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Abstrakt 

I omvårdnad av patienter utgör beröring en central del. När en person 

drabbas av sjukdom upplevs det extra viktigt att denne får beröring, be-

kräftelse och uppleva att någon bryr sig. Syftet med denna studie var att 

undersöka vilken kunskap som finns om att använda taktil massage 

som omvårdnadsåtgärd vid smärta. Detta för att kunna utveckla, för-

bättra och individanpassa omvårdnaden för patienterna. En systematisk 

litteraturöversikt har gjorts över den kunskap som i nuläget finns inom 

området med hjälp av data som har samlats in på ett systematiskt sätt 

via databaserna PubMed och CINAHL. Utifrån vårt resultat framkom-

mer det att taktil massage kan lindra smärta samt ge positiva upplevel-

ser. Det behövs dock mer kunskap om hur taktil massage påverkar 

smärta för att sjuksköterskor skall kunna erbjuda patienten valmöjlighe-

ter och komplement till den traditionella vården. 

 

Nyckelord: Taktil massage, smärta, smärtlindring, litteraturöversikt.
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Kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar har en betydande inverkan på individer, fa-

miljer och samhälle och leder till begränsningar inom omvårdnad, förluster av inkomster, 

högre dödssiffror samt generellt sämre livskvalitet (Nu˜nes, Keller, Der Ananian, 2009). Trots 

motsägelser kvarstår det faktum att de kliniska försöken är av stor betydelse vid hjälp av li-

dande patienter att klara av smärtan (Alden, Dale & DeGood, 2001). Den som lever med en 

kronisk eller svår sjukdom upplever ofta att det dagliga livet påverkas av smärta och trötthet 

och har svårt att prestera i det dagliga livet (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Sjukskö-

terskan ska enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska tillgodose patientens 

behov (Socialstyrelsen, 2005). Vad gäller smärtbehandling har sjuksköterskan en central roll, 

vilket innebär att det är av stor betydelse att ha goda kunskaper om smärta, smärtlindring och 

alternativa behandlingsmetoder för smärta. Syftet med omvårdnad är enligt socialstyrelsen 

bland annat att minska lidande. Detta omfattas av åtgärder med syfte att lindra obehag och 

smärta.  

 

Enligt Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Kazemnejad och Anoosheh (2009) krävs det mer forsk-

ningsinsatser för att kunna identifiera de faktorer som hindrar en effektiv smärtlindring. Smär-

ta och smärtlindring utgör en central roll i de kliniska problemen för sjukvårdspersonalen i 

allmänhet (Rejeh et al., 2009). Enligt Brill och Kashurba (2001) kan omsorg visas genom att 

exempelvis lyssna, vara närvarande och genom beröring. Vid beröring delar folk sina känslor 

med varandra genom en icke-verbal kommunikation och bildar därigenom en relation (Kim & 

Buschmann, 1999). 

 

Tidpunkten för den smärtlindrande behandlingen sägs vara viktig för att erhålla en effektiv 

minskning av smärta (Møiniche, Kehlet & Berg Dahl, 2002). Smärtlindrande behandling fö-

rekommer bland annat vid operationer. Höga nivåer av stress, oro eller pessimism hos patien-

ter förutspår dåliga resultat när man studerar både hastigheten som såret läker och hur varak-

tig patienten blir på sjukhuset. Det finns studier som menar att vissa kognitiva och beteende 

interventioner minskar oro, minskar smärtintensiteten och intag av smärtstillande läkemedel, 

förbättrar behandlingen samt förbättrar återhämtningen (Carr & Goudas, 1999). 

 

Rejeh et al. (2009) menar att den akuta postoperativa smärtlindringen inte är optimal, trots 

enorma framsteg inom teknologi och omfattande undersökningar inom området smärta, tyder 

flera studier på att postoperativ smärta inte lindras hos flertalet av patienterna. Detta resulterar 

i att ett flertal patienter fortsätter att lida alldeles i onödan. På grund av detta beskrivs nu 
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smärtlindring som en viktig del när man studerar effektiviteten i omvårdnaden (Rejeh et al., 

2009).  

 

Russell, Sumler, Beinhorn & Frenkel (2008) menar att hos patienter som saknar mänsklig 

kontakt kan beröring vara en betydande faktor. Massage används ofta för att behandla dessa 

människors behov av mänsklig kontakt. Det har visat sig finnas många positiva effekter av 

massage. Vid beröring och massage är det viktigt med ett bra förhållningssätt. Med ett bra 

förhållningssätt menas en mjuk beröring av huden som utförs med omtanke, respekt och ly-

hördhet gentemot individen. Beröring är en intim handling och medför ett intrång på indivi-

dens privata rum och kan upplevas kränkande, därför är det extra viktigt att man har ett bra 

förhållningssätt. Taktil massage är ett sätt att ansluta till en patient och att kommunicera ge-

nom att vidröra denne. Det har en vårdande och tröstande effekt och kan framkalla känslan av 

välbefinnande. Taktil stimulering kan vara en bra omvårdnadsåtgärd då patienten har en käns-

la av ensamhet och känner sig nere. Känsla av uppmärksamhet och glädje upplevs efter taktil 

massage (Sansone & Schmitt, 2000).   

 

Fastän det finns många olika former av beröring, så är taktil massage någonting unikt. Taktil 

massage är en beröring med fokus i samspel mellan patienter och terapeuter. Till skillnad från 

medicinskt förfarande innebär inte taktil massage att man söker smärtsamma eller känsliga 

områden, utan istället genom beröring lugnar och stödjer (Russell et al., 2008). Enligt statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2009) hör taktil massage till samlingsbegreppet 

mjuk massage. Mjuk massage sägs, enligt SBU (2009), innehålla interventioner såsom exem-

pelvis taktil massage, taktil stimulering samt beröringsmassage.  

 

Trots att det finns ett ökat krav på taktil massage så finns det lite kunskap om professionen 

som arbetar med det. När taktil massage ges följs ett speciellt mönster som innefattar beröring 

och förflyttningar genom att använda sig av lätta tryck och handpositioner. Taktil massage fo-

kuserar på den sensoriska integreringen och har inte för avsikt att manipulera djup vävnad. 

Mjukmassage stimulerar känselreceptorer att frigöra oxytocin, vilket kan leda till positiva ef-

fekter på välbefinnande och avkoppling hos patienten (Cronfalk, Strang, Ternestedt & Fried-

richsen, 2009). 

 

Rejeh et al. (2009) beskriver att sjuksköterskors uppfattning om smärta ofta baseras på deras 

kunskaper och därmed kan bristande kunskaper inom ämnet orsaka en negativ inställning och 
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attityd till smärtlindring med terapeutiska metoder. För att undvika detta är det viktigt att 

sjuksköterskor får tillgång till mer forskning och kunskap inom ämnet. Det framkommer att 

den grundläggande rollen en vårdgivare anses ha är att lindra smärta. Trots att sjuksköterskor-

na är de som tillbringar mycket tid med patienter med smärta, framkommer det att de kunde 

bidra till problemet med otillräcklig smärtlindring (Rejeh et al., 2009). 

