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Abstrakt 

 

Patienter kan vara oroliga och uppleva ångest vilket kan försvåra under-
sökningar och behandlingar. Det finns idag olika interventioner som avser 
att förebygga oro hos patienter. Syftet med denna studie var att genom en 
systematisk evidensbaserad litteraturöversikt se fysiologiska och subjekti-
va effekter av beröring på patienters oro och ångest vid undersökningar 
och behandlingar. Studien omfattade sex vetenskapliga artiklar. Fem artik-
lar visar att vid beröring såsom att hålla patientens hand, terapeutisk berör-
ing, akupressur och massage minskar upplevelsen av oro och ångest. Fyra 
artiklar fann att beröring sänkte blodtryck, puls, andningsfrekvens och gav 
lägre nivåer av stresshormoner i blodet. Underlaget var begränsat vilket 
gör det svårt att dra några generella slutsatser om beröringens effekter på 
patienters oro vid undersökningar och behandlingar. Resultaten i de funna 
studierna ger en god bild av beröringens effekter men vidare forskning 
inom ämnet är nödvändig.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Beröring, oro, undersökningar, behandlingar, systematisk evidensbaserad littera-

turstudie, och omvårdnad. 
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Beröring förekommer som en central handling i alla omvårdnadssituationer där patienten be-

höver fysisk hjälp och vid dessa tillfällen betraktas beröringen som nödvändig. Beröring kan 

ske både med och utan känslomässiga anledningar där utövaren vill förmedla omtanke, vär-

me och sympati till patienten, det vill säga när beröringen endast fyller ett praktiskt syfte. När 

personen som utövar beröringen endast har för avsikt att visa omtanke och empati för patien-

ten är handlingen kvalitativ och kan öka patientens fysiska och emotionella välbefinnande. 

Acceptansen för vidrörande kan variera från person till person. Personers reaktion på berör-

ing och om den skall upplevas som något positivt eller negativt är beroende av dennes tidiga-

re erfarenheter. Personen som rör vid den andra är också avgörande för hur handlingen upp-

levs, hur denne bemöter patienten i övrigt, om det finns en ömsesidig respekt och om patien-

ten har förtroende för denna person. Beröring från en person som känns främmande kan i 

stället för att ge god omvårdnad ge patienten obehag (Ardeby, 2005. s 56- 62; Routasalo & 

Isola, 1996). Beröring från en kvinnlig sjuksköterska uppfattas som mer legitim än från en 

manlig. Vidrörande från en sjuksköterska betraktas i de flesta fall som positivt och viktigt för 

patientens välbefinnande (Routasalo & Isola, 1996).  

 

Beröring har visat sig vara effektiv i olika sammanhang för att lindra patienters smärta och 

oro. Fysisk beröring har god effekt på oroliga och dysfunktionella dementa patienter. Effek-

ten visade sig genom lägre pulsfrekvens efter beröringen än innan. Ju längre interventionen 

pågick desto längre varade de positiva effekterna (Kim & Buschmann, 1999). Experiment 

gjorda på djur har visat att beröring sänker blodtrycket och halten av stresshormoner i blodet 

och att parasympatiska mag- och tarmkanal hormoner såsom insulin och oxytocin ökade 

(Uvnäs Moberg, 2000, s. 88-89, 93-94).  

 

Goda effekter av massage på olika patienters oro är känt. Collinge, Wentworth, och Sabo 

(2005) fann att massage är effektiv för att minska oro hos patienter med mentala problem och 

med något slags trauma i bakgrunden. Patienterna upplevde att massage gav större självsä-

kerhet och kroppsuppfattning. I en studie av Diego, Field, Sanders och Hernandes-Rief, 

(2003) har massageterapi visat goda effekter på EEG och hjärtfrekvensen. Medelhård massa-

ge gav bäst effekt i självrapporterad stress, EEG visade en ökad aktivitet i frontalloben och 

lägre hjärtfrekvens.  

 

Alternativa behandlingsmetoder, däribland massage och handpåläggning används i relativt 

stor utsträckning utanför sjukvården som behandling mot olika tillstånd. I en studie av Eisen-
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berg, Kessler, Foster, Norlock, Calkins, och Delbanco, (1993) fann forskarna att en tredjedel 

av amerikanska medborgare hade använt någon sorts alternativ behandling för sina problem 

det senaste året. De fann även att beröring och andra alternativa behandlingsmetoder variera-

de mellan socioekonomiska grupper där icke svarta personer mellan 25 och 49 med relativt 

hög utbildningsnivå och högre inkomst visade sig vara de som brukade alternativa behand-

lingsmetoder mest. De flesta i denna studie använde dessa terapier för kroniska sjukdomar. I 

en senare studie av Kessler, Davis, Foster Van Rompay, Walters, Wilkey, Kaptchuk och Ei-

senberg (2001) fann författarna att en större andel av populationen använt sig av alternativa 

behandlingar. I denna studie visade det sig att två tredjedelar av populationen brukade alter-

nativa behandlingar för att lindra kroniska besvär, depressioner och smärttillstånd.   

 

Ångest är ett tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning, beroende på om betoningen 

ligger på den psykiska eller den kroppsliga meningen. Låg grad av ångest kallas ängslan eller 

oro, medan hög grad upplevs som skräck eller panik. Oro i sin tur beskrivs som upprördhet, 

rädsla och olust. Ångest är resultat av fruktan eller rädsla, dvs. reaktioner i en farofylld situa-

tion. Beteenden som tyder på rädsla är biologiskt ändamålsenliga, eftersom de mobiliserar 

människans resurser för kamp eller flykt, vilket i sin tur kan frigöra rädslan så att den avtar. 

