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Sammanfattning 

Bakgrund: Att få ett cancerbesked kan för vissa upplevas som att få en dödsdom. 

Det väcker inte allt för sällan starka känslor hos både den drabbade och dess 

anhöriga. Att leva med cancer upplevs för många påfrestande både fysiskt och 

psykiskt från symtom och biverkningar från olika behandlingar såsom cytostatika 

och strålning. Däremot kan hoppet ofta leva kvar men i olika grader innan det 

infinner sig på nytt.  

Syfte: Syftet med denna litteratöversikt var att beskriva massage och beröring som 

symptomlindring hos patienter som lever med cancer. 

Metod: Denna uppsats har utformats som en litteraturöversikt bestående av 13 

artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod. Datainsamling har gjorts i form 

av litteratursök i databaserna CINAHL, PubMed samt via manuella sökningar. 

Resultat: Resultatet presenterades under två huvudkategorier: symtomlindrande 

effekter med hjälp av massage och beröring och påverkan av livskvalitén med 

hjälp av massage och beröring. De underliggande kategorierna var: smärta och 

illamående, respektive ångest, sömn och relationer. Massage, beröring och 

aromaterapi kunde minska både smärta och illamående även om effekten avtog när 

behandlingen avslutades. Detsamma gällde ångest. Även sömnkvalitén 

förbättrades och beröring kunde i vissa fall medföra ett känslomässigt stöd och 

sågs att relationer kunde fördjupas. 

Slutsats: Olika typer av beröringsformer är bland de äldsta behandlingsmetoder 

som finns och har börjat användas allt mer inom hälso- och sjukvården. Massage, 

beröring och aromaterapi kan ge en god symtomlindrande effekt både fysiskt och 

psykiskt och öka livskvalitén vid kontinuerlig behandling. 

 

Nyckelord: Aromaterapi, Cancer, Beröring, Massage, Symtomlindring 



 

 

 

Abstract 

Background: Receiving a cancer diagnosis can for some be seen as getting a 

death sentence. It often evokes strong feelings of both the patients and their 

relatives. Living with cancer is often experienced as stressful both physically and 

mentally from the symptoms and side effects from treatments such as 

chemotherapy and radiation. However, hope often survive, only in different 

degrees before it find its way back. 

Aim: The purpose of this study was to describe massage and touch as a method for 

symptom relief in cancer patients. 

Method: This study has been designed as a litterature review consisting of 13 

qualitative and quantitative articles. Data was collected in the databases CINAHL, 

PubMed and by searching manually. 

Results: The results were presented in two main categories: symptomatic effect of 

massage and touch and impact of the quality of life by means of massage and 

touch. The underlying categories were: pain and nausea, and anxiety, sleep and 

relationships. Massage, touch and aromatherapy could help reduce pain, nausea 

and anxiety, although the effect waned when treatment ended. Sleep quality 

improved and touch could in some cases be seen as a way of deepen relationships. 

Conclusion: Different types of touchtherapy are some among the oldest methods 

in history and are being used more in health care. Massage, touch and 

aromatherapy can provide a good symptomatic effect both physically and 

mentally, and increase quality of life when receiving treatment continuously. 
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Inledning 

Denna litteraturöversikt handlar om massage och beröring som ett komplement för 

patienter som lever med cancer. Ett cancerbesked kan upplevas som att få en 

dödsdom och väcker många känslor hos både den drabbade och dess anhöriga. Att 

leva med cancer upplevs för många påfrestande, inte enbart rent fysiskt från 

symtom och biverkningar från behandlingar. Även det mentala och andliga planet 

påverkas av detta. Därför har uppsatsförfattarna valt att undersöka om det finns 

andra behandlingsmetoder som inte är lika påfrestande för patienten och som kan 

komplettera den symtomlindring som finns idag. Uppsatsförfattarna har under sin 

verksamhetsförlagda utbildning sett att det ges mycket läkemedel som lindring av 

biverkningar som uppstått av andra läkemedelsbehandlingar. Intresset har då 

väckts för andra metoder och om det ger färre biverkningar. 

 

Bakgrund 

Cancer 

Cancer är en sjukdom som drabbar fler och fler i vårt moderna samhälle. De 

vanligaste cancerformerna i Sverige under 2009 var bland annat prostatacancer, 

bröstcancer, coloncancer och hudcancer. Det som alla varianter av cancer har 

gemensamt är att det i kroppen har skett en okontrollerad celldelning som leder till 

att en tumör bildas. Det som kännetecknar cancercellen är bland annat att den till 

skillnad från normala celler är oförmögen till att dö. Det betyder att den är 

okänslig mot signaler som försöker få tumören att sluta växa och därför har 

cancercellen en förmåga att fortsätta dela sig utan stopp  (Ericson & Ericson, 

2012). Tumörerna kan sedan sprida sig och bilda så kallade metastaser i det 

närliggande området. Prognosen för cancerdrabbade patienter varierar beroende av 

vad det är för typ av cancer de drabbats av och hur fort de upptäckts 

(Socialstyrelsen, 2013). Lungcancer är den dödligaste formen av cancersjukdomar 

(Brooks, 2015). 