 

För att utveckla, förbättra och individanpassa omvårdnaden för patienterna är detta betydelse-

fullt att studera. Det ger en mer kunskap och medvetenhet till smärta och vilka omvårdnads-

behov patienten har.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka vilken kunskap som finns om att använda taktil 

massage som omvårdnadsåtgärd vid smärta. Den övergripande frågeställningen som vi har 

sökt kunskap om är: vilken kunskap finns det om att använda taktil massage som omvård-

nadsåtgärd vid smärta? Utifrån denna har vi formulerat specifika frågeformuleringar som be-

svarar den övergripande frågan. De specifika frågeställningarna som vi utgått från är: 

 Vilken kunskap finns om hur taktil massage påverkar smärta? 

 Vilka erfarenheter finns beskrivna om att ge/få taktil massage, är det någon skillnad på 

erfarenheterna vid akut respektive kronisk smärta? 

 Påverkas behandlingen av hur länge och/eller hur många gånger taktil massage ges? 

 

Metod 

Till denna systematiska litteraturöversikt valdes att använda Goodmans sju steg för evidens-

baserad omvårdnad.  Dessa är: specificera problemet för utvärdering, specificera inklusions- 

och exklusionskriterier, formulera en plan för litteratursökning, genomföra litteratursökningen 

och samla in de studier som möter inklusionskriterierna, tolka bevisen från de individuella 

studierna, sammanför bevisen och formulera rekommendationer baserade på bevisens kvalitet 

(jmf. Stoltz, Uden & Willman, 2004). 

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

För att på ett strukturerat sätt kunna genomföra litteratursökning utformades en plan för hur 

sökningen skulle gå till. Eftersom det inte finns någon direkt översättning på taktil massage 

med samma betydelse, diskuterades vilka begrepp som ansågs vara mest rimliga att använda 
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för taktil massage innan litteratursökningen utfördes. Therapeutic touch, tactile massage och 

soft massage var begrepp som bäst passade in och som beslutades att därför användas vid 

sökningen. För att finna lämpliga artiklar till det valda ämnet gjordes en systematisk littera-

tursökning i databaserna PubMed och CINAHL. För att avgränsa sökningen användes vissa 

kriterier. Dessa var att artiklarna skulle vara granskade (peer reviewed) samt på engelska 

(english language). Andra kriterier som också användes var exklusionskriterierna: barn, djur, 

tandvärk samt artiklar äldre än 10 år, det vill säga gjorda innan 1999, samt inklusionskriteri-

erna: kvalitativa artiklar, kvantitativa artiklar samt översiktsartiklar. När sökningen gjordes 

användes så kallade Mesh termer som sökord. Dessa var therapeutic touch, massage och pain. 

Först gjordes sökningar med varje ord för sig och sedan kombinerades sökorden för att få ar-

tiklar som bäst skulle svara på syftet. Även en fritextsökning gjordes med sökordet tactile 

massage. Vid sökning i CINAHL valdes att även exkludera artiklarna som kommit fram i 

sökningen i PubMed (exclude MEDLINE records). De artiklar som inte fanns tillgängliga i 

fulltext beställdes via biblioteket.  

 

Tabell 1 – översikt av litteratursökning i databasen PubMed 

Syftet med sökning: kunskap om taktil massage som komplement till smärtstillande läkemedel. 

PubMed 2009-09-22. 

Sök nummer *) Sökterm  Antal träffar  Urval 

1 FT tactile massage  29  6 

2 MSH pain  412976  0 

3 MSH massage  9280  0 

4 MSH therapeutic tuoch 1479  0 

5  #2 and #3 and #4 22  9 

 

*) MSH= Mesh termer I databasen PubMed, FT= fritextsökning. 

 

 

Tabell 2 – översikt av litteratursökning i databasen CINAHL 

CINAHL 2009-09-22. 

Sök nummer *) Sökterm  Antal träffar  Urval 

1 FT tactile massage  2  2 

2 FT pain  24999  0 
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Forts. tabell 2 – översikt av litteratursökning i databasen CINAHL 

CINAHL 2009-09-22. 

Sök nummer *) Sökterm  Antal träffar  Urval 

 

3 FT therapeutic touch 367  0 

4 FT massage  2551  0 

5  #2 and #3 and #4 7  0 

 

*) FT= fritextsökning. 

 

När sökningarna var utförda valdes de artiklar ut som motsvarade våra kriterier för denna lit-

teraturöversikt. Dessa granskades enligt granskningsprotokoll för kvalitativ- (bilaga 1), kvan-

titativ- (bilaga 2) samt översiktsstudier (bilaga 3) och resulterade i 17 artiklar som valdes ut 

för granskaning. Artiklar med låg kvalitet exkluderades för att få ett så tillförlitligt resultat 

som möjligt. Översikt över artiklarna som valdes ut till denna litteraturstudie finns i bilaga 4. 

 

Analys 

Efter att ha granskat artiklarna lästes de systematiskt igenom för att få fram ett resultat som 

svarade på frågeställningarna. När frågan om erfarenheter av att ge taktil massage besvarades, 

valdes att dela upp resultatet i positiva och negativa erfarenheter. Med hjälp av olika färger 

markerades det i artiklarna som svarade på frågorna och resultatet delades upp till respektive 

frågeställning. Vad som kommit fram i artiklarna sammanställdes därefter till en sammanfatt-

ning. Till sist sammanställdes de delar som svarade på respektive fråga, vilket tillsammans 

med en syntes utgör resultatet i denna systematiska litteraturöversikt. Synteserna är resultatet 

på och besvarar tillsammans den övergripande frågan (jmf. Stoltz et al., 2004).   