Ångestens psykiska manifestationer visar sig i upplevelse och beteende. Ångesten är obehag-

lig, och den upplevs ofta som uppladdning av ett övertryck i bröstet som känns trångt, halsen 

snörs åt och det känns som om personen håller på att kvävas. Spänning i ansiktsuttryck, håll-

ning och gång men även rastlöshet och sömnstörningar är tecken på ångest (Ottosson, 2006).  

De fysiska yttringarna av ångest har sitt ursprung i det autonoma nervsystemet och den tvär-

strimmiga muskulaturen. Underlaget i centrala nervsystemet för ångesten är en obalans mel-

lan signalsubstanserna, där noradrenalin dominerar över serotonin och GABA (gamma- ami-

no-smörsyra en signalsubstans i centrala nervsystemet) (Ottosson, 2006; Lindskog, 2004). I 

kroppen består förändringarna i ökade blodnivåer av stresshormoner (adrenalin, noradrenalin 

och kortisol), vilket speglar aktivering av såväl binjurebarken som binjuremärgen (Ottosson, 

2006). Även oxytocin antas ha ett nära samband med stress och stresshantering, som har visat 

att höga doser av oxytocin minskar individens rädsla, smärta och ångest (Uvnäs Moberg, 

2000, s. 88-89, 93-94).  

Patienter beskriver att de ofta kan vara oroliga inför undersökningar och interventioner. 

Många patienter med somatiska sjukdomar upplever allmän oro och får ofta depressioner. 
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Detta gör att det är extra viktigt att hitta bra och gärna kostnadseffektiva metoder för att lind-

ra patienters oro och ångest, i synnerhet inför och under interventioner och behandlingar 

(Stordal, Bjelland, Dahl & Mykletun, 2003).  

 

Om patienternas oro och ångest kan hållas på en låg nivå blir undersökningar lättare att utfö-

ra vilket leder till mindre kostnader för sjukvården och mindre lidande för patienten. En stor 

andel av patienter som genomgår coronarangiografi upplever rädsla och ångest, både inför 

själva undersökningen och inför en eventuell kommande diagnos. Sjukvårdspersonal måste 

vara medveten om patienters rädslor och när de kan uppstå för att kunna bemöta dem. De 

flesta av patienterna som skulle genomgå coronarangiografi hade högst oro och rädsla innan 

beröringsinterventionen för att bli lite lägre under och sjunka ytterligare efter interventionen. 

Däremot uppgav en tredjedel av patienterna i studien att de upplevde mer oro efter undersök-

ningen än under. (Heikkilä, Paunonen, Virtanen, & Laippala, 1998).  

 

Genom att mäta objektiva och subjektiva data kan forskarna detektera förekomsten och hur 

allvarlig patientens rädsla eller ångest är. Dessa känslor är en subjektiv upplevelse och kan 

därför inte mätas exakt. Däremot kan rädslan kännas igen genom effekterna som kommuni-

cerats eller observerats (Heikkilä, Paunonen, Virtanen, & Laippala, 1998). 

 

Med beröring avses i denna studie fysisk kontakt mellan levande människor som till exempel 

att hålla en persons hand, massera, handpåläggning och liknande. All form av healing eller 

liknande där fysisk beröring inte förekommer är utesluten ur denna studie. Det finns idag få 

studier som visar hur massage eller beröring kan minska oro och ångest framförallt inför in-

terventioner och behandlingar. De undersökningar och interventioner som avses i denna stu-

die är medicinska undersökningar och behandlingar, i första hand de som utförs på en rönt-

genavdelning men även andra såsom operationer och mindre interventioner där patienter kan 

tänkas uppleva stress, ångest och oro.

 

Syftet med denna studie var att genom en systematisk litteraturöversikt beskriva effekten av 

fysisk beröring hos patienter som genomgår medicinska undersökningar och behandlingar. 

Att se vilka fysiologiska och psykologiska effekter beröring kan ge hos dessa patienter. Två 

frågeställningar ur syftet har skapats:  

Minskar beröring patientens subjektiva upplevelse av oro och ångest? 

Minskar beröring fysiologiska effekter av ångest och oro hos patienten? 
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Metod 
Litteratursökning 

Denna studie genomfördes som en systematisk, evidensbaserad litteraturöversikt av omvård-

nadsinterventionen beröring. Tillvägagångssättet för att finna och bedöma den vetenskapliga 

litteraturen baserades på sex av Goodmans sju steg; 1. Specificera problemet för utvärdering, 

2. Specificera Inklusionskriterier och Exklusionskriterier, 3. Plan för litteratursökning, 4. Lit-

teratursökning, 5. Tolka bevisen från de individuella studierna, 6. Sammanföra bevisen 

(Willman & Stoltz, 2002, s. 50-51). 

 

Specificering av frågeställning 

Först utfördes en ostrukturerad pilotsökning för att se det fanns artiklar i ämnet innan beslutet 

togs för vilken frågeställning studien skulle ha. Forskningsproblemet strukturerades upp med 

hjälp av Flemmings tabell (tabell 1) (Willman & Stoltz, 2002, s. 54 -55). Frågeställningen de-

lades upp i två frågeställningar för att tyda resultaten i artiklarna tydligare: 

Minskar beröring patientens subjektiva upplevelse av oro och ångest? 

Minskar beröring fysiologiska effekter av ångest och oro hos patienten? 

 

Tabell 1. Flemmings tabell  
Situation Intervention Counter intervention Outcome 

Oroliga vuxna patienter 
vid undersökningar och 
interventioner 

Olika sorters 
fysisk beröring 
 

Ingen beröring  
Övriga interventioner, ex-
empelvis musik och stress-
hantering. 

Minskad oro mätt med vedertagna 
metoder, olika skattningsskalor. 
Fysiologiska effekter såsom puls 
blodtryck, hormonnivåer och hjärn-
aktivitet 

 

Specificering av inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier för studien var: oroliga patienter, interventioner, undersökningar, Vuxna, 

Engelska eller Svenska (språk). Exklusionskriterier för studien var; Barn, patienter som ej 

kan uttrycka oro (t.ex. medvetslösa), healing eller liknande där patienten inte berörs.  