 

Orsakerna till cancer är varierande men en faktor är livsstilsbetingad. Våra 

levnadsvanor har stor betydelse för risken att insjukna i cancer. Riskfaktorer är 

t.ex. rökning och dåliga matvanor. Samtidigt finns det idag fler förebyggande 

åtgärder för att upptäcka cancer i tid. Ett exempel på det är de cellprovtagningar 
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som görs på unga kvinnor och de snabba åtgärder som utförs vid upptäckt av 

cellförändring (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Symtom vid cancer 

Utvecklingen av cancer tar lång tid från det att den första, sjuka cancercellen delar 

sig fram till det att en cancertumör upptäcks. Eftersom prognosen för överlevnad 

försämras med tiden är det viktigt att upptäcka sjukdomen i tid. Några exempel på 

symtom som kan tyda på cancer är knölar på kroppen och smärta (Ericson & 

Ericson, 2012). Andra symtom som kan uppstå är trötthet, en allmän 

sjukdomskänsla, ångest, depression, stickningar i händerna, andfåddhet och 

ätsvårigheter (Guner, Akins & Durna, 2014). 

 

Behandling av cancer 

Cancer kan behandlas på olika sätt beroende på vart i kroppen den finns. Det finns 

tre vanliga behandlingsmetoder som ofta kombineras och de innefattar kirurgi, 

strålning och cytostatikabehandling (även kallat cellgifter). Strålning och  

cellgifter har många biverkningar och behandlingen kan ibland upplevas värre än 

själva sjukdomen. Symtom som kan uppstå är bland annat illamående, smärta och 

trötthet (Socialstyrelsen, 2013). Många patienter upplever symtom i samband med 

cancerbehandling. Med hjälp av vidare forskning är det däremot möjligt att kunna 

bedöma, hantera och undvika de allra vanligaste symtomen såsom smärta, 

illamående och trötthet (Loerzel, 2015). Smärta hos patienter som lever med 

cancer är ett vanligt förekommande problem och trots analgetikabehandling 

kvarstår smärtan och livskvalitén försämras (Hjermstad et al., 2016). 

Kirurgi 

Den vanligaste behandlingsformen vid cancer är kirurgi. Målet med behandlingen 

är att avlägsna hela tumören (Ericson & Ericson, 2012). Vid kirurgi som 

behandlingsform mot cancertumörer måste detta utföras på ett professionellt, 

säkert och evidensbaserat sätt (Brooks, 2015). 

Strålning 

Att behandla med strålning innebär att patienten utsätts för röntgenstrålar, men 

med högre energi. Strålningen gör att det orsakas skador i cancercellernas DNA 
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vilket leder till att dessa celler dör (Chacon, Schutshy & Powell Jr., 2016). Allt 

sedan upptäckten av röntgenstrålarna för mer än hundra år sedan har 

strålbehandling har spelat en central roll för bland annat bekämpningen av 

bröstcancer (Currey, Bergom, Kelly & Wilson, 2015). Kroppens vanliga celler har 

lättare för att reparera sig vilket är anledningen till att dessa kan överleva 

strålningen bättre. På så sätt kan tumören krympas och med tiden försvinna. 

Strålbehandling kan i vissa fall ge ett lika gott resultat som att avlägsna tumörer 

kirurgiskt (Ericson & Ericson, 2012). 

Cytostatika 

Även cytostatika används för att behandla cancer p.g.a. sin effekt att kunna döda 

eller hämma tillväxten av avvikande celler (cancerceller). Denna typ av behandling 

kan dock även medföra förändringar i mottagarens eget immunförsvar p.g.a. detta. 

Därför kan även kroppens friska celler påverkas av behandlingen. Eftersom 

cytostatika inte kan skilja på cancerceller eller friska, snabbt växande celler dödas 

även de friska cellerna (Chacon et al., 2016). Det finns flera olika typer av 

cytostatika som angriper cancercellerna på olika sätt, bland annat genom att 

hämma cancercellernas nybildning av DNA så att tillväxten och nybildandet av 

nya cancerceller hämmas (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Komplementär- och alternativ medicin (KAM) 

KAM är ett samlingsnamn för olika behandlingar som är komplement och 

alternativ till den vanliga sjukvården. Denna medicin regleras av lagar precis som 

den vanliga hälso- och sjukvården och bör utövas av legitimerad personal. Många 

patienter väljer KAM som ett komplement till de traditionella metoderna för att 

förbättra sin hälsa eller för att förebygga sjukdom. Metoder som innefattas i KAM 

är bland annat akupunktur, massage och aromaterapi (Bjernegroth, 2011). KAM 

används alltmer inom bland annat den palliativa vården för att öka livskvalitén och 

den psykiska hälsan (Aldridge, Cain, Wilkinson, & Wilson, 1999). I USA har 

användandet av KAM har ökat drastiskt sedan 1990-talet, framförallt hos patienter 

som lever med cancer. Därför krävs en ökad kunskap hos vårdpersonal för att 

kunna bemöta och hantera dessa patienter (Fouladbakhsh, Stommel, Given & 

Given, 2005). 
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Massage  

Massage är en av de äldsta behandlingsmetoderna och innebär att man knådar, 

stryker eller trycker hårt på olika punkter på kroppen för att nå avslappning och 

ökad blodcirkulation. Metoden kan användas i olika syften, bland annat för att 

lindra stress och muskelspänningar men också för att lindra smärta. Detta då 

massagen kan frigöra endorfiner i kroppen som verkar smärtstillande. Massagen 

kan även utföras med eteriska oljor och kallas då för aromaterapi (Fass, 2016).  