 

Resultat 

Hur taktil massage påverkar smärta 

Taktil massage kan lindra smärta, både under själva massagen men även efteråt. Den kan även 

reducera uppfattningen av smärta hos patienten och minska användningen av smärtstillande 

läkemedel. 
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Enligt studier framkom det att taktil massage kunde lindra smärta (Andersson, Törnkvist & 

Wändell, 2009; Bergsten, Pettersson & Arvidsson, 2005; Chan & Wong, 2004; Kshettery, Ca-

role, Henly, Sendelbach & Kummer, 2006; Mansky & Wallerstedt, 2006; Olsson, Rahm & 

Högberg, 2004; Post-White et al., 2003; Russell, Sumler, Beinhorn & Frenkel, 2008; Wik-

ström, Gunnarsson & Nordin, 2003; Zaza, Sellick, Willan, Reyno & Browman, 1999) samt att 

de kunde få andrum från smärtan (Bergsten et al., 2005). Enligt Andersson et al. (2009) kunde 

taktil massage reducera uppfattningen av smärta. Det fanns studier som visade att minskad 

smärta var en positiv effekt av taktil massage. Russel et al. (2008) beskrev att det fanns resul-

tat som visade att smärtintensiteten var lägre hos patienter som fått massage vid jämförelse 

med kontrollgruppen samt att det var en betydligt större minskning av smärta hos de som fick 

massage. Post-White et al. (2003) beskrev att taktil massage minskade blodtryck, hjärtfre-

kvens och smärtstillande läkemedel. Även Olsson et al. (2004) beskrev att de som fick massa-

ge använde mindre smärtlindrande mediciner, både under vårdtiden och efter utskrivningen. 

  

Enligt Post-White et al. (2003) hade taktil massage en bättre effekt än enbart närvaro eller 

standardbehandling när det gäller att minska smärta samt att beröring hade en positiv effekt 

för att minska smärta. Det framkom även att massage kunde minska både akut och kronisk 

smärta. Även Kshettery et al. (2006) beskrev att beröring användes framgångsrikt vid behand-

ling av kronisk smärta. Zaza et al. (1999) beskrev att terapeutisk beröring kunde vara effektivt 

mot viss typ av cancersmärta. Andersson, Wändell & Törnkvist (2004) beskrev att det fram-

kom en signifikant sänkning av puls men inte av blodtrycket vid provtagning direkt före och 

efter behandling med taktil massage. 

 

Wikström et al. (2003) beskrev att det inte fanns någon generell skillnad i koncentrationerna 

av oxytocin och neuropeptide y före och efter massage hos varken män eller kvinnor. Endast 

när skillnaden (II-I) mellan koncentrationerna direkt före och efter att de fått taktil massage 

studerades fanns en skillnad mellan könen. Chan & Wong (2004) visade att terapeutisk berör-

ing inte hade någon roll i traditionell vård i jämförelse med andra terapier. Post-White et al. 

(2003) beskrev att den enda långsiktiga effekten av massage på smärta var att användningen 

av läkemedel (NSAID) kunde minskas. De menade dock att det krävdes fler studier för att 

kunna fastställa effekter av taktil massage vid kronisk smärta medan akut smärta svarade på 

massage. De påpekade att ytterligare behandling krävdes för att kunna studera de långsiktiga 

effekterna. Olsson et al. (2004) beskrev märkbara skillnader i smärta före och efter taktil mas-
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sage. Andersson et al. (2004) beskrev att resultaten av oxytocinmätningarna visade tendenser 

att kunna minska under tid.   

 

Erfarenheter av att få och ge taktilmassage, samt skillnad på erfarenheter vid akut re-

spektive kronisk smärta. 

Att få taktil massage vid smärta har visats vara positivt. Avslappning, smärtlindring samt and-

rum från smärtan är några av dessa erfarenheter upplevts. Genom taktil massage har en rad 

olika positiva följder visats, exempelvis en rörligare och smidigare kropp samt att personen 

som får taktil massage kan känna sig speciellt utvald och bekräftad. Att ge taktil massage till 

patienter med smärta har upplevts som en utveckling av en själv som person och mer självsä-

ker i sig själv allt eftersom metoden känns mer bekväm. Personer som gav taktil massage upp-

levde det svårt att behålla en inre balans och att vara totalt närvarande under hela massagetill-

fället, trots att detta framkom som viktigt för att kunna genomföra massagen med positiv ef-

fekt. Det kunde även upplevas energikrävande att ge taktil massage. Taktil massage kan lindra 

både kronisk och akut smärta. Dock finns det ett behov av fortsatta studier för att kunna be-

döma skillnaderna.  

 

Positiva effekter av att få taktil massage som beskrevs i studier var att personer blev avslapp-

nade, fick bättre sömn, minskad trötthet, smärtlindring, minskad ångest och depression samt 

minskat illamående (Andersson et al., 2004; Andersson et al., 2009; Bello, White-Traut, 

Schwertz, Pournajafi-Nazarloo & Carter, 2008; Bergsten et al., 2005; Kshettery et al., 2006; 

Mansky & Wallerstedt, 2006; Post-White et al., 2003; Russell et al., 2008; Ågren & Berg, 

2006). Andra positiva effekter var minskad stress och mer energi (Andersson et al., 2004; Bel-

lo et al., 2008; Post-White et al., 2003). I de fall där taktil massage inte kunde lindra smärta, 

har det visat sig att patienter i alla fall kände sig avslappnad och glömde smärtan för en stund 

(Russell et al., 2008). Enligt Post-White et al. (2003) mådde patienter efter varje behandling 

bättre både fysiskt och mentalt. Bergsten et al. (2005) beskrev att personer med smärta upp-

levde lindring och avkoppling även efter massagen. Att få taktil massage upplevdes som en 

behaglig kontakt, det var viktigt för att känna andrum från sin smärta, men även att uppleva 

en rörligare och smidigare kropp. Det var skönt att känna sig speciellt utvald och bekräftad, 

ett inre lugn upplevdes under och efter massagen. Bergsten et al. (2005) beskrev att personer 

som gavs taktil massage mot sin smärta upplevde en ökad självmedvetenhet, inhämtade ny 

styrka och kände sig hela. Collinge, Kahn, Yarnold, Bauer-Wu & McCorkle (2007) framhöll 

att patienter uppskattade beröring när det erbjöds men ville inte be om det med rädsla att 
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överbelasta vårdgivaren. När de fick taktil massage blev de allt mer nöjd med tekniken för 

massagen. Enligt Olsson et al. (2004) upplevde patienter som fick taktil massage högre livs-

kvalitet jämfört med de som inte fick massage, det framkom att energi och smärta var de sig-

nifikanta skillnaderna. 

 

Personer som arbetade med att ge taktil massage upplevde att de växte som person, såsom 

självkänsla, lugn, medvetenhet, reflektion, öppenhet och känslighet förbättrades. Det fram-

kom i en studie att personer var mer medvetna om att de kunde påverka deras möte med pati-

enter och lärde sig, genom att lyssna känna vad de kunde göra för varje individ. De upplevde 

att det stärkte deras självförtroende och energi, vilket ledde till personlig utveckling. De fick 

mod att behandla större problemområden än tidigare genom ökat självförtroende, tillit och re-

spekt för metoden taktil massage. Detta ökade i sin tur självförtroendet att avgöra i vilka si-

tuationer taktil massage var passande (Andersson et al., 2007). Andersson et al. (2007) 

beskrev även att en ökande medvetenhet om vikten av en inre balans, harmoni och hälsa var 

inte bara begränsat till arbetet, utan avspeglades även i privatlivet. Det var en viktig framgång 

att skapa en atmosfär av total närvaro utvecklad av medvetenhet och kunskap att kontrollera 

sin energi. De som gav taktil massage upplevde att det krävdes mindre energi att ge taktil 

massage som förebyggande, bara de var tillräckligt öppna och mottagliga för att upptäcka sina 

egna reaktioner. Andersson et al. (2007) beskrev även att terapeuterna upplevde ökad energi 

när de fick bekräftelse på de positiva effekterna som observerats, när patienterna berättade om 

det eller när kollegor bekräftade de positiva effekterna och accepterade metoden som en form 

av behandling. Detta gjorde att arbetet upplevdes meningsfullt (Andersson et al., 2007). 