 

Litteratursökning 

Sökningen gjordes genom Sociomedicinska Biblioteket vid Luleå Tekniska Universi-

tet/Institutionen för hälsovetenskap. Sökningen gjordes efter nationella och internationella, 

vetenskapliga artiklar inom det valda området. Databaser som användes var MEDLINE, CI-
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NAHL och Academic Search. MEDLINEs MeSH termer och CINAHLS Thesarus användes 

men även ”fria” sökord för att vidga sökningen när termerna inte gav det som studien syftade 

till. Trunkering (*) användes för att få vidare träffar med alla olika variationer av orden med. 

Sökorden som användes var: nurs*, anxiety, stress, effect*, touch, contact, rub, massage, 

handhold*, surgery, radiology, examinations och medical interventions i olika kombinationer 

med varandra för att få mer specifika resultat (tabell 2). Sökningarna begränsades med veten-

skapliga artiklar skrivna på engelska och svenska eftersom författaren endast behärskar dessa 

språk, och artiklar publicerade efter 1990 eftersom omvårdnadsforskningen är ett relativt nytt 

område och att tidigaste forskningen inte har samma kvalitet och reliabilitet som dagens 

forskning.  

 

Sökningar med olika kombinationer av sökorden gjordes i Medline. Dessutom valdes länkar 

till de vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet för att på den vägen finna liknande artik-

lar. Första sökningen (endast MeSH termer) gav 11 träffar varav en valdes ut. Andra sök-

ningen (MeSH och fritext kombinerat) gav 17 träffar varav en artikel valdes ut. Tredje sök-

ningen gav 48 träffar varav 3 valdes ut. Fjärde sökningen gav 12 träffar där 1 artikel valdes. 

På de utvalda artiklarna valdes relaterade artiklar för att få fram liknande studier men inga 

nya av relevans uppkom. Därefter gjordes sökningar i CINAHL och Academic search på lik-

nande sätt där till stor del samma artiklar som i MEDLINE hittades, de övriga som hittades i 

dessa sökmotorer motsvarade inte syftet. Urvalet skedde genom att läsa artiklarnas abstrakt 

och om dessa motsvarade syftet med studien togs artikeln ut i fulltext och granskades för att 

se att de höll kvalitetsmässigt (bilaga 1), det vill säga om de var pålitliga, och motsvarade 

denna studies syfte. Genom att läsa de funna artiklarnas referenslistor där samma artiklar som 

uppkommit i sökningarna återkom bekräftades att de flesta artiklar som berör ämnet var fun-

na.  
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Tabell 2. Genomförd litteratursökning 
Sök  Sökord Antal 

träffar 

Antal 

valda 

 Endast MeSH   

1 "Touch"[MeSH] NOT "Therapeutic Touch"[MeSH] AND ("Anxiety"[MeSH] OR 
"Stress"[MeSH]) 

11 1 

 Kombinerat MeSH och fritext   

2 nurs* AND touch AND (anxiety OR stress) NOT “Therapeutic Touch”[MeSH] 17 1 

3 effect* (touch OR contact OR rub OR massage) AND (anxiety OR stress) NOT 
“Therapeutic Touch”[MeSH]  

48 3 

4 (touch OR contact OR rub OR massage OR handhold*) AND (anxiety OR stress) 
NOT (therapeutic touch OR child*) AND (surgery OR radiology OR examinations 
OR medical interventions) 

12 1 

Relaterade artiklar - The effects of handholding on anxiety in cataract surgery patients under 
local anaesthesia.- 

295 0 

Relaterade artiklar- Beneficial effects of noetic therapies on mood before percutaneous inter-
vention for unstable coronary syndromes. 

176 0 

 

 

En kvalitetsbedömning av valda artiklar genomfördes enligt bilaga 2 där varje enskild artikel 

betygsattes (tabell 5), (ja= 1 poäng, Nej = 0 poäng), höga poäng gav hög kvalitet låga poäng 

gav låg kvalitet. Bedömning av bevisvärde hos varje enskild artikel gjordes enligt Britton 

(2006) där artikelns användbarhet och bevisvärde klassas som låg, medel eller hög (tabell 3). 

Artiklar i denna studie som inte uppnådde medel eller högt bevisvärde exkluderades. Sam-

manlagt sex vetenskapliga artiklar valdes ut att ingå i studien (tabell 4). Viktiga kriterier för 

evidensstudier där forskaren är intresserad av effekten av behandlingar, interventioner och 

dylikt är att den är randomiserad, att grupperna är lika i utgångsläget, att 80 % av patienterna 

blir inkluderade i försöken och redogjorda i resultatet och att studien är dubbelt blind (Brit-

ton, 2006.) 
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Tabell 3 Bedömning av studiers bevisvärde (Britton, 2006)  
Studiers bevisvärde Villkor 

Högt bevisvärde Tillräckligt stor studie, lämplig typ av studie, väl genomförd och analyserad. Kan 
vara en stor RCT-studie när det gäller utvärdering av en behandlingsform. Övriga 
områden: Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier. 

Medelhögt bevisvärde 
 

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

Lågt bevisvärde Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade kontroller 
(retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive inte fått en viss 
behandling), stora bortfall eller andra osäkerheter. För övriga områden: Uppfyller då-
ligt på förhand uppställda kriterier. 

 

Analys 
I analysen av de vetenskapliga artiklarna använde jag mig av SBU:s mall för bedömning av 

studiernas bevisvärde (tabell 3); med lågt medel eller högt bevisvärde och utelämnade de ar-

tiklar som endast fick lågt bevisvärde. Evidensstyrkan för frågeställningen graderades också 

från 1-3 (tabell 4). Evidensstyrka är det bevisvärde som ligger till grund för en viss slutsats. 

