk massage har 

visat sig vara ett positivt redskap för sjuksköterskor som vårdar patienter i den palliativa 

vården. Den mjuka massagen har antytt sig vara ett medel för att nå en djupare kontakt med 

patienten. Denna litteraturstudie kom vidare fram till att den mjuka massagen ger en 

bekräftelse till sjuksköterskorna på deras arbete i den palliativa vården, de får en bekräftelse 

på att de gör gott när resultatet syns tydligt i direkt anslutning till den mjuka massagen. 
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Studien visade även att bandet mellan sjuksökterska och patient stärktes. Denna studies 

resultat kan jämföras med beskrivningar som görs av Gray (2000) som kom fram till i sin 

studie att den mjuka massagen ger patienten kontrollen och det blev därmed lättare för 

sjuksköterskan att känna att arbetet är gott när hon utgår från patientens känslor och 

upplevelser. Även relationen mellan patient och sjuksköterska stärktes och därmed blev 

kommunikationen mellan båda parter bättre.   

I den palliativ vården där det längre inte finns någon bot för patienterna, menar 

Kristoffersen et al. (2006) genom Martinsens omsorgsteori att det är viktigt att se till hur 

patienterna har det just nu, och hur man på bästa sätt kan göra det bättre eller behagligare, i 

den specifika situationen, för patienten. Kirkevold (2007) uppger att sjuksköterskan agerar 

som en representant för patienten och det är sjuksköterskans uppgift att tyda patientens 

situation för att göra en bedömning av det tillstånd patienten befinner sig i och utifrån detta 

hjälpa patienten till lindring. För att det ska ske är det viktigt att en relation mellan 

sjuksköterska och patient utvecklas.  Dessa tankar, värderingar och resonemang anser vi är 

viktiga då arbetet som sjuksköterska kan vara krävande. Det är skönt att kunna få bekräftelse 

i sin yrkesroll, speciellt vid palliativt vårdarbete då detta ofta anses vara påfrestande 

psykiskt. Att vårda en människa i livets slutskede kan vara ansträngande för den egna 

personen, men genom att komma närmare en människa vid mjuk massage kan detta 

omedelbart ge uppmaningar om att det arbete som utförs frambringar något gott. Dock får 

det inte glömmas bort att sjukvårdpersonal ska göra gott utan att förvänta sig något tillbaka, 

detta har Martinsens omsorgsteori bekräftat.  

Henricson och Billhult (2010) uttrycker att det krävs utbildning i mjuk massage för att få 

utföra detta. Ingen specialistutbildning men en del baskunskaper krävs, där medvetenheten 

om kontraindikationer och vilket utfall som förväntas av den mjuka massagen framhävs. 

Detta krävs för att minska risken för att den mjuka massagen utförs på fel sätt. 

Sjuksköterskor har inte utbildning i mjuk massage, de måste också gå en kurs i ämnet och 

vidare krävs det att sjuksköterskan tänker på vissa hållpunkter vid massagen. 

Sjuksköterskan får inte hemlighålla information om andra behandlingsmetoder, allt 

sjuksköterskan gör ska dokumenteras i patientens journal, sjuksköterskan ska tänka på sin 

profession och den etiska kod som finns i yrket, allt som görs ska ske på patientens villkor 

och sjuksköterskan får påstå sig kunna bota patienten med hjälp av mjuk massage  
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Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska all vård som ges baseras på vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007).  Eftersom mjuk massage 

inte bör utövas utan utbildning i området, trots de positiva effekterna, anser vi förslagsvis att 

detta område, mjuk massage, borde ingå i sjuksköterskeprogrammet.  