 

Enligt Andersson et al. (2007) kunde givandet av taktil massage upplevas som energikrävande 

både fysiskt och mentalt, detta på grund av att högre koncentration, öppenhet och känslighet 

krävdes. Deras främsta oro var att behålla en inre balans, att vara totalt närvarande i samspelet 

med patienten. Personer som gav taktil massage kunde påverkas starkt och behövde sätta 

gränser i sitt arbete, annars kunde detta utgöra en hälsorisk. Många upplevde vissa sjukdomar 

svårare att hantera, exempelvis mental sjukdom såsom utbrändhet. Det upplevdes svårt att 

hålla en professionell distans till patienters dystra livshistorier eller känslor (Andersson et al., 

2007). Även viss oro av att effekterna skulle vara dåliga eller farliga för patienten fanns. För 

att de som utövade taktil massage skulle känna sig mer säkra krävdes mer utbildning och in-

formation (Zaza et al., 1999; Collinge et al., 2007; Andersson et al., 2007). Att inte vara helt 

närvarande upplevdes som att inte göra ett bra arbete. Då de som gav taktil massage gjorde 
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det trots osäkerhet, upplevde de fler psykiska och fysiska symtom såsom trötthet, törst, emo-

tionell tunghet och svårigheter att koncentrera sig. Ohälsosamma arbetsmiljöer påverkade den 

totala närvaron och massagerörelserna. I patienternas hem kunde det förekomma oergonomis-

ka och olämpliga arbetsställningar. Under en behandling kunde det hända att kollegor kom in 

eller att patienten pratade, vilket kunde upplevas störande för total närvaro (Andersson et al., 

2007). Taktil massage beskrevs enligt Post-White et al. (2003) vara effektivt för att minska 

både akut och kronisk smärta. Akut smärta svarade bra på taktil massage, men dock behövs 

ytterligare studier för att bättre fastställa effekter av taktil massage på kronisk smärta. Zaza et 

al. (1999) beskrev taktil massage som effektivt för att hantera kronisk cancersmärta. 

 

Betydelsen av hur länge och hur många gånger taktil massage ges 

Hur länge taktil massage bör ges finns inga rekommendationer för, men det upplevdes positivt 

av de som fick massage om de hade tid att lära sig metoden. Hur många gånger taktil massage 

ges finns det inte heller någon direkt mall för, men personerna som får taktil massage uppger 

att det krävs några gånger för att lära sig metoden och kunna känna sig trygg med den.  

 

Det framkom enligt Bergsten et al. (2005) vara av stor vikt för de som får taktil massage att 

känna trygghet till personen som gav massage och till metoden, och därför var det av stor be-

tydelse att de fick tid att skaffa sig detta. Ågren & Berg (2006) beskrev att den lugnande av-

slappning som upplevdes av taktil massage var någonting som gärna behölls efter behandling-

en, det kunde vara en avlastande stund av vila och de som fick massage hade tillgång till hela 

sin kropp. Collinge et al. (2007) beskrev att mer frekvent massage per vecka och längre varak-

tighet på massagen var viktigt. Andersson et al. (2007) beskrev att det fanns ett syfte och in-

dividuella gränser till antalet massagebehandlingar samt längden på dem. Detta var bättre för 

terapeuterna för att kunna behålla en inre balans för total närvaro. Enligt Post-White et al. 

(2003) upptäcktes inga signifikanta förändringar över tid på smärtindex eller andra störningar 

på grund av smärta. 

 

Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap som finns om att använda taktil massage 

som omvårdnadsåtgärd vid smärta. Taktil massage som omvårdnadsintervention kan lindra 

smärta. Det finns studier som tyder på att taktil massage kan lindra både kronisk och akut 

smärta. Denna lindring infinner sig under själva massagetillfället men även efteråt. Taktil 
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massage kan även reducera uppfattningen av smärta hos patienten samt minska användningen 

av smärtstillande läkemedel. Att få taktil massage kan upplevas positivt samt medföra olika 

positiva följder.  

 

Personer som fick taktil massage kände sig speciellt utvalda och bekräftade samt upplevde en 

rörligare och smidigare kropp. Personer som fick taktil massage kunde uppleva andrum från 

smärtan samt avslappning och smärtlindring. Den som gav taktil massage till en person med 

smärta kunde uppleva att man växer i sig själv. Att arbeta med metoden ledde till självsäker-

het och större avslappning i arbetet. Dock kunde det vara svårt att behålla en inre balans och 

vara totalt närvarande under massagetillfället, vilket upplevdes energikrävande. Personer som 

fick taktil massage upplevde att smärtan kunde lindras under massagetillfället, vilket kunde 

resultera i att det var positivt med ett längre tillfälle. Det krävdes även ett par gånger med tak-

til massage för att personer skulle kunna känna trygghet till metoden. Detta kunde innebära att 

det var bra att de fick taktil massage under ett flertal gånger.  

 

Resultatet beskrev att det i vissa fall kan finnas fler bakomliggande orsaker än taktil massage 

till smärtlindringen. Det kan hända att det inte är massagen i sig som gör att smärtan känns 

mindre och lättare efteråt, utan bara känslan av att få uppmärksamhet, att någon bryr sig om 

en och ger en tid. Det har framkommit i en studie av Dunwoody, Smyth och Davidson (2002) 

att när personer fick massage och någon som ägnade tid för just denne, upplevdes detta upp-

skattat och värdefullt. Massagen blev därmed ett tillfälle för dem att se fram emot (Dunwoo-

dy, Smyth & Davidson, 2002). Detta kan vara en betydande inverkan på att deltagarna som 

fått taktil massage upplevt positiva effekter som följd. Det kan vara möjligt att taktil massage 

kan upplevas som smärtlindring på grund av en slags placebo effekt, att deltagaren upplever 

minskad smärta till följd av att man flyttat fokus från smärtan till beröringen. Det centrala och 

det viktigaste är att patienten mår bra och upplever minskad smärta. Det är inte väsentligt vad 

det är för komponent i taktil massagen som gör att patienten upplever minskad smärta, utan 

bara att de gör det.  