Om det finns studier i det samlade underlaget som talar emot slutsatsen kan evidensstyrkan 

däremot bli lägre på alla nivåer. När det finns olika studier med samma bevisvärde med mot-

stridiga resultat räknas det vetenskapliga underlaget som motsägande och inga evidensbase-

rade slutsatser kan dras (Britton, 2006). 

 

Tabell 4. Bedömning av evidensstyrka (Britton, 2006). 
Evidensstyrka 1 

(stark) 
Evidensstyrka 2 
(måttligt stark) 

Evidensstyrka 3 
(begränsad) 

När flera stora studier, från olika centra och med en 
(för frågan) lämplig design och högt bevisvärde, givit 
samma resultat blir det vetenskapliga underlaget starkt 
och slutsatsen pålitlig.  
Minst två studier med högt bevisvärde i det samlade 
vetenskapliga underlaget. 

Minst en studie med högt 
bevisvärde och två studier 
med medelhögt bevisvär-
de. 

minst två studier med 
medelhögt bevisvärde. 

 

De vetenskapliga artiklarna lästes igenom och de resultat som motsvarade syftet fördes in i 

översikten. Analysen genomfördes av endast en person (författaren). Alla artiklar i denna 

studie har granskats utifrån samma förutsättning, men har samtidigt tolkats på endast ett sätt 

eftersom samma person gjort tolkningarna. (Backman, 1998; Willman & Stoltz, 2002; Stoltz, 

Udén & Willman, 2004). 
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Tabell 5. Översikt av artiklar som ingår i studien. (n=6) 
Författare 

(År) 
Land 

Deltagare Pop. 
(bortf) 

gruppfördeln (-) 
Metod 

 
Huvudfynd 

 

Typ av studie 
Kvalitet 

Bevisvärde 
Moon & Cho 
 (2001) 
Korea 

62 pat. från enheten 
för ögonsjukdomar vid 
universitetssjukhuset i 
Seoul som skulle gå 
igenom planerad 
starroperation vid be-
stämd tidpunkt. 

(16) 
30-32 

Intervention; hålla han-
den under op. 
Bltr, puls, blodprov och 
oronivå med skattnings-
skala. Före, under (ej 
VAS) och efter opera-
tionen fick patienterna 
bedöma förändring i 
oronivån jämfört med 
innan operationen. 

I exp- gruppen uppgav 
fler minskad oro. En stor 
andel ansåg att det hjälp-
te att hålla deras handen. 
Diastoliskt blodtryck 
ökade mer i exp- grup-
pen Norepinefrin och 
cortisol ökade mer i kon-
trollgruppen. 

RCT 
Bra  
(Medel) 
Studien ej ut-
förd i väster-
ländsk kultur, 
annat geogra-
fiskt område.  
 

Seskevich, 
Crater, Lane 
& Krucof 
(2004) 
USA 

108 pat. med bröst-
smärta vid vila, med 
eller utan ekg föränd-
ringar, och hade tid för 
diagnostisk angiografi 
eller PCI 

(42) 
24-24-19-23-18 

Int; stresshantering, fö-
reställning, beröring och 
avlägsen bön jämfördes 
med kontrollgrupp före 
PCI. Humöret hos pati-
enterna mättes före och 
efter alternativa behand-
lingarna med hjälp av 
skattningsskala. 

Terapeutisk beröring vi-
sade en betydande skill-
nad mot konventionell 
behandling och till viss 
del mot övriga alternati-
va behandlingar. 

RCT 
Bra  
(Hög) 

Tsay, Wang, 
Lin & Chung 
(2004) 
Taiwan 

52 patienter över 60 år 
med kronisk obstruk-
tiv lungsjukdom som 
respiratorbehandlas. 

(0?) 
26-26 

Int; Akupressur u. beh. 
skattningsskala användes 
för att mäta patienternas 
oro, känsla av andnöd, 
hjärt- och andningsfre-
kvens för att mäta fysio-
logiska effekter 

Orosnivåerna, känslan 
av andnöd hjärtfrekven-
sen och andningsfre-
kvensen minskade be-
tydligt i exp- gruppen. 

RCT 
Medel  
(Medel) 
Ej utförd i väs-
terländsk kul-
tur. Ej redovisat 
ev. bortfall.    

Wendler, 
(2003) 
USA 

93 friska nationalgar-
dister mellan 18 och 
60 år som fick ven-
punktion (blodprov). 

(17) 
44-47 

Int; Tellington touch in-
nan beh. 
Oro och smärtnivåer 
mättes med hjälp av 
fleralternativsfrågefor-
mulär. Blodtryck, hjärt-
frekvens mättes också.  

Blodtryck och hjärtfre-
kvens var lägre i exp- 
gruppen. Ingen statistiskt 
signifikant skillnad i 
oronivåer. 

RCT 
Bra  
(Hög) 

Ahles, Tope, 
Pinkinson, 
Walch, Hann, 
Whedon,Dain, 
Weiss, Mills, 
Silberfarb.  
(1999) 
USA 

34 patienter bokade 
för autolog benmärgs-
transplantation. me-
delålder 41 år. 

(4) 
16-18 

Int; Massage 
Med hjälp av olika 
skattningsskalor bedöm-
des patienternas oro, de-
pression och humör.  
Bltr, hjärt- och and-
ningsfrekvens bedömdes 
också. 

Patienterna visade be-
tydligt mindre stress i 
massagegruppen.  

RCT 
Bra  
(Hög) 

Simmons, 
Chabal, Grif-
fith, Rausch & 
Steele, (2004) 
USA  

80 veteraner bokade 
för ocular block injec-
tion före starropera-
tion. 