Ett annat fenomen som framkom i litteraturstudien är att en närstående vars familjemedlem 

vårdas palliativt och tar emot mjuk massage kommer uppleva den palliativa vården bättre 

från den närståendes synvinkel. Att se sin familjemedlem vårdas palliativt kan vara 

påfrestande, mjuk massage upplevs då vara en mycket god handling där effekten på 

patienten kan ses tydligt och omedelbart av de närstående (Demmer & Sauer, 2012).  Många 

gånger känner sig den närstående hjälplös när deras familjemedlem vårdas palliativ, rädslor 

för att skada familjemedlemmen vid beröring kan uppstå. Mjuk massage kan då vara ett bra 

alternativ att överväga för att visa de närstående att beröring inte är farligt (Gray, 2000). 

Martinsen påpekar enligt Kirkevold (2007) att alla människor behöver fysisk kontakt i alla 

situationer.  

När en familjemedlem vårdas palliativt uppstår ofta känslor av hjälplöshet och ångest, detta 

kan lindras när de närstående ser vilka insatser som görs för att den palliativt vårdade 

familjemedlemmen ska uppnå välbefinnande. Patientens välmående underlättas även när 

dess närstående är lugna. Närstående har uttryckligen sagt att de även blir lugnare och mer 

trygga när de har en god kontakt med personalen (Milberg, 2000, s.147-154). Utifrån detta 

kan ett samspel mellan närståendes mående och patienters mående utläsas. 

Cronfalk, Ternestedt och Strang (2009) kom i en studie fram till att mjuk massage inte endast 

är ett bra komplement för patienter, mjuk massage även visat sig vara till fördel för 

närstående, vars familjemedlem avlidit. Närstående som förlorat en familjemedlem upplever 

ofta känslor som förtvivlan, hjälplöshet och osäkerhet efter bortgången. Den mjuka 

massagen kan ses som ett välbehag vilket ger en känsla av tröst samtidigt som det ger ett 

stöd för den närstående att blicka framåt i livet. De närstående som erhåller massage 

veckovis upplevde trygghet i och med den regelbundna massagen. Det gav även en trygghet 

för att skapa nya relationer med en början i en ny kontakt till massageterapeuten.  

Närstående upplevde ofta att de kände sig trötta, att den sorg de gick igenom sög musten ur 

dem både psykiskt och emotionellt. Den mjuka massagen hjälpte de närstående att slappna 
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av vilket resulterade i att de gradvis fick tillbaka sin energi samtidigt som ångest och oro 

minskade, detta gav en inre frid. Mjuk massage hjälpte mot känslan av ensamhet (Cronfalk 

et al., 2009). 

Metoddiskussion 

För att finna vetenskapliga artiklar om mjuk massage samt palliativ vård användes en rad 

sökord som redovisas i avsnittet datainsamling. Sökord som inte redovisas men är prövade 

är taktil massage och även touch. Dessa gav samma eller inget resultat som de redovisade 

sökorden. Tillämpning av både MeSh-termer och fritextord gav sökningarna en större bredd, 

kontroll av sökområde gjordes genom att söka med samma sökord i flera databaser.   

 

De etiska överväganden som finns i denna studie säger att de vetenskapliga artiklar som 

använts ska ha fått: etiskt godkännande från en etisk kommitté, ha ett etiskt resonemang, och 

de ska aktivt skydda deltagarna i studien. Dock är det en studie som skiljer sig från de andra 

angående detta resonemang. En studie som används har inte helt och fullt uppfyllt de etiska 

kraven, men studien har ändå använts på grund av den värdefulla information som finns 

angivet i studien.  

 

Många artiklar exkluderades på grund av otillgängligheten av gratis full text, detta kan ha 

medfört att flera dugliga artiklar inte blivit uppenbarade. Begränsningar användes inte då 

detta gjorde att för många lämpliga studier inte fanns med i sökresultatet. Detta på grund av 

att forskningsområdet redan är begränsat och det var svårt att hitta fullgoda studier som 

uppfyllde de inklusionskriterier som är satta för denna studie. Vid sökningar påträffades 

artiklar av både kvalitativ- och kvantitativansats, detta uppfattades som positivt då det gav 

ett större omfång av litteraturstudien och resultatet av informationen framträds vara mer 

gedigen. Alla vetenskapliga artiklar som använts i denna studie är peer-rewieved.  De funna 

vetenskapliga artiklarna lästes av båda författarna för att få en överblick av innehållet, efter 

detta genomfördes kvalitetsgranskning med hjälp av kvalitetsgranskningsmallar. 