 

Att få ett cancerbesked 

Patienter kan beskriva processen i hur hoppet förändras över tid från det att 

patienten får diagnosen och längs med resans gång. I början är det vanligt att 

känna sig chockad efter att ha fått ett cancerbesked och att tackla detta med 

förnekelse är inte ovanligt. Hoppet sjunker hos patienten till en början och det kan 

till och med försvinna helt till en total hopplöshet. Med tiden byggs däremot 

hoppet upp igen och patienten kan lära sig att leva med sjukdomen. Det kan med 

tiden infinna sig en acceptans över att livet inte är evigt och patienten kan till och 

med infinna sig med tanken över döden och att själv kanske dö av sjukdomen. Så 

länge sjukdomen är stabil kan hoppet lätt leva vidare i individen eftersom att så 

länge som patienten mår bra i övrigt så känns det lättare att tillåta sig själv att få 

känna hopp. Detta är något som sker över tid och i slutändan är det ändå vanligt att 

patienten finner acceptans och mening med livet trots omständigheterna. Det 

infinner sig som en nyorientering där patienten finner ett nytt hopp och en ny 

mening med livet jämfört med tidigare (Eustache, Jibb & Grossman, 2014). 

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt den etiska koden för sjuksköterskor från International Council of Nurses 

(ICN) är sjuksköterskans roll att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Till grunden för detta ligger med andra ord respekten för de 

mänskliga rättigheterna vilket därför även inkluderar olika kulturella rättigheter, 

rätten till liv och att ha egna val samt rättigheten att bli respektfullt bemött. Detta 

oavsett patientens kön, ålder, hudfärg, sexuell läggning eller tro mm (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska vården 

ges med lika villkor för hela befolkningen (SFS, 1982:763). Det är viktigt att 
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vårdtagarna får en god vård som inkluderar effektiva och säkra metoder och att 

resurser används på rätt sätt. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ska 

vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård 

(som återfinns i HSL) upprätthålls. Det är även vårdgivarens ansvar att vidta de 

åtgärder som behövs för att förebygga vårdskador.  

 

Mer specifikt kan sjuksköterskans roll i vårdandet av cancerpatienter handla om att 

undervisa om vilka riskfaktorer (som tidigare nämnts) som finns för att ge 

patienten en chans att undvika dessa. Denna information kan exempelvis ges till 

skolungdomar under besök hos skolsköterskor eller hos distriktssjuksköterskor på 

vårdcentraler. På så vis finns det en chans till att nå ut till en stor andel människor 

och inbringa en större medvetenhet kring hur bland annat levnadsvanor kan 

påverka livet i ett senare skede. Sjuksköterskan kan även undervisa om olika 

tecken som ska tas på allvar för att kunna upptäcka eventuell cancersjukdom i tid 

(Ayres, 2009). 

 

Teoretisk referensram 

Enligt Eriksson (2015) består kärnan i vårdandet av bland annat tillit och 

tillfredsställelse samt kroppsligt och andligt välbefinnande men även tro, hopp och 

kärlek. En individ som kan uppleva just tro, hopp och kärlek har ett visst mått av 

inre frihet och det är allt detta tillsammans som ger förutsättningar för att kunna bli 

hel och uppleva hälsa. Det är kropp, själ och ande som utgör enheten hos 

människan (a.a.). Vårdandet utgörs av kärleken och dess kraft i form av närhet, 

ömhet och att försörja patienten med välbefinnande både kroppsligt och själslig. 

Även leken är en viktig del i vårdandet. Leken utgör nämligen vägen till hälsa och 

med hjälp av denna går det att åstadkomma en kraft till utveckling. Kärlek och 

omtanke är ett uttryck för det mänskliga (Eriksson, 1988). 

 

Eriksson (2015) beskriver att människan i grunden är en naturlig vårdare och att 

detta är ett naturligt beteendemönster hos oss människor. Att vårda en annan 

person innebär att vårdgivaren ser till hela människan, det vill säga kropp, själ och 

ande. Enligt Eriksson (1988)  är det därför viktigt att som sjuksköterska se detta, 

att det finns fler livsdimensioner än enbart det kroppsliga. Därför går det inte att 
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vårda endast en del, utan hela människan måste vårdas. Det måste finnas en 

respekt för varje unika människa. Det är denna helhetssyn som vårdandet handlar 

om. 

 

Problemformulering 

Cancer är idag en vanligt förekommande sjukdom i Sverige. Många upplever 

påfrestande biverkningar i samband med behandling som påverkar både den 

fysiska och mentala hälsan hos patienten. Forskningen har kommit långt i 

behandlingen av cancersmärta men många upplever trots detta att den 

symtomlindring som erbjuds inte hjälper hela vägen. Sjuksköterskan möter dessa 

patienter på flera olika instanser och behöver därför veta hur hen kan hjälpa, stötta 

och underlätta för dessa patienter. Därför skrivs denna uppsats för att öka 

kunskapen kring detta område. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva massage, beröring och aromaterapi som symtomlindring hos 

patienter som lever med cancer.  

 

Frågeställningar 

- Hur påverkas symtomlindringen hos personer med cancer av massage och 

beröring? 

- Hur påverkas livskvalitén av massage, beröring och aromaterapi? 