(0?) 
20-20-20-20 

Int; 1.lätt massage, 
2.verbal coaching och 
långsam andning,  
3.lätt massage, verbal 
coaching och långsam 
andning och 
4.konventionell vård. 
Oro bedömdes med 10 
värdig skattningsskala. 

Mindre oro i exp.-
grupperna än i kontroll-
gruppen.  

RCT 
Medel 
(Medel)  
ej redovisat 
eventuellt bort-
fall. 
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Resultat 
Artiklar som ingår i denna studie visar effekten av hur beröring som omvårdnadsintervention 

minskar patientens ångest och oro. Artiklarna i studien behandlar beröring från massage till 

att hålla patientens hand i samband med olika sorters behandlingar och undersökningar. Två 

av artiklarna inkluderar samma patientkategori vilket var patienter som skulle genomgå 

starroperationer. Samtliga sex artiklar i denna studie är RCT-studier, dock är ingen av studi-

erna av större omfattning (största populationen är 108 patienter fördelat på 4 grupper varav 

den största gruppen bestod av 24 patienter, största gruppfördelningen i inkluderade studier är 

44 respektive 47 patienter). Två frågeställningar från huvudfrågeställningen skapades och 

analyserades. Evidensstyrkan av dessa frågeställningar bedömdes. 

 

Beröring minskar patientens subjektiva upplevelse av oro och ångest. 

Alla sex artiklar i denna studie har mätt patienternas subjektiva upplevelse av hur beröring 

påverkat deras oro. I de olika studierna har forskarna använt sig av olika vedertagna skatt-

ningsskalor, framförallt visual analogue scale (VAS) och State Trait Anxiety Inventory 

(STAI) där patienterna fått gradera sin nivå av oro, ångest och förändringen av denna under 

interventionen. Skattningsskalorna har använts på liknande sätt i samtliga studier.   

 

I en studie av Moon och Cho (2001) utforskades effekten av att hålla patientens hand (HPH) 

medan de genomgick starroperation. Författarna använde sig av pre- och posttest med en 

kontrollgrupp. Effekterna mättes i blodtryck, puls, stresshormon, koncentration av vita blod-

kroppar och med hjälp av VAS-skala. Dessutom intervjuades personerna i HPH-gruppen ef-

ter interventionen. I resultaten fann författarna att oron minskade mer i HPH-gruppen (96,7 

%) än i kontrollgruppen (78,1 %). 73,3 % i HPH-gruppen angav i intervjun att de var mycket 

hjälpta av att någon höll handen, 16,7 % att det hjälpte och endast 3 % angav att hålla handen 

inte dämpade deras oro.  

 

I en studie av Seskevich et al. (2004) jämfördes effekterna mellan fyra olika alternativa inter-

ventioner mot oro och ångest hos patienter som genomgår perkutan coronar intervention 

(PCI) med hjälp av VAS-skala. Interventionerna som ingick i studien; var stressminskning, 

lära och utöva fantisering, terapeutisk beröring (TB), medveten applicering av terapeutisk 

bön (utfördes i patienternas hem, dubbelblint) och konventionell behandling som kontroll-

grupp. Vägledd föreställning, terapeutisk beröring och stresshantering visade alla en bety-
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dande skillnad mot konventionell behandling, däremot hade inte bönen någon signifikant ef-

fekt. Patienterna i TB-gruppen uppgav bättre resultat gällande lugn, hopp, glädje, hur nöjd 

patienterna var och andnöd jämfört med både kontrollgruppen och de övriga interventions-

grupperna, detta uppnådde dock inte statistisk signifikans.  

 

Effekterna av akupressur (beröring baserat på vissa tryckpunkter på handen, handflatan och 

öronen) på patienter som genomgår förlängd respiratorbehandling mot kronisk obstruktiv 

lungsjukdom har också studerats. Författarna använde VAS- skala där patienterna fick bedö-

ma sin nivå av oro, ångest och andnöd. Mätningarna pågick i 17 dagar. Akupressuren utför-

des dag 2-10. Resultatet visade att upplevelsen av andnöd var lägre i experimentgruppen jäm-

fört med kontrollgruppen (-6,77). Den upplevda andnöden minskade i akupressurgruppen 

fram till dag 11 för att sedan sakta stiga fram till dag 17. Utgångspunkten i uppmätta oroni-

våer var hög i båda grupperna (70,73 respektive 72,54 i kontrollgruppen). Över tid var oro 

och ångestnivåerna lägre i experimentgruppen än i kontrollgruppen (-6,74). (Tsay et al. 2004) 

 

Vid en experimentell studie av Wendler (2003) använde forskarna ”Tellingtons touch” (TT) 

på nationalgardister som skulle genomgå en hälsokontroll med venpunktion på försvarets be-

gäran. TT beskrivs som en mild massageliknande form av beröring bestående av följande 

komponenter; mental öppen attityd, specifik fysisk beröring med hjälp av fingrar och händer.  

Forskarna ville se om TT påverkade deras oronivåer genom att mäta medelblodtrycket, hjärt-

frekvensen och ångest-/oronivåer. Experimentgruppen uppgav mindre oro och mindre smärta 

än kontrollgruppen men detta uppnådde inte statistisk signifikans.  

 

Hos patienter som skulle genomgå autolog benmärgstransplantation (ABT) användes svensk 

massage (massage med lätt tryck från handflatorna) på ansikte, axlar, nacke och hårbotten 

som intervention att lindra patienters oro. Patienter fick åtta till nio massagebehandlingar i 20 

minuters sessioner under deras sjukhusvistelse. Effekterna av massagen mättes före behand-

ling, under behandling och efter behandling innan patienter skrevs ut. Orosnivåerna mätt med 

STAI var lägre i gruppen som erhöll massage medan behandlingen pågick (Ahles et al.1999). 