 

Enligt resultatet kunde taktil massage minska och lindra smärta. Aghabati, Mohammadi & 

Pour Esmaiel (2008) menade att komplementära alternativa medicinbehandlingar minskade 

smärta och att taktil massage var en typ av sådan behandling. Detta leder förhoppningsvis 

även till minskad användning av smärtstillande läkemedel. Många gånger skrivs läkemedel ut 
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i första hand, utan att en närmare undersökning görs om det möjligtvis finns andra alternativa 

metoder.  

 

Resultatet beskrev att taktil massage förde med sig en rad positiva följder såsom smärtlind-

ring, avslappning samt att den som fick taktil massage kunde uppleva bekräftelse eller känna 

sig speciellt utvald. Enligt Aghabati et al. (2008) fanns det ett akut behov av icke-

farmakologisk behandling av smärta hos cancerpatienter. Detta i och med att ett flertal patien-

ter med cancersmärta inte fick tillräcklig smärtlindring, trots framsteg inom området. Aghaba-

ti et al. (2008) menade vidare att taktil massage var effektivt vid smärtlindring och minskad 

trötthet hos patienter som genomgick kemoterapi. Oasvett om det är beröringen i sig eller bara 

uppskattning av att som patient känna sig utvald och få tid, kan detta tolkas som positivt efter-

som smärtan påverkas och minskas. Det borde studeras närmare hur taktil massage används 

som omvårdnadsåtgärd i dagens sjukvård. Vidare studier krävs för att belysa vid vilka typer 

av smärttillstånd taktil massage har bäst effekt samt hur taktil massage kan integreras i om-

vårdnaden av personer som genomgår smärtbehandling. 

 

Resultatet visade att taktil massage kunde ge en lugnande effekt både på den som fick och den 

som gav massage. Även närhet och ökat välbefinnande upplevdes. Personen som ger taktil 

massage kan uppleva positiva erfarenheter liknande den som får taktil massage om denne ut-

för massagen vid rätt tillfälle. Enligt Russell et. al. (2008) kan beröring vara en viktig del hos 

patienter som saknar mänsklig kontakt. Beröring är, enligt Routasalo och Isola (1996), en 

grundläggande del i det mänskliga beteendet. På grund av detta är människan i behov av att 

både ge och ta emot beröring. Beröring och fysisk kontakt utgör det centrala för omvårdnad 

och omvårdnadspersonal berör sina patienter ofta, både medvetet och omedvetet, i samspelet 

med dem (Routasalo & Isola, 1996). Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2003) menar att 

även den som ger beröring känner närhet och välbefinnande. Patienten kan behöva beröring 

extra mycket då denne drabbas av sjukdom. 

 

Allt eftersom personerna som gav taktil massage blev bättre på sin uppgift, resulterade det i 

att de kände sig duktigare i arbetet. Detta kunde bero på att de känner sig stolta och nöjda med 

vad de presterat, att de fick positiv uppmärksamhet och beröm. Oavsett vilket yrke en person 

har kan det vara positivt att känna sig uppskattad och bekräftad och känna att en positiv för-

ändring utförs. Genom att ge patienterna taktil massage och därmed få bekräftelse att de som 

fick taktil massage upplevde en förbättring av tillståndet tack vare massagen, uppnåddes detta. 
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Resultatet visade att personer som utförde taktil massage upplevde svårigheter i att kunna be-

hålla en inre balans och total närvaro under hela massagetillfället, vilket lyftes fram som vik-

tigt för att kunna genomföra massagen med positivt resultat. Det finns många faktorer som 

kan göra det svårt att hålla en inre balans och total närvaro. De som ger taktil massage kan be-

finna sig i en miljö där det förekommer störande moment. Det inte är allt för ovanligt, bero-

ende på var taktil massagen utförs, att det förekommer störningar såsom exempelvis att pati-

enten pratar eller att någon kommer in i rummet eller liknande. Det framkom i resultatet att 

det var fysiskt och psykiskt påfrestande att utföra taktil massage. Enligt Florio, Donnelly & 

Zevon (1998) arbetar sjuksköterskor under stor press och upplevs många gånger som psykiskt 

påfrestande. Det är viktigt att den som ger taktil massage verkligen känner för att göra det, 

annars är det svårt att uppnå ett positivt resultat. Dock kan det vara svårt för de som arbetar 

med taktil massage att ha denna valmöjlighet att avgöra om det känns rätt eller inte. De som 

arbetar med att ge taktil massage och har massagetillfällen inbokade på specifika tider har 

kanske inte möjlighet att kunna känna efter när det är rätt tillfälle för dem att ge taktil massa-

ge. Det kan vara svårt att vara totalt närvarande och behålla en inre balans när det inte finns 

något annat val än att ge taktil massage, trots att personen som ger taktil massage kanske inte 

känner sig redo på grund av olika faktorer såsom exempelvis stress. Det kan eventuellt vara 

en fördel att vara sjuksköterska på en avdelning där taktil massage inte inplaneras dagligen, 

utan tillåter valmöjligheten att sjuksköterskan själv kan välja när tillfället känns rätt. Detta för 

att personen som ger taktil massage skall kunna vara totalt närvarande samt behålla en inre 

balans under hela massagetillfället, vilket kan resultera i mer positiva erfarenheter för både 

personen som får och personen som ger taktil massage. 

 

Vårt resultat beskrev ett flertal positiva erfarenheter av att få taktil massage vid smärta. Cin-

cotta, et al., (2006) fann skillnad mellan de sjukhus de studerade när det gällde komplementä-

ra alternativa medicinterapier. Detta förklarades genom att skillnaderna kunde bero på varia-

tioner i sociokulturella faktorer, motivation, attityder samt tillgänglighet till komplementär al-

ternativ medicin. Det är av stor vikt att sjuksköterskor får kunskap om hur patienten upplever 

att få taktil massage så att patienten kan få uppleva lindrande. Detta resulterar eventuellt i att 

fler sjuksköterskor kan välja att utföra taktil massage som omvårdnadsåtgärd vid smärta. 

 

Resultatet visade att tillit och trygghet var en viktig grundpelare för att taktil massage skulle 

medföra positiva erfarenheter för personen som fick massage. Bergsten et al. (2005) menar att 
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det var viktigt för personer som fick taktil massage att känna trygghet till personen som gav 

massage samt till metoden. Detta kan vara en faktor som påverkar hur avslappnad och mottag-

lig man är av behandlingen. Enligt Løgstrup (1994) är tilliten grundläggande och hör till män-

niskans natur. Tillit är något speciellt som måste byggas upp i den enskilda relationen till en 

annan människa. När en person känner sig trygg med en annan person uppstår en känsla av 

tillit (Hupcey & Miller, 2005). Att skapa en relation mellan patient och sjuksköterska är en 

bidragande faktor till att både patient och sjuksköterska kan känna trygghet (Koslander & Ar-

vidsson, 2004). Därför kan det krävas några massagetillfällen för att patienten skall känna 

trygghet och tillit. 