 

Metod 

Design 

Denna uppsats är utformad som en litteraturöversikt för att skapa en överblick av 

ett avgränsat område. Detta för att skapa en bild av kunskapen kring det valda 

området. På så vis går det att skapa en utgångspunkt för en fortsatt forskning och 

får en översikt över ett problemområde (Friberg, 2006). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier  

För att i resultaten kunna presentera så aktuell forskning som möjligt har 
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uppsatsförfattarna valt att inkludera artiklar som är publicerade mellan 2006 och 

2016. Vidare skulle valda artiklar vara peer-reviewed, vara skrivna på engelska 

samt uppnå god kvalitet enligt granskningsmallarna för kvantitativa och kvalitativa 

artiklar. Artiklarna skulle handla om vuxna personer över 18 år som lever med 

någon typ av cancer och där någon form av beröringsterapi har utförts för att 

värdera bland annat olika upplevelser hos dessa personer.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som exkluderades var sådana som inte uppnådde minst medelhög kvalité, 

det vill säga mer än 60% enligt granskningsmallarna. 

 

Tillvägagångssätt 

Via Medical Subject Headings (MeSH) som går att tillgå via Karolinska Institutet 

har lämpliga sökord tas fram. Med hjälp av MeSH har svenska termer översatts till 

den engelska motsvarigheten för samma term för att kunna söka i olika databaser. 

Följande sökord är de som har använts: cancer, touch, massage, acupuncture, soft 

massage och effects of touch. Dessa termer har sedan använts i olika 

kombinationer med hjälp av de booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sökstrategin presenteras i bilaga 1. 

Datainsamlingen har i första hand skett i form av litteratursök i databaserna 

PubMed och Cinahl. Data har även samlats in via manuella sökningar. Detta 

genom att ha gått igenom referenslistor från andra studier och sedan sökt efter de 

artiklar som ansetts vara relevanta för denna litteraturöversikt. Tabell över valda 

artiklar presenteras i bilaga 2. 

 

Analys och tolkning av data 

För att analysera och tolka data har valda artiklar kvalitetsgranskats med hjälp av 

de granskningsmallar för kvantitativa (bilaga 3) och kvalitativa (bilaga 4) artiklar. 

Detta för att kunna använda så pålitlig litteratur som möjligt. Artiklarna har sedan 

värderats till låg (60-69%), medelhög (70-79%) eller hög (80-100%) kvalitet 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). De artiklar som valdes ut till resultatet i 

denna litteraturöversikt har uppnått medelhög eller hög kvalitet. 
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För att sedan kunna sammanställa resultatet har samtliga artiklar noggrant 

analyserats. Detta genomfördes genom att författarna läste igenom samtliga 

artiklar flera gånger för att få en god förståelse för artiklarnas innehåll. Varje 

artikel gavs sedan olika koder utifrån dess resultat såsom smärta, illamående, 

sömn, livskvalitet o.s.v. Koderna har sedan kategoriserats under 

rubriker/huvudkategorier som författarna ansåg sammanställa de olika koderna. 

Rubrikerna som användes var "symtomlindrande effekt av icke-farmakologiska 

metoder" och "påverkan av livskvalitén med hjälp av icke-farmakologiska 

metoder". Detta gjordes enligt Forsberg & Wengströms (2013) innehållsanalys. 

 

Resultatet bestod från början av 15 artiklar som handlade om massage, beröring, 

aromaterapi samt akupunktur, men efter noggrann övervägning gjordes beslutet att 

utesluta de artiklar som behandlade ämnet akupunktur. Detta är anledningen till 

varför resultatet nu består av enbart 13 artiklar. Resonemanget kring att utesluta 

dessa artiklar handlade om att snäva åt litteraturöversikten något och endast 

fokusera på de metoder som i störst grad handlade om beröringsterapi. 

 

Etiska överväganden 

Genom arbetets gång har ett forskningsetiskt perspektiv vidtagits. Detta genom att 

välja studier som blivit granskade, godkända och fått tillstånd av en etisk 

kommitté. De få artiklar där något etiskt ställningstagande inte har gjorts har 

noggrann analys utförts och författarna har själva bedömt att dessa studier inte har 

utgjort någon fara på något vis för studiernas deltagare. Uppsatsförfattarna har haft 

för avsikt att presentera alla resultat som framkommer samt att inte förvränga de 

resultat som framkommer (Forsberg & Wengström, 2013).  Uppsatsförfattarna har 

även i så stor utsträckning som möjligt förhållit sig objektivt till de resultat som 

identifierats. 

 

Resultat 

Resultatet består av 13 kvalitativa och kvantitativa artiklar och redovisas utifrån 

två huvudrubriker: ”Symtomlindrande effekter med hjälp av massage och 

beröring” och ”Påverkan av livskvalitén med hjälp av massage och beröring”. 

Underrubrikerna skapades utifrån de symptom som framkom under 
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bakgrundsarbetet, det vill säga smärta, illamående, ångest samt försämrad 

livskvalité. Detta för att på ett lättöverskådligt sätt kunna presentera de framkomna 

resultaten. Artiklarna i resultatet handlar om hur massage, beröring och 

aromaterapi påverkar nämnda symtom som kan uppstå till följd av sjukdomen 

cancer samt biverkningar från olika cancerbehandlingar. 