Granskningsmallarna som redovisas i bilaga 2 och 3 hade olika poängsystem. Den 

kvalitativa granskningsmallen uttryckte kvaliteten som: hög, medelhög och låg medan den 

kvantitativa granskningsmallen uttryckte kvaliteten enligt ett graderingssystem: grad 1, grad 

2 och grad 3. I och med detta valde vi att översätta graderingen på den kvalitativa 
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granskningsmallen till samma graderingssystem som finns i den kvantitativa 

granskningsmallen, detta innebar att hög kvalitet översattes till grad 1 osv. Först granskades 

två artiklar tillammans för att få en känsla för granskningsmallen och för att författarna 

skulle komma överens om tillvägagångssättet för granskningen. När detta var genomfört 

granskades tre likadana artiklar på varsitt håll, granskningarna jämfördes sedan mellan 

författarna. Detta genomfördes för att validera tillvägagångssättet för kvalitetsgranskningen. 

De resterande artiklarna lästes på varsitt håll av författarna, artiklarna diskuterades sedan 

gemensamt för att komma fram till konsensus.  

 

De svagheter som kan ses för denna litteraturstudie är att den baserats på ett relativt litet 

antal vetenskapliga artiklar. De artiklar som redovisats i denna litteraturstudie har ett 

resultat som endast påvisar de goda effekterna av mjuk massage. Detta kan bero på att 

endast goda effekter har konstaterats eller på att negativa effekter inte redovisats. Detta kan 

även bero på bristfälliga sökord för att finna artiklar med negativa effekter av mjuk massage. 

De positiva aspekter som finns för denna litteraturstudie är att majoriteten av de studier som 

använts har likvärdiga resultat av vad den mjuka massagen innebär för patienter i den 

palliativa vården, detta gör resultatet mer trovärdigt då studierna stödjer varandra.  Andra 

positiva aspekter är att den mjuka massagen har visat sig ha många positiva fördelar hos 

patienter i den palliativa vården.  För att stärka validiteten ytterligare har litteraturstudien 

korrekturlästs gemensamt och på varsitt håll av de båda författarna.   
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Slutsats 

Denna litteraturstudie syftar till att belysa den mjuka massagen i palliativ vård. I resultatet 

har många positiva effekter av mjuk massage i den palliativa vården framkommit, bland 

annat att mjuk massage har en mycket god inverkan på smärta, stress och ångest. Mjuk 

massage bidrar till att minska besvären från dessa symtom samt till ett ökat välbefinnande. 

Sjuksköterskor har en stor möjlighet att använda sig av mjuk massage vid upprättandet av 

relationer till patienten, detta hjälper även vid bemötandet i patientens tankar kring döden. 

Mjuk massage kan även vara ett stöd för uppkomsten av relationer mellan patient och 

sjuksköterska. Dock krävs det att sjuksköterskan genomgår en utbildning i mjuk massage 

innan utövandet. Detta för att vara medveten om effekter och kontraindikationer, samt 

gällande regelverk.   

 

Mer forskning krävs inom detta område för att fastställa alla goda effekter av den mjuka 

massagen, men även för att se de negativa konsekvenser mjuk massage kan innebära. De 

effekter som har setts nu visar och menar på att den mjuka massagen är ett gott komplement 

till farmakologiska behandlingar i den palliativa vården men fler studier behövs för att göra 

detta till ett erkänt hjälpmedel.  
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Bilaga 1.  

Artikelöversikt av inkluderade artiklar.  