 

Resultatet visade på tillitens betydelse för att taktil massagen skulle ha så god effekt som möj-

ligt. Det är viktigt att personen som får taktil massage känner tillit både till metoden men även 

till personen som ger taktil massage för att massagen skall ha en så positiv effekt som möjligt. 

Enligt Løgstrup (1994) är omvårdnadens kärna relationen. Han beskriver vidare att det är i re-

lationen mellan den vårdande sjuksköterskan och den sjuka människan som det etiska kravet 

uppstår. Tillit innebär att det i varje möte mellan människor ligger ett outtalat krav att ta vara 

på det liv som tilliten lägger i vår hand (Løgstrup, 1994). Løstrup (1994) menar vidare att den 

person som visar tilliten har ett krav på att tilliten tas emot med samma hållning. Tilliten in-

nebär att en människa utelämnar sig till en annan, blottar sig. Till följd av detta finns det ett 

outtalat, anonymt krav på oss att ta vara på det liv som tilliten lägger i vår hand. Människan är 

mest sårbar när denne är sjuk eller av någon anledning inte klarar sig själv. Det etiska kravet 

är ensidigt samt tyst, outtalat och absolut (Løgstrup, 1994).  

 

Tillämpning av resultatet i kliniskt omvårdnadsarbete 

Taktil massage kan bidra med positiva erfarenheter i det kliniska arbetet om kunskap finns 

inom ämnet. Det är viktigt att sprida kunskap inom ämnet taktil massage i och med att det kan 

vara en tänkbar omvårdnadsintervention vid smärta. För att den som ger taktil massage skall 

känna sig bekväm och trygg i att utföra massagen, måste denne ha kunskap inom området. 

Personen som får taktil massage kan också känna sig tryggare om personen som ger massagen 

har den kunskap som krävs. Detta medför att massagetillfället kan resultera i en positiv upple-

velse för både den som ger och den som får taktil massage.  

 

Det är viktigt att den som får taktil massage får möjlighet att känna tillit till metoden, men 

även till den som ger massage. För att möjliggöra detta kan det vara en fördel om personen får 
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taktil massage under ett antal gånger. Tillit och förtroende är viktiga delar i relationen mellan 

sjuksköterska och patient (Sellman, 2006). Det är viktigt att patienten får tid att bygga upp en 

bra relation till sjuksköterskan, en relation som bygger på tillit.  

 

Även beröring är en annan viktig del i sjuksköterskeyrket och man kan skapa en relation till 

patienten genom beröring. Taktil massage är en form av beröring, en massage som fokuserar 

på sensorisk vävnad och som inte har för avsikt att manipulera djup vävnad (Cronfalk et al., 

2009). Denna beröring kan man erbjuda patienten. Det är dock viktigt att patienten själv har 

rätt att välja att bli berörd eller inte. I och med att beröring är en så viktig del av människans 

liv kan massage vara en intervention som kan skapa trygghet och lugn hos patienten, förutsatt 

att patienten känner tillit både till personen som ger massage samt till metoden (Russell et al., 

2008; Bergsten et al., 2005). Taktil massage kan vara en positiv omvårdnadsåtgärd vid smärta. 

Varje individ är unik, vilket resulterar i att det inte är säkert att taktil massage passar alla, men 

det är viktigt att erbjuda taktil massage som omvårdnadsåtgärd till personer med smärta. Per-

soner med smärta kan uppleva positiva erfarenheter av taktil massage vilket är orsak till var-

för man bör erbjuda detta. Det är dock viktigt att den som ger taktil massage är totalt närva-

rande och att eventuella störningsmoment om möjligt elimineras. Det kan vara svårt att avsät-

ta tid för taktil massage, men huvudsaken är att man tar till vara på den tid man har och gör 

bästa möjliga med den (Andersson et al., 2007). Det kan kännas tryggt för patienten om sjuk-

sköterskan tar sig tid och sitter ned och bekräftar honom eller henne genom att lyssna, hålla 

personen i handen eller liknande, beroende på vad patienten tycker känns acceptabelt. Berör-

ing är en väldigt viktig del av omvårdnaden, men även väldigt individuell, ibland kan det vara 

tillräckligt att hålla personen i handen (Russel et al., 2008). Alla är olika och en del tycker inte 

om att bli berörda så det får sjuksköterskan ta hänsyn till i en sådan situation. Innan man ger 

taktil massage är det viktigt att den som ger det har tillräcklig kunskap för att informera per-

sonen som får taktil massage om hur det kommer att gå till. Det är viktigt att personer som får 

massage är informerade om att de har rätt att avbryta massagetillfället om det inte känns bra. 

Den som ger taktil massage måste vara förstående och acceptera att alla är olika och att taktil 

massage kanske inte passar alla.  

 

Metoddiskussion 

Metoden i denna systematiska litteraturöversikt följer Goodmans sju steg för evidensbaserad 

omvårdnad.  Dessa är: specificera problemet för utvärdering, specificera inklusions- och ex-

klusionskriterier, formulera en plan för litteratursökning, genomföra litteratursökningen och 
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samla in de studier som möter inklusionskriterierna, tolka bevisen från de individuella studi-

erna, sammanför bevisen och formulera rekommendationer baserade på bevisens kvalitet 

(jmf. Stoltz, Udén & Willman, 2004). Enligt Stoltz et al. (2004) är denna metod över systema-

tiska litteraturöversikter lämplig för att på ett systematiskt och strukturerat sätt identifiera lit-

teratur till översikten. Metoden har bidragit till att resultatet kan betraktas som trovärdigt. Till-

förlitligheten är ett viktigt kriterium när man bedömer kvalitén på studier (Polit & Beck, s. 

416, 2004). Dock hade en fördel kunnat vara en sökning i fler databaser för att det skulle leda 

till uppmärksammande av alla relevanta referenser (Stoltz et al., 2004). 

 

De källor som refererats till i de studier som identifierats är inte studerade, vilket kanske hade 

kunnat vara användbart (Stoltz et al., 2004). På grund av exklusion i litteratursökningen av 

studier äldre än tio år samt barn kan studier som varit intressanta att studera ha gått förlorade.  

 

Vi har följt vår metod noggrant och arbetat enligt ett sätt liknande Goodmans sju steg (jmf. 

Stoltz et al., 2004). Vi har använt oss av granskningsprotokoll för att värdera de olika studier-

na vi funnit, detta för att få ett trovärdigt resultat.  