 

Symtomlindrande effekter med hjälp av massage och beröring 

Effekter på smärta 

Studier som undersökt effekten av massage och terapeutisk beröring hos 

cancerpatienter visade att dessa metoder kan ha inverkan på smärtupplevelsen hos 

dessa patienter. Aghabati, Mohammadi och Pour Esmaiel (2008) beskrev 

cancerpatienter som genomgick cytostatikabehandling under en femdagarsperiod 

och fick genomgå en behandling med terapeutisk beröring under 30 minuter per 

tillfälle. Efter dessa fem dagar av behandling uppvisade deltagarna från 

studiegruppen som behandlats med terapeutisk beröring mindre smärta jämfört 

med deltagarna från placebogruppen som fick en behandling som såg ut att likna 

terapeutisk beröring för det otränade ögat och kontrollgruppen som fick vanlig 

omvårdnad.  

 

López-Sendín, Alberquerque-Sendín, Cleland och Fernández-de-las-Peñas (2012) 

undersökte effekten av fysisk terapi där massage och motion kombinerades och 

utgjorde grunden för den behandling deltagarna fick. Deltagarna var patienter som 

levde med en obotlig cancersjukdom. Studiegruppen hade fått massage och olika 

typer av motion medan deltagarna från kontrollgruppen endast hade fått en lättare 

beröring. Deltagarna fick sex stycken behandlingstillfällen under en period av två 

veckor, varje behandlingstillfälle varade mellan 30-35 minuter. Det framkom ur 

studien att deltagarna från studiegruppen hade fått en minskad smärta jämfört med 

deltagarna från kontrollgruppen. 

 

Toth et. al. (2013) undersökte effekten av att ge cancerpatienter massage i hemmet 

för att lindra smärta. Studien omfattade 39 personer, varav 20 stycken fick 

massage, 10 stycken var i en ”no touch” grupp och nio stycken fick sin vanliga 

vård.  Massagen utfördes av professionella terapeuter i sessioner om 15 – 45 
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minuter. Styrkan i massagen anpassades efter vad patienterna kände sig bekväma 

med. ”No touch” gruppen användes för att kunna kontrollera om endast 

terapeutens besök kunde leda till ökat välbefinnande hos den sjuke. Terapeuten 

skulle då besöka patienten 15 – 45 minuter och endast hålla sina händer 30 

centimeter ovanför dennes kropp. Alla deltagare i studien fick fylla i ett 

frågeformulär där man skattar både smärta och livskvalité. Den grupp som endast 

fick sin vanliga vård fick svara på samma formulär som övriga. Studien visade att 

massage i hemmet kunde förbättra smärtan för patienter som lider av avancerad 

cancer, men att den inte gav någon långvarig effekt och att sessionerna borde 

upprepas för att upprätthålla effekt. 

 

Kutner et. al (2008) har jämfört effekten av både massage och enkel beröring. Då 

massage inte gav någon långvarig effekt menade de att enkel beröring bör ses som 

lika god metod eftersom endast beröring hade en god inverkan på smärta och 

humör hos patienter som lever med avancerad cancer. 

 

Effekter på illamående 

Billhult, Bergström och Stener-Victorin (2007) beskrev effekten av massage som 

metod för att lindra bland annat illamående hos kvinnor med bröstcancer under 

pågående cytostatikabehandling. Deltagarna delades in i två grupper med en 

studiegrupp samt en kontrollgruppen. I studiegruppen fick deltagarna massage 

under 20 minuter under fem tillfällen. Deltagarna i kontrollgruppen fick istället ett 

besök av sjukhuspersonalen (som arbetade på det sjukhus där studien gjordes) 

under 20 minuter lika många tillfällen där de samtalade ostrukturerat om vad som 

helst. Resultatet visade att studiegruppen som fått massagebehandlingen hade ett 

signifikant minskat illamående jämfört med deltagarna från kontrollgruppen. 

Genomsnittlig förbättring var 73,2% för studiegruppen jämfört med 

kontrollgruppen där genomsnittlig förbättring var 49,5% (a.a.). 

 

Påverkan av livskvalitén med hjälp av massage och beröring 

Effekter på ångest 

För att beskriva upplevelsen av massage hos kvinnor med bröstcancer som 

genomgick cytostatikabehandling gjorde Billhult, Stener-Victorin & Bergbom 
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(2007) en studie där deltagarna under tiden de behandlades fick massage under 20 

- 30 minuter per tillfälle. Deltagarna fick själva välja mellan att bli masserade om 

fötterna och benen eller händerna och armarna. Massagebehandlingen gavs vid 

fem tillfällen. Det visade sig att massagen kunde hjälpa deltagarna att slappna av 

och känna en lättnad istället för den ångest som cytostatikabehandlingen ofta 

innebar. Det framkom fem olika delar ur resultatet. Deltagarna beskrev massagen 

som ett sätt att distrahera sitt sinne från sådant som upplevs skrämmande, särskilt 

cytostatika ansågs vara synonymt med  obehag. Massagen sågs som något positivt, 

något att se fram emot och att få möjligheten att balansera upp de negativa 

känslorna från cytostatikabehandling med de positiva känslorna som massagen 

gav. Deltagarna upplevde även en chans att få slappna av stund, detta kunde ses 

som en kontrast till spändhet som associerats med cytostatikabehandling. Det 

fanns en känsla av att det finns någon som bryr sig, detta var viktigt eftersom 

deltagarna vanligtvis hade en tendens till att inte känna sig tillräckligt värda för att 

bli berörda pga. sjukdomen och deras utseende. Massagen medförde att de för en 

stund slapp känna sig "sjuka och fula". Till sist fick deltagarna en känsla av att 

bara må bra och uppleva en skön stund. Genom att få massage fick deltagarna en 

chans att njuta något som de ansåg som en lyx och de fick för en stund känna sig 

normala trots deras livssituation  (a.a.). 