 

Vid användandet av massage, verbal coaching och kombinationen av båda hos patienter som 

fick okulär anestesi (OA) inför starroperation uppgav patienterna att de upplevde mindre oro 

än de som fick konventionell omvårdnad. Patienterna som fick kombinationen av verbal 

coachning och massage uppgav lägst oronivåer. Dessa patienter fick även uppge nivån av 



 13

obehag där kontrollgruppen uppgav högre nivåer än alla interventionsgrupperna, där patien-

terna som fick endast verbal coachning upplevde minst obehag (Simmons et al. 2004). 

 

Evidensstyrkan för frågeställningen i denna studie bedöms som måttligt stark (2). Minst en 

studie med högt och två som har medel i bevisvärde. Två artiklar med högt bevisvärde och 

tre med medel stödjer frågeställningen. Artiklarna uppfyller kriterierna, är väl utförda och 

tydligt redogjorda, däremot är de få till antalet och inte nog stora för att svaret på frågeställ-

ningen skall uppnå starkt bevisvärde.  

 

Beröring minskar fysiologiska effekter av ångest och oro hos patienten. 

Fyra av sex artiklar i denna studie har mätt fysiologiska reaktioner på beröring. Forskarna har 

mätt blodtryck, hormonnivåer och hjärtfrekvens och förändringar i dessa parametrar.  

 

Moon och Cho (2001) fann i sin studie av effekten av att hålla patientens hand (HPH) medan 

de genomgick starroperation inga skillnader i puls eller systoliskt blodtryck mellan kontroll-

gruppen med konventionell behandling och HPH- gruppen. Författarna fann däremot att det 

diastoliska blodtrycket ökade mer i HPH- gruppen (7,73mmHg) än i kontrollgruppen 

(2,94mmHg). Nivåerna av stresshormoner i blodet, epinefrin, norepinefrin och cortisol, öka-

de mer i k- gruppen än i HPH gruppen vilket indikerar att HPH är effektivt mot ångest. Inga 

signifikanta skillnader visades i koncentration av vita blodkroppar.  

 

Vid kontroll av effekten av akupressur på respiratorbehandlade patienters hjärtfrekvens och 

andningsfrekvens som ett mått på oro och ångest fann forskarna att hjärtfrekvensen gick 

gradvis ner i experimentgruppen medan den i kontrollgruppen förblev i princip konstant. 

Dessutom var variationerna större i experimentgruppen än i kontrollgruppen. Patienter i kon-

trollgruppen hade högre andningsfrekvens jämfört med experimentgruppen som hade sin 

lägsta punkt vid dag 11 för att sakta stiga igen fram till dag 17, dock inte till lika hög nivå 

som i kontrollgruppen. Detta liknade resultatet vid patienters uppskattning av andnöd, (Tsay 

et al. 2004).  

 

”Tellingtons touch” (TT) påverkade medelblodtrycket positivt under en kortare stund hos pa-

tienter som genomgick venpunktion. Där TT utfördes hade gruppen lägre blodtryck framför-

allt innan venpunktionen (som mest ca 10mmHg skillnad). Hjärtfrekvensen var också lägre i 

experimentgruppen än i kontrollgruppen (som mest en skillnad på ca 9 slag/min). Hjärtfre-



 14

kvensen fortsatte att vara lägre i TT- gruppen än i kontrollgruppen även efter venpunktionen 

(Wendler, 2003). 

 

Ahles et al. (1999) fann i sin studie att massage sänkte det diastoliska blodtrycket hos patien-

ter som genomgick autolog benmärgstransplantation före och under behandlingen. 

 

Evidensstyrkan för frågeställningen i denna studie bedöms som begränsad (3), där minst två 

studier med medel i bevisvärde krävs. Två artiklar med högt bevisvärde och två med medel 

stödjer frågeställningen. Artiklarna i denna studie uppfyller kriterierna för kvalitet och bevis-

värde men är få och inte så stora, dessutom visar en av studierna motsägande resultat där dia-

stoliskt blodtryck ökade mer i exp- gruppen än i k- gruppen. Detta gör att måttligt starkt be-

visvärde inte uppnås. 

 

Tabell 6. Evidensstyrka i frågeställningarna. 
Frågeställning Evidensstyrka Referenser Kvalitet Bevisvärde

Beröring minskar patientens subjektiva 
upplevelse av oro och ångest. 
 

2 Moon & Cho. 2001  
Seskevich et al. 2004  
Tsay et al., 2004 
Ahles et al., 1999 
Simmons et al. 2004 

Bra 
Bra  
Medel  
Bra  
Medel  

Medel   
Hög   
Medel     
Hög   
Medel  

Beröring minskar fysiologiska effekter av 
ångest och oro hos patienten. 

3 Moon & Cho. 2001 
Tsay et al., 2004 
Wendler, 2003  
Ahles et al., 1999 

Bra  
Medel 
Bra 
Bra   

Medel  
Medel   
Hög   
Hög  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Denna studie är genomförd som en systematisk, evidensbaserad litteraturöversikt. Författaren 

har använd sig av Goodmans sju steg och Flemmings tabell för att strukturera studien. Evi-

densbaserade studier med hjälp av Flemmings tabell är lämplig att välja när forskaren är vill 

studera effekterna av något. Goodmans sju steg gör att strukturen blir tydlig och att studien är 

systematiskt utförd. Tydlig struktur gör dessutom att det är lättare att hitta lämpliga och tro-

värdiga artiklar. Genom att forskaren har översatt och granskat artiklarna noggrant har risken 

för eventuella feltolkningar minskats (Stoltz, Udén & Willman, 2004).  