 

Breivik, et. al. (2008) menade att en tillförlitlig bedömning av smärta har avgörande betydelse 

för effektiv smärtlindring. Vid mätning av kunskap om hur taktil massage påverkar smärta 

spelar det stor roll vilka mätskalor, om de är trovärdiga och beprövade, man använder sig av. 

Vid jämförelse av olika studier bör samma mätskala för smärtbedömning ha använts för att 

resultatet ska bli trovärdigt. Tillförlitlighet avser noggrannhet samt konsekvens av information 

som framkommit i en studie (Polit & Beck, s. 37, 2004). Det kan även tas med i diskussionen 

ifall resultaten av studierna varierar beroende på deltagarna. I och med att det är upplevelsen 

av smärta som studeras kan denna skilja sig mellan olika individer. Trots användning av 

samma mätskalor, kan det kanske ändå skilja i och med att patienternas upplevelser är unika. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken kunskap som finns om att använda taktil 

massage som omvårdnadsåtgärd vid smärta. Det är svårt att kunna göra några liknelser eller 

jämförelser av hur taktil massage påverkar olika smärttillstånd, det krävs vidare forskning 

inom det belysta ämnet för att kunna dra en pålitlig slutsats. Det kan vara svårt att beskriva 

skillnader och erfarenheter mellan de olika typerna av smärta på grund av att deltagarna är 

olika och upplever saker olika. Det kan även vara svårt att jämföra dessa två tillstånd på grund 

av att de skiljer sig åt men även för att det är olika deltagare. En annan betydande faktor är att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Breivik%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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de som genomför studierna använder sig av samma mätskalor vid insamling av erfarenheter 

för att ha samma utgångspunkt, annars kan resultatet anses opålitligt. 

 

Slutsatser 

Användning av taktil massage i omvårdnad kan lindra smärta hos patienter. Forskning har vi-

sat att taktil massage kan, framgör allt, lindra smärta men att det även kan medföra en rad 

andra positiva effekter både på den som får och den som ger taktil massage. Taktil massage 

kan lindra både akut och kronisk smärta, både under själva massagen men även efter massage-

tillfället. Detta kan i sin tur resultera i en minskad användning av smärtstillande läkemedel.  

 

Personer som får taktil massage kan, förutom smärtlindring, uppleva att deras kropp blir rörli-

gare och smidigare samt avslappning och andrum från smärtan. Positivt för personen som får 

taktil massage kan vara att få känna sig bekräftad och speciellt utvald. Efter behandling med 

taktil massage kan personer som fått taktil massage må bättre både fysiskt och mentalt. Taktil 

massage krävs ett antal gånger innan personen som får den känner tillit både till metoden och 

till personen som ger massagen.  

 

Personer som ger taktil massage kan uppleva att de växer i sig själv och utvecklas som person. 

Dessa personer kan lära sig att läsa av patienternas individuella behov allt eftersom de arbetar 

med taktil massage. Det är dock viktigt för de som ger taktil massage att ha förmåga att behål-

la en inre balans och total närvaro vid massagetillfället, vilket ibland beskrivs svårt då det kan 

förekomma olika moment som utgör störningar i arbetet. Att ge taktil massage kan upplevas 

som energikrävande.  

 

Det krävs dock mer forskning inom ämnet taktil massage, speciellt genom jämförelse mellan 

olika smärttillstånd samt inom frekvens och varaktighet för att kunna skapa rekommendatio-

ner för hur ofta och hur många gånger taktil massage bör ges för att uppnå bästa resultat. 
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Bilaga 1 

Protokoll kvalitativ studie  

 

 

1. Typ av studie 

 

………………………………………………………………… 

 

2. Är resultaten i denna studie tillförlitliga? 

 

 Finns en tydlig avgränsning,  problemformulering  och syfte? 

 

 Är urvalet av deltagare tydligt beskrivet? 

Inkluderade 

                        Exkluderade 

 

 Är kontext / sammanhang för studien tydligt beskrivet? 

 

 Är metoden tydligt beskriven? 

 

Datainsamling 

  Analys 

 

 

3. Etiskt resonemang 

    Finns ett etiskt resonemang beskrivet? 

 

4. Vad visar studien för resultat? 

 

        Är resultaten logiskt, begripligt och kommunicerbart beskrivna? 
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1. Typ av studie? 
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2. Finns tydlig avgränsning / problemformulering / syfte? 
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3. Bedöm antalet deltagare utifrån frågeställning och metod 

Är urvalsförfarande tydligt? 

      Är randomiseringsförfarande tydligt och adekvat? 

            Är kriterier för inkluderade beskrivet? 

            Är kriterier för exkluderade beskrivet ? 

            Hur stort är bortfallet? 

 

4. Är kontext / sammanhang tydligt beskrivet? 
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7. Är metoden tydlig beskriven och adekvat för frågeställning? 
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1. Was an ‘a priori’ design provided? 

The research question and inclusion criteria should be established before 
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There should be at least two independent data extractors and a 
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3. Was a comprehensive literature search performed? 

At least two electronic sources should be searched. The report must 

include years and databases used (e.g. Central, EMBASE, and 

MEDLINE). Key words and/or MESH terms must be stated and where 

feasible the search strategy should be provided. All searches should be 

supplemented by consulting current contents, reviews, textbooks, 

specialized registers, or experts in the particular field of study, and by 

reviewing the references in the studies found. 

_ Yes 

_ No 
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4. Was the status of publication (i.e. grey literature) used as an 

inclusion criterion? 
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their publication type. The authors should state whether or not they 

excluded any reports (from the systematic review), based on their 

publication status, language etc. 

_ Yes 

_ No 

_ Can’t answer 

_ Not applicable 

 

5. Was a list of studies (included and excluded) provided? 

A list of included and excluded studies should be provided. 

_ Yes 

_ No 

_ Can’t answer 

_ Not applicable 

 

6. Were the characteristics of the included studies provided? 

In an aggregated form such as a table, data from the original studies 

should be provided on the participants, interventions and outcomes. The 

ranges of characteristics in all the studies analyzed e.g. age, race, sex, 

relevant socioeconomic data, disease status, duration, severity, or other 

diseases should be reported. 

_ Yes 

_ No 
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_ Not applicable 

 

7. Was the scientific quality of the included studies assessed and 

documented? 

‘A priori’ methods of assessment should be provided (e.g., for 

effectiveness studies if the author(s) chose to include only randomized, 

double-blind, placebo controlled studies, or allocation concealment as 

inclusion criteria); for other types of studies alternative items will be 

relevant. 

_ Yes 
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_ No 

_ Can’t answer 

_ Not applicable 

 

8. Was the scientific quality of the included studies used 

appropriately in formulating conclusions? 

The results of the methodological rigor and scientific quality should be 

considered in the analysis and the conclusions of the review, and 

explicitly stated in formulating recommendations. 