 

I en annan studie av Sturgeon, Wetta-Hall, Hart, Good & Dakhil (2009) där syftet 

var att ta reda på hur patienter med obotlig cancer som vårdades palliativt 

upplevde mjuk massage såsom lätta strykningar och cirkulerande rörelser utfördes 

massage som behandlingsmetod. Behandlingen varade 20 minuter per tillfälle och 

gavs 2-3 gånger per vecka utifrån deltagarens egna önskemål. Det framkom att 

massage kan vara en metod för att finna ett inre lugn. Deltagarna kände att det 

fanns någon som brydde sig om dem och ville dem väl. Det uppstod känslor av 

trygghet och värdighet under tiden för massagen samt att känna sig som en person 

och inte som en sjukdom. Deltagarna kände en lättnad över att få en stund fri från 

ångestladdade tankar såsom framtiden, sin egen död och hur sista tiden i livet 

skulle vara. Istället fick de må bra en stund. Massagen gjorde även att deltagarna 

kunde slappna av mer och upplevde en känsla av att vara i paradiset. Studien 

visade att denna mjuka typ av massage inte bara underlättade vardagen vad gäller 
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smärta, utan även tunga tankar kunde kännas lättare. Hela människan påverkades 

fysiskt som mentalt (Beck, Runeson & Blomqvist, 2009). 

 

Även aromaterapi kunde ge ett ökat välbefinnande och minskad ångest. Effekten 

var kortvarig och behövde upprepas varannan vecka för att bibehålla effekten. 

Detta visade en studie som genomförts i Storbritannien där 288 cancerpatienter 

som upplevde ångest fick genomgå sessioner med aromaterapi. (Wilkinson et. al., 

2007). En annan studie, där man också tittat på hur aromaterapi kan påverka ångest 

hos bröstcancerpatienter, visar även denna att metoden verkar ångestdämpande 

men under en kortare period. Författarna ansåg också att mer forskning på området 

bör göras för att undersöka hur metoden kan förbättras (Imanishi, Kuriyama, 

Shigemoni, Watanabe, Ahara, Kita & Fuki, 2007). 

 

Effekter på sömn 

Studien av Toth et. al. (2013) som visade att massage kunde ge smärtlindring, 

visade också att patienterna fick en förbättrad sömn, vilket i sin tur gav en ökad 

livskvalité. Dock var effekten kortvarig även här och upprepade sessioner anses 

nödvändigt för att upprätthålla effekt. Kashani och Kashani (2014) har också 

undersökt hur massage kan förbättra sömnkvalitén hos bröstcancerpatienter. 

Resultatet i deras studie visade att den grupp som erhöll massage fick god effekt 

på sömnkvalitén jämfört med kontrollgruppen som inte fick någon behandling alls. 

De menade att om vårdpersonalen kunde lära sig massagemetoder så skulle det 

vara en god komplementär metod som främjar upplevelsen av hälsa. 

 

Terapeutisk massage användes för att fastställa hur denna metod påverkade 

livskvalitén hos patienter med bröstcancer som behandlades med cytostatika. 

Deltagarna fick behandling under 30 minuter, en gång per vecka under tre veckors 

tid för att både före och efter mäta ångest, smärta, illamående, lidande, 

sömnkvalitet och livskvalitet. Efter tre veckors behandling upplevde deltagarna en 

förbättring av nämnda symtom. De symtom som förbättrades mest gällde främst 

ångest, smärta, lidande och funktion i vardagen. Även sömnkvalitén förbättrades 

hos deltagarna, de kunde somna snabbare och kände en annan tillfredsställelse än 
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tidigare. Deltagarnas känslomässiga välmående visade dock inga större 

förändringar jämfört med före och efter massageterapin (a.a.). 

 

Effekter på relationer 

Cancerpatienters upplevelse av att bli berörd under cytostatikabehandling beskrevs 

av Leonard och Kalman (2015) och deltagarna intervjuades om sina erfarenheter 

kring detta. Upplevelsen av att bli berörd sågs ofta som något positivt även om 

själva beröringen i sig inte sågs som en omvårdnadsåtgärd. Utöver att beröring 

medförde en känsla av helhet så upplevdes den även som ett sätt att bygga 

gemenskap och djupare relationer mellan vårdtagare och vårdgivare. Olika 

faktorer som kunde påverka upplevelsen av beröring var godhet, respekt, 

omtänksamhet, oro och lyhördhet. Om personen som utförde behandlingen 

däremot endast fokuserade på uppgiften i sig och uteslöt mottagaren som medaktör 

upplevdes samspelet mellan patient och vårdgivare ofta främmande. Rädsla och 

ångest uppkommer ofta i sådana situationer då patienten känner sig osäker och 

isolerad. Att få beröring från familj och vänner sågs som ett sätt att få 

känslomässigt stöd, få känna sig normala och hela, särskilt under perioder av djupt 

lidande.  

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka och beskriva hur massage och 

beröring påverkar symtomlindringen hos patienter som lever med cancer. 

Huvudresultatet visar att dessa metoder kan lindra symtom såsom smärta, 

illamående och ångest. De cancerpatienter som har deltagit i studierna har påvisat 

att smärtupplevelsen och graden av illamående har sjunkit med hjälp av dessa 

metoder och oro och ångest har inte upplevts vara lika intensiv. Deltagarna har 

istället fått en stund av lugn och ro, en stund att tänka på något annat, känna sig 

normala, hela och kunna betrakta sig själva som människor istället för en sjukdom. 