 

Denna studies begränsningar ligger i författarens kunskapsnivå som kunde vara högre efter-

som erfarenheten av att genomföra vetenskapliga studier är låg. Studien begränsas också av 
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att författaren har gjort arbetet själv och därmed är artiklarna granskade endast ur ett perspek-

tiv, från en persons synvinkel. Arbetet har däremot granskats i fyra olika seminarier där för-

fattaren erhållit synpunkter för att göra arbetet bättre. Denna studies utveckling har därmed 

granskats vilket ökar reliabiliteten.  

 

Genom att använda begreppet motåtgärd (counter intervention), som i denna studie, begrän-

sas arbetet till effektstudier, vilket gör att kvalitativa studier utesluts och resultaten redovisar 

därmed inte någon djupare beskrivning av upplevelser fenomenet (Willman & Stoltz, 2002, 

s. 53-57). Författaren ville endast se effekterna av beröring och inte gå in djupare i hur pati-

enterna upplevde beröringen därför uteslöts kvalitativa artiklar. Om denna studie inkluderat 

kvalitativa artiklar kanske arbetet hade fått en bättre bredd (underlaget var dock litet även 

bland kvalitativa artiklar). Trovärdigheten hade dock kanske minskats på grund av författa-

rens ringa erfarenhet då förutsättningarna för att granska kvalitativa och kvantitativa artiklar 

är olika. Dessutom är det svårare att tolka in en interventionseffekt i kvalitativa studier än i 

kvantitativa. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att genom en systematisk litteraturöversikt beskriva effekten av 

fysisk beröring hos patienter som genomgår medicinska undersökningar och behandlingar. 

Att se vilka fysiologiska och psykologiska effekter beröring kan ge hos dessa patienter 

Två frågeställningar att besvara skapades ur syftet; om beröring minskar patientens subjekti-

va upplevelse av oro och ångest och om beröring minskar fysiologiska effekter av oro och 

ångest hos patienten. Författaren strävade efter att finna svar på frågeställningarna i funna ar-

tiklar. 

 

Fem av sex vetenskapliga artiklar i denna studie visar att patienter kan uppleva mindre oro 

och ångest vid beröring. Genom att hålla patientens hand (HPH) minskade patienters oroni-

våer vid starroperation och att de ansåg sig hjälpta av HPH. Vägledd föreställning, terapeu-

tisk beröring och stresshantering var alla bättre än konventionell behandling vid perkutan co-

ronar intervention. Akupressur på patienter vid respiratorbehandling gav lägre andnöd oro 

och ångest. Hos patienter som genomgick autolog benmärgstransplantation var Orosnivåerna 

lägre i gruppen som fick svensk massage. Massage, verbal coachning och kombinationen av 

båda gav mindre oro hos patienter som fick okulär anestesi. Den sjätte artikeln visade också 

positiva tendenser men det uppnådde inte statistisk signifikans per definition.  
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Fyra artiklar som har utforskat fysiologiska reaktioner på beröring fann någon slags positiv 

effekt från beröring. HPH- gruppen ökade mer i diastoliskt blodtryck än i kontrollgruppen. 

Stresshormoner var högre i kontrollgruppen än i HPH- gruppen. Akupressur sänkte gradvis 

hjärtfrekvensen och andningsfrekvens medan kontrollgruppens hjärtfrekvens förblev i princip 

konstant. ”Tellingtons touch” påverkade medelblodtrycket och hjärtfrekvensen positivt under 

en kortare stund. Massage sänkte diastoliskt blodtryck hos patienter som genomgick autolog 

benmärgstransplantation. 

 

I jämförelse med övriga interventioner i två av studierna fann forskarna resultat som pekade 

på att beröring kunde ha en positiv effekt men det uppnådde inte statistisk signifikans. 

Gruppstorlekarna var dock små vilket gör att det krävs mer för att statistisk signifikans skall 

uppstå och vidare forskning bör därför göras där effekten av beröring jämförs med övriga in-

terventioner. 

 

Antalet studier gjorda på beröringens effekter på oro hos patienter som genomgår behand-

lingar eller undersökningar är begränsad vilket har lett till att det vetenskapliga underlaget i 

denna studie är litet. Det finns däremot lite mer forskning om beröringens effekter i allmän-

het på sjukhus och vårdinrättningar men även på i huvudsak friska individer som styrker 

denna studies resultat. Massage har till exempel visat sig effektivt på kortsiktiga postoperati-

va resultat där patienterna i massagegruppen upplevde mindre smärta och mindre stress (Tay-

lor, Galper, Taylor, Rice, Andersen, Irvin, Wang, & Harrell Jr, 2003). Forskare som har testat 

effekten av reiki- beröring (en beröringsterapi som går ut på att balansera kroppens energier) 

på i huvudsak friska personer fann de att reiki sänkte oronivåer och systoliskt blodtryck. Rei-

ki ökade sekretoriskt IgA vilket är ett tecken på minskad stress (Wind Wardell, & Engebret-

son, 2001).  

 

Fot-reflexologi, en form av fot massage, har testats på patienter med bröstcancer och lung-

cancer. Patienterna var uppdelade i två grupper för att studera skillnader i oro och smärta, 

både mellan bröstcancer- och lungcancergruppen och inom respektive grupp. Reflexologin 

sänkte patienternas oronivåer i båda grupperna och patienterna med bröstcancer uppgav att 

de upplevde mindre smärta efter interventionen (Stephenson, Weinrich & Tavakoli, 2000).  
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I en studie av Hayes och Cox (1999) undersökte forskare effekten av fotmassage hos kritiskt 

sjuka patienter vid två intensivsjukvårdsavdelningar. Resultatet visade att fotmassagen sänkte 

hjärtfrekvensen, blodtrycket och andningsfrekvensen under det att massage utfördes.  