_ Yes 

_ No 

_ Can’t answer 

_ Not applicable 

 

9. Were the methods used to combine the findings of studies 

appropriate? 

For the pooled results, a test should be done to ensure the studies were 

combinable, to assess their homogeneity (i.e. Chi-squared test for 

homogeneity, I²). If heterogeneity exists a random effects model should 

be used and/or the clinical appropriateness of combining should be 

taken into consideration (i.e. is it sensible to combine?). 

_ Yes 

_ No 

_ Can’t answer 

_ Not applicable 

 

10. Was the likelihood of publication bias assessed? 

An assessment of publication bias should include a combination of 

graphical aids (e.g., funnel plot, other available tests) and/or statistical 

tests (e.g., Egger regression test). 

_ Yes 

_ No 

_ Can’t answer 

_ Not applicable 
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Potential sources of support should be clearly acknowledged in both the 

systematic review and the included studies. 

_ Yes 

_ No 

_ Can’t answer 

_ Not applicable 



30 

 

Bilaga 4 

Tabell 3 - Översikt av artiklar till analysen 

Författa-

re/År 

Typ av 

studie 

Deltaga-

re (bort-

fall) 

Metod  

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

medi-

um, låg) 

 

Andersson 

et. al. 

(2009). 

Kvantita-

tiv  

57 (14) Observationsstudie.  Patienterna tyckte 

att taktil massage 

gav positiva effek-

ter som ökad ener-

gi, gladare, mins-

kad trötthet, för-

bättrad sömn, 

minskad smärta, 

ökad förmåga att 

röra sig samt ökad 

allmän fysisk och 

psykisk hälsa. 

 

Hög 

Andersson 

et. al. 

(2007). 

Kvalitativ 26 Intervjuundersök-

ning. Grounded theo-

ry. 

Resultaten visade 

att total närvaro 

var viktigt för god 

effekt av taktil 

massagen. 

 

Hög 

Andersson 

et. al. 

(2004). 

Kvantita-

tiv 

16 (5) Pilotstudie (utan kon-

trollgrupp) 

Taktil massage 

påverkar HbA1c 

både på kort och 

lång sikt. En direkt 

effekt är minsk-

ning B-glukos. 

Kan även innebära 

en minskning av 

användandet av 

diabetes-

mediciner.  

Hög 

 

 

Bello et. al. 

(2008). 

 

 

Kvantita-

tiv 

 

 

14 (0) 

 

 

RCT 

 

 

Taktil stimulering 

är inte nödvändigt 

för oxytocinfri-

sättning. 

 

 

Hög 
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Forts. tabell 3 - Översikt av artiklar till analysen 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod  

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

medium, 

låg) 

 

Bergsten et. 

al. (2005). 

 

Kvalitativ  

 

14 (0) 

 

Fenomenografisk 

med semistrukturera-

de intervjuer. 

 

Det är av stor 

vikt att man er-

bjuder patien-

terna komple-

ment till den 

traditionella be-

handlingen. 

 

 

Hög 

Chan & 

Wong. 

(2004).  

Kvantitativ  1713 

(1414) 

Beskrivande studie 

med strukturerat frå-

geformulär via brev. 

De som svarade 

ansåg att kom-

plementär alter-

nativ medicin 

kunde vara mest 

effektivt mot 

bland annat 

smärta. 

 

Medel 

Collinge et. 

al. (2007). 

Kvantitativ  99 Interventionsstudie  Sammanfattande 

instruktioner 

kan vara en 

möjlig interven-

tion för att öka 

vårgivarens ef-

fektivitet, pati-

entens tillfreds-

ställelse, livs-

kvalitén och 

kvalitén på rela-

tionen. 

Hög 
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Forts. tabell 3 - Översikt av artiklar till analysen 

Författa-

re/År 

Typ av studie Deltaga-

re (bort-

fall) 

Metod  

Datainsam-

ling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

medi-

um, låg) 

 

Kshettry et. 

al. (2006).  

Kvantitativ 182 (78) RCT Man upptäckte 

minskning av 

hjärtfrekvens 

och det systo-

liska blod-

trycket i grup-

pen för kom-

plementär me-

dicin. Fre-

kvensen för 

komplikationer 

var väldigt låg. 

Smärta och 

spänningar 

minskade. 

 

Hög 

Mansky & 

Wallerstedt. 

(2006). 

Översiktsstu-

die 

51 artik-

lar 

Systematisk littera-

turöversikt 

Akupunktur, 

hypnos, medi-

tation, viss typ 

av mat, hea-

ling och kom-

plementära al-

ternativa me-

toder kan vara 

effektiva som 

komplementä-

ra metoder vid 

palliativ vård 

och lindrande 

av cancersym-

tom. 

 

Hög 

Olsson et. 

al. (2004). 

Kvantitativ  35 (5) RCT Patienterna 

som fick taktil 

massage upp-

levde högre 

livskvalitet 

och förbättrade 

ADL-

funktioner. 

Hög 
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Forts. tabell 3 - Översikt av artiklar till analysen 

Författa-

re/År 

Typ av studie Deltaga-

re (bort-

fall) 

Metod  

Datainsam-

ling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

medi-

um, låg) 

 

Post-White 

et. al. 

(2003). 

Kvantitativ 230 (66) RCT Terapeutisk mas-

sage och healing 

var effektivt vid 

kortvarig smärta, 

humörsväng-

ningar och fati-

gue. 

 

Hög 

Russell et. 

al. (2008). 

Översiktsstu-

die 

14 artik-

lar 

Systematisk littera-

turöversikt 

Massage terapi 

visar ofta på pa-

tienternas behov 

av mänsklig kon-

takt och resultatet 

stödjer de positi-

va fördelarna av 

massage i can-

cervård. 

 

Medel 

Wikström 

et. al. 

(2003). 

Kvantitativ 22 Pilotstudie Resultaten gav 

upphov till en 

hypotes om en 

sexrelaterad 

skillnad i neuro-

hormonellt svar 

på taktil massa-

ge. 

 

Medel 

Zaza et. al. 

(1999). 

Kvantitativ  214 (73) Enkätinsamling Deltagarna var 

intresserade av 

att lära sig mer 

om akupunktur, 

massage, tera-

peutisk beröring 

och hypnos. 

Medel 
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Forts. tabell 3 - Översikt av artiklar till analysen 

Författare/År Typ av stu-

die 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod  

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

medium, 

låg) 

 

Ågren & 

Berg. 

(2006). 

Kvalitativ  11 (1) Fenomenologisk me-

tod 

Taktil massage 

har visat sig 

vara ett bra al-

ternativ eller 

åtminstone ett 

bra komplement 

i omvårdnaden 

av kvinnor med 

allvarligt illa-

mående och 

kräkningar un-

der graviditeten. 

Hög 

 

 