Författare 
Årtal 
Land 
Namn på artikel 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(/Bortfall) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kommentar 
gällande 
kvalitet 

Alexandersson, 
Dehlén, Johansson, 
Petersson & Langius 
2003 
Sverige 
 
Therapeutic massage 

as a complementary 

treatment in palliative 

care 

Syftet med denna 
studie var att belysa 
hur personal upplever 
att använda taktil 
massage i det kliniska 
arberetet på en 
hospiceavdelning och 
vilka effekter taktil 
massage har på 
patienterna. 

Kvalitativ 
forskningsmetod, 
beskrivande studie. 

16 personer deltog i 
utbildning om 
taktilmassage, varav 5 
personer av dessa 16 
som fick utbildning 
intervjuades och 
bidrog med data till 
datainsamling och 
därmed studien.  
103 patienter erhöll 
massage. 
 
Deltagare: 
Sjuksköterskor 

Innehållsanalys 
ansatts. 
Individuella intervjuer, 
semistrukturerade 
frågor. 
 

Taktil massage visade 
sig vara ett sätt att 
skapa kontakt i 
omvårdnaden där man 
närmar sig med 
respekt, hänsyn och 
lyhördhet. Taktil 
massage användes 
främst till att lindra 
oro, men bidrog även 
till ökat välbefinnande 
och trygghet – ett sätt 
för vårdgivare och 
patienter att umgås 
med varandra. 
Patienterna såg detta 
som en livskvalitets 
höjande åtgärd i den 
palliativa vården. 

Grad 1 

Beck, Runesson, 
Blomqvist 
2009 
Sverige 
 
To find inner peace: 

soft massage as an 

established and 

integrated part of 

palliative care 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka hur 
mjukmassage, givet 
som en etablerad 
integrerad del av 
palliativ vård i 
hemmet upplevdes av 
personer med obotlig 
cancer.   

Kvalitativ 
forskningsmetod, 
beskrivande studie.  
 
 

8 deltagare,   
 
Deltagare: Patienter 

Fenomenologisk 
ansatts. Individuella 
intervjuer, 
semistrukturerade 
frågor med följdfrågor. 
 
 

Mjukmassage leder 
till inre harmoni där 
känslor av värdighet, 
frihet och hopp för 
framtiden uppstår. 
Samtidigt som 
deltagare upplever att 
de blir avslappnade, 
lugna och rädslan för 
döden minskar. 

Grad 1 

Billhult & Dahlberg 
2001 

Syftet med denna 
studie var att beskriva 

Kvalitativ 
forskningsmetod, 

8 deltagare, vilket 
baserades på 

Fenomenlogisk 
ansatts. Individuella 

Resultatet visar på att 
daglig massage kan ge 

Grad 1 



 
 

 

Sverige 
 
A meaningful relief 

from suffering: 

experiences of 

massage in cancer 

care 

hur cancerpatienter i 
detta fall kvinnliga 
cancerpatienter 
upplever massage 
som en del av den 
dagliga vården på en 
onkologisk 
vårdavdelning. 

beskrivande studie. saturations mängd.  
 
Deltagare: Patienter 

intervjuer med en start 
med öppningsfråga, 
sedan 
uppföljningsfrågor 
med fokus på 
upplevelsen av 
massage.  

meningsfull lättnad 
från smärta. 
Patienterna får 
möjligheter att lämna 
smärtan för en stund 
och känslan av att 
vara speciell 
uppkommer. Massage 
gör att patienter 
känner sig väl 
behandlade, viktiga 
och sedda. 

Cronfalk, 
Freidrichsen, Milberg 
& Strang 
2007 
Sverige 
 
A one-day education 
in soft tissue massage: 
experiences and 
opinions as evaluated 
by nursing staff in 
palliative care 

Syftet med studien 
var att genom 
fokusgrupper 
diskutera 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
åsikter om 1 dagars 
introduktionskurs i 
mjukmassage och att 
belysa 
sjuksköterskors 
motivation till att 
använda mjuk 
massagade i den 
palliativa vården.  
 