Hos vissa sågs beröring som ett sätt att få stöd i något som är svårt att gå igenom. 

Resultatet visar även att patienter som lever med cancer kan få en bättre 

livskvalitet då dessa metoder kan medföra bland annat bättre sömnkvalitet. 
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Resultatdiskussion 

I flera av de studier uppsatsförfattarna granskat visar resultatet att både beröring 

och massage kunde ge patienten en minskad smärtupplevelse efter ett antal 

behandlingstillfällen. Dock försvann effekten när behandlingen avslutades och 

smärtupplevelsen blev då mer intensiv igen. Det har även visat sig att 

kombinationen av massage och motion kan vara gynnsamt för smärtupplevelsen då 

smärtan minskade hos deltagarna av även detta. Även om just kombinationen av 

massage och motion inte var en del av de metoder som författarna från början hade 

för avsikt att beskriva effekten av så visar ändå resultatet en positiv påverkan på 

smärtupplevelsen vid denna kombination.  

 

Leonard & Kalman (2015) menar att många patienter uppskattar att få massage 

och beröring i hemmet. Det kan även vara av god vikt att anhöriga utför 

behandlingen just i det avseende att det ökar välbefinnandet och ger en ökad tillit 

(a.a.). Tid är en bristvara i vården. Om anhöriga fick en fortbildning i enkla 

beröringsmetoder skulle detta kunna göra så att patienterna fick fler och tätare 

behandlingar samtidigt som de förbättrar sina relationer till familjen.  

Beaty et. al. (2008) menar att endast beröring har en tillfredställande effekt och då 

massage bör upprepas för god effekt kan endast beröring användas i större 

utsträckning.  

 

Eriksson (2015) beskriver vikten av att se hela människan, vilket innefattar kropp, 

själ och ande. Att detta är viktigt bekräftar Beck et al. (2009) i sin studie. Där 

framkommer det att deltagarna upplevde att närvaron av vårdpersonalen 

tillsammans med massagen gjorde att vardagen upplevdes lättare. Detta bekräftas 

dock inte i alla studier. I studien från 2009 av Sturgeon et al. framkommer ingen 

förbättring av det känslomässiga måendet, det vill säga själen. Detta kan tänkas 

bero på antalet sessioner samt metoden som använts. Eriksson (2015) beskriver 

också kärnan in vårdandet som tillit och tillfredställelse vilket speciellt 

framkommer i en studie. Där jämfördes effekten av vårdarens närvaro och det 

visade sig att i de fall där vårdaren endast utförde behandlingen kändes det 

främmande och ibland obehagligt, det vill säga att ingen tillit fanns. Detta i sin tur 
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kan leda till ångest och rädsla, vilket är motsatt effekt av det man vill uppnå 

(Leonard & Kalman, 2015). 

 

De studier vi granskat är eniga om att massage och beröring har en lindrande 

effekt på de biverkningar som uppstår vid cancerbehandling. Dock så poängterar 

Aihara et. al. (2007) vikten av att vidare forskning sker. Detta för att mer ingående 

utvärdera effekten av behandlingen samt att utreda om det går att förbättra och 

effektivisera metoderna. 

 

Metoddiskussion 

Metoden för denna uppsats utformades som en litteraturöversikt för att ge en 

överblick av alternativa- och komplementära metoder för patienter som lever med 

cancer samt för att skapa en kunskapsbild kring detta. På så vis finns det en 

utgångspunkt för fortsatt forskning (Friberg, 2006). Uppsatsförfattarna ansåg att 

detta var en relevant metod för detta arbete på grund av denna chans till överblick 

även om det hade varit intressant att undersöka området på närmare håll. 

 

Svagheter med denna litteraturöversikt är att författarna till uppsatsen har svenska 

som modersmål vilket kan ha medfört att vissa delar från de olika studierna som 

representerar resultatet inte har uppfattats helt korrekt. Det kan därför ha 

förekommit vissa misstolkningar av de engelska texterna. Att uppsatsförfattarna 

mestadels arbetade på varsitt håll kan ha gjort att resultatet möjligtvis har 

påverkats något av detta då det i lägre utsträckning har funnits möjlighet till 

diskussion av materialet. Däremot har en skriftlig kontakt upprätthållits genom 

hela arbetets gång för att kunna föra en dialog sinsemellan. Utöver detta kan även 

fåtalet sökord ses som en svaghet då en bredare sökmatris hade kunnat generera en 

större bredd blad artiklarna. Trots detta ansåg uppsatsförfattarna att de artiklar som 

söktes fram med de valda sökorden var tillräckligt för att kunna framställa 

resultatet. 

 

En annan svaghet kan vara det faktum att de flesta artiklarna uppnådde medelhög 

kvalitet (9/13 artiklar) under granskningen. Detta kan innebära att nödvändiga 

delar från studierna inte funnits med trots att de egentligen kanske borde det. 
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Därför kan viktiga aspekter ha gått förlorade. Detta behöver däremot inte ses som 

något hinder eftersom trots att flertalet artiklar inte uppnått just hög kvalité så är 

resterande artiklar inte heller dåliga. Artiklarna uppnådde ändå tillräcklig kvalité 

för att inkluderas i denna litteraturöversikt. 