 

Dessa ovanstående artiklar tyder på att beröring minskar patienters oro och ångest. De en-

skilda funna studierna är av relativt hög kvalitet och har medel till högt bevisvärde. Underla-

get för denna studie är fortfarande relativt litet och ospecifikt för att rekommendationer ska 

kunna utfärdas men resultaten ger dock en antydan om att beröring är en bra lösning när pati-

enter är oroliga. Dessutom fann Moon och Cho (2001) att diastoliskt blodtryck ökade i grup-

pen där patienterna blev berörda vilket är motsägande och ytterligare försvårar att dra några 

tydliga slutsatser i denna studie.   

 

Det finns aspekter att ta hänsyn till vid eventuellt introducerande av beröring och framförallt 

massage som omvårdnadsintervention inför patienters undersökningar och behandlingar. 

Forskare har funnit risker med vissa alternativa behandlingar, framförallt hårdare massage, 

vilket är viktigt att beakta om behandlingarna ska användas i hälso- och sjukvården som om-

vårdnadsintervention. De flesta av behandlingarna som gav olika skador i studien var dock 

olika former av exotisk massage, med andra ord inte konventionell svensk massage. Massa-

gen utfördes till större del av lekmän och massageterapeuter var sällan närvarande. De skador 

som forskarna fann ha orsakats av massage var bland andra stroke, förflyttning av stent i kärl, 

embolisering av njuren, hematom, bensår, nervskador, pseudoaneurysm, lungemboli, rupture-

rad uterus, strypning och olika smärtsyndrom. Dock berodde dessa skador sällan på effekter-

na av traditionell svensk massage. Denna studie tyder på att massage ska utföras av kunniga 

människor och inte av lekmän och att endast beprövade och ”säkra” massagemetoder bör an-

vändas (Ernst, 2003). 

 

Målet med denna studie var att finna evidens artiklar för att kunna avgöra om fysisk beröring 

är lämpligt att använda som omvårdnadsintervention till patienter som besöker röntgenavdel-

ningar och upplever oro. Författaren till denna studie var medveten om att vetenskapliga ar-

tiklar inom ämnet beröring där röntgen var inkluderat var begränsat varför frågeställningen 

vidgades till alla medicinska undersökningar och behandlingar.  

 

Svårigheten med att implementera fysisk beröring som omvårdnadsintervention på röntgen-

avdelning är att strålningen gör att personal och övriga (till exempel anhöriga) begränsas till 
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att vara i undersökningsrummet endast när det anses absolut nödvändigt (SSI FS 2000:1). 

Dock visar två som ingår i denna litteraturstudie att fysisk beröring innan en behandling eller 

undersökning genomförs ger god effekt på patienters oro (Wendler, 2003; Seskevich et al. 

2004). Hayes och Cox (1999) fann dock att de positiva resultaten på patienters blodtryck och 

hjärtfrekvens var övergående förutom andningsfrekvensen som fortfarande fem minuter efter 

att massagen var utförd lägre än i utgångsläget. Vidare forskning bör därför genomföras där 

det undersöks hur länge positiva effekter varar, för att avgöra om det ger någon patientnytta 

med beröring före undersökning eller behandling. 

 

Slutsatser 
Att det finns positiva effekter av beröring råder det ingen tvekan om däremot ligger frågan i 

hur stora effekterna är. Om de är generaliserbara och hur sjuksköterskan och framförallt 

röntgensjuksköterskan kan använda sig av beröring för att lugna oroliga och ångestpåverkade 

patienter. Om det tydligt skulle ha visat sig att beröringens goda effekter höll i sig under en 

längre period hade röntgensjuksköterskan kunna använda beröringen preradiologiskt. Inför 

besvärliga undersökningar som kan vara ångestladdade hade röntgen sjusköterskan kunna 

använda beröringen som ett led i patientens förberedelser. 

 

 De flesta beröringsstudier är baserade på massage eller annan specifik beröring som inter-

vention vilket leder till frågan om det spelar någon roll vad det är för beröring. Uppenbarli-

gen har ju de flesta studier som ingår i detta arbete funnit positiva effekter av olika sorters 

beröring. Uvnäs Moberg (2000) har skrivit om oxytocinets påverkan på individers stress, 

stresshantering, rädsla, smärta och ångest. Eftersom beröring ökar oxytocinet i kroppen torde 

det inte spela någon roll vilken sorts beröring som utförs. Dock kan kanske viss sorts berör-

ing vara effektivare än annan men det är endast spekulationer och vidare forskning är önsk-

värd 

 

Med tanke på det begränsade antalet vetenskapliga artiklar är det svårt att dra några generella 

slutsatser om beröringens effekter på patienters oro vid undersökningar och behandlingar. 

Det är dock ett intressant ämne och resultaten i de funna studierna ger en god bild av berör-

ingens effekter. När vårdpersonal kan vara närvarande i lokalen där undersökningar och be-

handlingar pågår är beröring en god intervention för att lugna patienterna. Men effekten när 
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personal inte kan vara närvarande i undersökningsrummet när undersökning/behandling på-

går är ytterst svår att avgöra på endast två artiklar. 
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      Bilaga I 

Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

 

Forskningsmetod  □RTC    

   □CCT    

   □Kontrollgrupp/er  

  

      

Patientkarakteristiska  Antal:________   

   Ålder:________ 

   Man/Kvinna:________ 

 

Kriterier för inklusion?  □Ja □Nej   

Kriterier för exklusion?  □Ja □Nej   

Urvalsförfarande beskrivet? □Ja □Nej   

Representativt urval?  □Ja □Nej   

Randomiseringsförfarande beskrivet? □Ja □Nej   

Bortfallsstorlek beskriven?  □Ja □Nej  

Adekvat statistisk metod?  □Ja □Nej   

Etiskt resonemang?  □Ja □Nej   

Reliabiliteten beräknad?  □Ja □Nej   

Validiteten diskuterad?  □Ja □Nej   

Är resultaten generaliserbart? □Ja □Nej   

 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

  □Bra □Medel □Dålig 

 

Granskare signatur: _________________ 
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