 
 
- 

Kvalitativ 
forskningsmetod, 
beskrivande studie.  

135 deltagare deltog i 
introduktionskursen, 
varv 30 deltagare 
randomiserades till att 
delta i 
fokusgruppsintervjuer. 
 
Deltagare: 
Sjuksköterskor 

Innehållsanalys 
ansatts.  
Fokusgruppsintervjuer, 
semistrukturerade 
frågor. Manifest 
beskrivning. 

Vissa sjuksköterskor 
ansåg att det fanns 
brister i informationen 
vilket var den främsta 
orsaken till inte vilja 
delta, baserat på 
tidigare erfarenheter. 
Dock hade 
majoriteten av 
deltagarna en god 
inställning till 
mjukmassage och 
dess betydelse. 
Sjuksköterskorna 
kunde också 
identifiera några av 
effekterna av att få 
mjukmassage som 
lindrande av ångest 
och smärta, tilltagit 
välbefinnande, 
förbättrad sömn, 
relaterat till sina egna 
tidigare erfarenheter.  
 

Grad 1 

Cronfalk, Strang, 
Ternestedt & 

Syftet var att 
undersöka hur 

Kvalitativ 
forskningsmetod, 

25 deltagare 
rekryterades, varv 22 

Hermeneutisk ansatts. 
Individuella 

Mjukmassage 
framhäver ett 

Grad 1 
 



 
 

 

Freidrichsen 
2008 
Sverige 
 
The existential 

experiences of 

receiving soft tissue 

massage in palliative 

home care – an 

intervention 

patienter i palliativ 
hemsjukvård 
uppfattar fysisk 
beröring i form av 
mjuk massage. 

beskrivande studie. 
 
 

deltagare kunde 
fullfölja studien. 
3 deltagare avled 
under studiens gång. 
 
Deltagare: Patienter 

djupintervjuer. 
Öppna, beskrivande 
frågor, 
semistrukturerade. 
 

kroppsligt 
välbefinnande och 
psykisk avslappning 
vilket resulterar i 
känslan av att vara fri 
ifrån sin sjukdom. 
Detta upplever 
deltagarna som att 
kroppen och själen är 
i ett med varandra. 

Demmer & Sauer 
2002 
USA 
 
Assessing 

complementary 

therapy services in a 

hospice program 

Syftet med denna 
studie var att 
kartlägga primära 
vårdgivare för att 
bedöma deras 
uppfattningar och 
tillfredsställelse med 
komplementära 
behandlingsprogram 
på ett hospice i West 
Chester, New York. 

Kvantitativ 
forskningsmetod,  
Enkätstudie.  
 

160 personer fick 
möjligheten att delta i 
en enkätstudie. 68 
deltagare deltog. 
Bortfall: 92 
 
Deltagare: Närstående 

Enkätundersökning 
med frågor utformade 
efter Likertskalan. 
Frågeformuläret 
modifierades så att det 
passade in på 
forskningsfrågan. Data 
anslyserades med 
beskrivande statistik. 

Överlag var 
deltagarna nöjda med 
hospicevården. Det 
visade sig dock att i 
de fall där deltagarnas 
anhöriga som 
vårdandes på hospice 
som hade fått 
komplementär 
behandling var mer 
nöjda än de deltagarna 
där deras anhöriga ej 
fått komplementär 
behandling. 
Behandlingen som 
valdes mest var 
massage.  

Grad 1 

Kolcaba, Dowd, 
Steiner & Mitzel 
2004 
USA 
 
Efficacy of hand 

massage for 

enhancing the comfort 

of hospice patients 

Syftet var att se om 
hospice patienter som 
får hand massage har 
en högre komfort och 
lägre ångestsymtom 
under en 3 
veckorsperiod jämfört 
med patienter som 
inte får handmassage.  

Kvantitativ studie, 
pilot studie, 
intervention. 

31 deltagare.  
 
Deltagare: Patienter 

En pilotstudie med 
slumpmässigt urval. 
Frågeformulär 
utformat efter 
Likertskalan för att 
mäta upplevelsen. 
Deskriptiv statistik 
användes i analysen. 

Komfort hos 
behandlingsgruppen 
var längre än hos 
kontrollgruppen i 
början av studien och 
i slutet av studien 
uppmättes komforten 
hos 
behandlingsgruppen 
vara högre än 
komforten hos 
kontrollgruppen. 

Grad 2 



 
 

 

Ångest symtom hos 
kontrollgruppen var 
även de värderade 
högre än hos 
behandlingsgruppen, 
dessa värden fortsatte 
att vara högre hos 
kontrollgruppen under 
hela studiens gång. 

Kutner, Smith, 
Corbin, Hemphill, 
Benton, Mellis, 
Beaty, Felton, 
Yamashita, Bryant & 
Fairclough 
2008 
USA 
 
Massage therapy 

versus simple touch to 

improve pain and 

mood in patients with 

advanced cancer 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
effekten av massage 
för att minska smärta 
och ångestsymtom 
samt förbättre 
livskvalitén hos 
personer med 
avancerad cancer.  

Kvantitativ 
forskningsmetod, 
klinisk intervention 
studie. 

509 deltagare 
konsulterades varv 
380 deltagare 
uppfyllde 
inklusionskriterierna 
och deltog i studien.  
Bortfall 114 deltagare. 
 
Deltagare: Patienter  

Prospektiv 
randomiserad 
tvågrupps intervention. 
Behandlingsgrupp 
erhöll massage och 
kontrollgruppen erhöll 
lättberöring. 
 
Intervjuer med frågor 
formulär för att samla 
data. Olika skalor 
användes: 
Neuropaty pain scale, 
MPAC – memorial 
pain assessment card. 
BPI – brief pain 
inventory  
McGill quality of life 
questionnaire  
MSAS – memorial 
symptoms assessment 
scale 
The global distress 
index 

Resultatet visade att 
både massage och 
enkel beröring, hade 
signifikant förbättring 
vid omedelbar och 
ihållande smärta. 
Förbättringar i humör, 
hjärt- och 
andningsfrekvens och 
även i livskvalité. Den 
största förbättringen 
sågs hos 
behandlingsgruppen, 
deltagarna som 
erhållits massage.   

Grad 1 

Lämås, Graneheim, 
Jacobsson 
2010 
Sverige 
 
Experiences of 

Syftet med denna 
studie är att belysa 
deltagarnas 
upplevelse av att 
motta magmassage 
mot obstipation.  

Kvalitativ 
forskningsmetod, 
beskrivande studie.  

9 deltagare 
 
Deltagare: Patienter   

Innehållsanalys 
ansatts. Enskilda semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Deltagarna beskrev 
magmassagen som att 
de vakades av en 
vårdande hand och att 
de blev berörda på 
både ett fysiskt och 

Grad 1 
 



 
 

 

abdominal massage 

for constipation 

psykiskt sätt samt att 
deltagarna kände sig 
värdefulla. 

Mitchison,  Fletcher, 
Kim, Montagnini & 
Hinshaw 
2013 
USA 
 
Integrating massage 

therapy within the 

palliative care of 

veterans with 

advanced illness: an 

outcome study 

Syftet var att 
undersöka effekterna 
av massage med 
kortsiktiga 
förändringar i smärta, 
ångest, andnöd, 
avkoppling och inre 
frid. 

Mixed design 
interventions  
studie. 
 
 

590 deltagare 
konsulterades. 153 
deltog i massage 
terapin, var av 115 av 
dessa deltagare 
tillhandahöll data till 
studien. Inget annat 
bortfall.  
 
Deltagare: Patienter 

Deltagarna erbjöds 
massage, symtom 
betygsattes i 
anslutning av 
massagen.  
 
Well-beingskala 
användes, 0-10 
poängssättning, 
utvecklad av Giasson. 
 
Massageterapeutens 
noteringar 
analyserades.  
 
Analysen skedde med 
t-tester och shisquare-
tester.  

I genomsnitt upplevde 
deltagarna i studien 
att smärtintensitet och 
obehag hade minskat. 
Känslor av inre frid 
och avkoppling hade 
förbättrats avsevärt. 

Grad 1 
 

Osaka, Kurihara, 
Tanaka, Nishizaki, 
Aoki & Adachi 
2009 
Japan 
 
Endocrinological 

evaluations of brief 

hand massage in 

palliative care 

Syftet var att validera 
CgA (kromogranin A) 
som en biomarkör för 
att se om stress hos 
deltagarna minskade 
genom hand massage 
i palliativ vård. 

Kvantitativ 
forskningsmetod. 
Före – och efter 
experimentell design.  
 
 

34 deltagare, inget 
bortfall. 
 
Deltagare: Patienter 

Deltagarna delades in i 
två olika grupper 
beroende på 
ångestgrad.  
 
STAI - State Anxiety 
Inventory och 
CgA – biomarkörer i 
saliv användes för att 
samla in data.  
 
Ett t-test användes för 
att jämföra resultaten 
från före och efter den 
lätta massagen samt 
CgA-koncentrationen i 
saliven och resultatet 

Forskarna har i denna 
studie kunnat bevisa 
att man kan genom 
salivprov mäta CgA 
nivåerna som sjunker, 
vilket visar att hand 
massage lindrar stress 
hos deltagarna i 
studien. Hand 
massage visade sig 
minska stress- och 
ångestnivåerna hos 
deltagarna. 

Grad 1 



 
 

 

av STAI skalan. 
 

Soden, Vincent, 
Craske, Lucas & 
Ashley 
2004 
England 
 
A randomized 

controlled trial of 

aromatherapy 

massage in a hospice 

setting 

Huvudsyftet var att 
utvärdera effekterna 
av 
terapibehandlingarna 
(aromaterapi massage 
& massage). 
Undersyftet var att 
testa hypoteserna att 
dessa behandlingar 
förbättrade sov 
kvalitén, minskade 
ångest och depression 
samt förbättra 
livskvalitétet för 
deltagarna.  

Kvantitativ 
forskningsmetod – en 
interventions studie.  

42 deltagare 
rekryterades, varv 36 
deltagare kunde 
fullfölja studien. 6 
bortfall varv 3 avled 
och 3 var för sjuka för 
att kunna fullfölja.  
 
Deltagare: Patienter 

Randomiserad tre 
grupps intervention. 1 
grupp erhölls 
aromaterapimassage, 1 
grupp massage och 1 
kontrollgrupp. 
 
Frågeformulär 
användes för att samla 
in data med hjälp av 
olika skalor: 
VAS & Modified 
Tursky Pain 
VSH – Verran and 
Snyder Halpern scale, 
sleepscale 
HAD – Hospital 
anxiety and depression 
scale 
RSCL – Rotterdam 
Symptoms checklist. 

Forskarna kom 
igenom studien fram 
till att deltagarna som 
ingick i 
aromaterapimassage 
gruppen och i 
massage gruppen 
upplevde att deras 
besvär och symtom 
förbättrades genom 
massage vilket 
kontroll gruppen (de 
som ej gick massage) 
ej upplevde. 

Grad 1 

Wilkinson, Aldridge, 
Salmon & Cain & 
Wilson 
1999 
England 
 
An evaluation of 
aromatherapy 
massage in palliative 
care 

Syftet var att 
utvärdera massage, 
massage med 
aromaterapi och 
patienters uppfattning 
av massage i den 
palliativa vården. 

Kvantitativ 
forskningsmetod, en 
interventions studie. 

103 deltagare 
rekryterades. Bortfall 
på 16 deltagare, varv 
13 avled innan studien 
slutfördes och 3 var 
för sjuka för att kunna 
fullfölja.   
 
Deltagare: Patienter 

Randomiserad två 
grupps intervention.  
Ena grupp erhölls 
aromaterapimassage 
och den andra erhölls 
massage.  
 
Instrument användes 
för att få in data: 
RSCL- Rotterdam 
Symptoms Checklist 
STAI- State Anxiety 
Inventory 
TAI – Trait Anxiety 
Inventory 
Semi strukturerat 

Studien visade att 
massage med eller 
utan aromaterapi 
minskar ångest hos 
deltagarna med 
obotlig cancer. 
Övergripande 
förbättrar massage 
livskvalitén hos 
patienter med obotlig 
cancer. 

Grad 2  



 
 

 

frågeformulär. 
 
Data analyserades med 
t-test. 

 



 
 

 

Bilaga 2.  
Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik. 

 

SBU:s granskningsmall framtagen av Hellzén, Johanson och Pejlert, 2012 
Total bedömning av 
studiekvalitet 

Hög Medelhög Låg 

    

 
Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämplig 

Utgår studien från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställningar? 

    

 
Urval Ja  Nej Oklart Ej tillämplig 

Är urvalet 
relevant? 

    

Är 
urvalsförfarandet 
tydligt beskrivet? 

    

Är kontexten 
tydligt beskriven? 

    

Finns det etiskt 
resonemang? 

    

Är relationen 
forskare/urval 
tydligt beskriven? 

    

 
Datainsamling Ja Nej Oklart Ej tillämplig 

Är datainsalingen 
tydligt beskriven? 

    

Är 
datainsamlingen 
relevant? 

    

Rådet 
datamättnad? 

    

Har forskaren 
hanterat sin egen 
förförståelse i 
relation till 
datainsamlingen? 

    

 
Analys Ja Nej Oklart Ej tillämplig 

Är analysen tydligt 
beskriven? 

    

Är analysförfarandet 
relevant i relation till 
datainsamlingsmetoden? 

    

Rådet analysmättnad?     
Har forskaren hanterat 
sin egen förförståelse i 
relation till analysen? 

    

 
Resultat Ja Nej Oklart Ej tillämplig 

Är resultatet logiskt?     



 
 

 

Är resultatet 
begripligt? 

    

Är resultatet tydligt 
beskrivet? 

    

Redovisas resultatet i 
förhållande till en 
teoretisk 
referensram? 

    

Genereras 
hypotes/teori/modell? 

    

Är resultatet 
överförbart till ett 
liknande 
sammanhang 
(kontext)? 

    

Är resultatet 
överförbart till ett 
annat sammanhang 
(kontext)? 

    

 

 



 
 

 

Bilaga 3.  
Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod efter Carlsson och Eiman 

(2003) 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, 
metod, resultat)  

saknas 1/3 2/3  samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

 
Metod     

Metodval, adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant  Relevant  

Metodbeskrivning 
(reparerbarhet 
möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg  Medel God 

Koppling till ämnet Ej koppling Koppling   

Mätinstrument Nej Ja   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 
Resultat     

Frågeställning 
besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, 
tabeller) 

Saknas  Otydlig Medel tydlig 

Statisk analys 
(beräkningar, 
metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra bra  

Tolkning av 
resultatet 

Ej acceptabelt Låg Medel God 

 
Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God  

 
Slutsatser     

Överrensstämmelse 
med resultat 
(resultatets 
huvudpunkter 
belyses) 

Slutsatser saknas Låg Medel God 

Ogrundande 
slutsatser 

Finnas Saknas    

 
Total poäng (max 41 
poäng) 

p p p p 

Grad 1, 80 %    P 

Grad 2, 70 %    % 

Grad 1, 60 %    Grad 

 