 

Andra faktorer som skulle kunna ses som svagheter är att alla studier inte använder 

sig av samma massage- eller beröringsmetod, eller att de olika studierna handlar 

om patienter som lever med olika typer av cancersjukdomar och inte enbart en och 

samma. Om studierna istället hade innehållit samma behandlingsmetod samt 

patienter med samma cancersjukdom hade trovärdigheten i resultatdelen ökat då 

det förmodligen hade funnits fler artiklar som talat för samma sak. Däremot kan de 

två sistnämnda faktorerna även ses som styrkor då resultatet visar på en större 

bredd. Detta eftersom resultatet dels visar att de olika behandlingsmetoder som 

nämns kan verka symtomlindrande vid flera olika cancersjukdomar. Variationen 

av påverkade symtom hade kanske annars varit färre om författarna hade valt att 

snäva åt denna litteraturöversikt ytterligare.  

 

Samtliga artiklar i denna litteraturöversikt visade att de valda behandlingsformerna 

på ett eller annat sätt hade en symtomlindrande effekt vid närvarande av flera olika 

symtom. Det skulle kunna betyda att samma resultat kan återfinnas igen vid 

upprepade mätningar, något som resultatet i denna litteraturöversikt talar för. Att 

samtliga artiklar dessutom handlade om symtomlindring hos patienter som lever 

med cancer har medfört ett trovärdigt resultat (Forsberg & Wengström, 2013). För 

analys av framsökta artiklar har granskningsmallarna som framtagits av Willman 

et al. (2006) använts.  

 

Etikdiskussion 

Genom arbetets gång var ambitionen att inte förvränga de resultat som framkom 

och istället återge de framkomna resultatet så sanningsenligt som möjligt i enlighet 

med Forsberg och Wengström (2013). Detta är något som följt genom hela arbetet. 

Även om fullständig objektivitet kan vara svår att uppnå på grund av personliga 

erfarenheter och värderingar hoppas uppsatsförfattarna ha uppnått detta så gott 

som möjligt. 
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Uppsatsförfattarna anser att kunskapsbilden av detta borde ökas på flera plan, både 

i samhället och inom vården då det kan innebära att fler dörrar öppnas för de 

personer som lever med denna typ av sjukdom. För den enskilda patienten som 

lever med cancer kan resultatet visa att det finns fler behandlingsmetoder som kan 

hjälpa till vid behandling vid cancer. Den enskilda individen kan även få 

bekräftelse på att det faktiskt finns fler metoder och att det bedrivs forskning inom 

ämnet. I ett större perspektiv så kan den patientgruppen som lever med någon typ 

av cancersjukdom få en chans att i större utsträckning erbjudas de kompletterande 

åtgärder som kan hjälpa till att lindra symtom och biverkningar. Även anhöriga till 

patienter som lever med cancer kan få upp ögonen för fler metoder som kan vara 

till hjälp. På så sätt kan de tipsa och hjälpa sina anhöriga (som kanske ännu inte är 

medvetna om att det finns fler behandlingsmetoder) att bli uppmärksamma på 

sådana metoder som kan ge dem symtomlindring. Att kunskapsbilden kommer ut 

till dessa delar av samhället betyder att fler kan få mer kunskap kring ämnet, något 

som uppsatsförfattarna anser vara etiskt riktigt. På så vis kan kanske fler hitta sätt 

att ta itu med sina cancerrelaterade symtom. 

 

Klinisk betydelse för samhället och hälso- och sjukvården 

Det denna litteraturöversikt kan bidra med är att den kan ge en ökad förståelse för 

hur olika typer av beröring tas emot hos patienter inom hälso- och sjukvården och 

det dagliga omvårdnadsarbetet. Detta gäller även hos den enskilda individen som 

själv kan bli mer medveten om att det finns vissa metoder som kan användas som 

komplement till vanlig traditionell cancerbehandling samt vara ett verktyg för att 

klara av t.ex. cytostatikabehandling. Massage och beröring har visat sig lindra flera 

olika symtom som uppstår i samband med cancerbehandling och sjukdomen i sig. 

Både massage och beröring är enkla och kostnadseffektiva verktyg som 

vårdpersonal inom flera olika delar av hälso- och sjukvården kan använda sig av 

för att lindra t.ex. smärta, illamående och ångest hos sina patienter om så önskas. 

 

Slutsats 

Massage, beröring och aromaterapi har en god lindrande effekt gällande bland 

annat sömnbesvär, smärta, illamående och livskvalité. Effekten är dock kortvarig 
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och upprepade behandlingstillfällen bör tillämpas för att bibehålla 

symptomlindring. 

 

Förslag till vidare forskning 

Massage och beröring är bland de äldsta behandlingsmetoder som finns och börjar 

användas i hälso- och sjukvården. Den forskning som finns visar att goda effekter 

kan uppnås. Dock så behövs det vidare forskning för att kunna få en bredare och 

bättre kunskap om området för att kunna tillämpa det i det vardagliga arbetet i 

vården. 
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Bilaga 1 Sökstrategi 
 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat n=15 

CINAHL Cancer AND 

Touch 

14546 

50 

0 

5 

0 

2 

 

1 

CINAHL Cancer AND 

Massage 

14546 

75 

0 

8 

0 

3 
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CINAHL Cancer AND 

Effects of 

touch 

14546 

 

12 

0 
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0 

 

1 
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CINAHL Cancer AND 

Soft massage 

14546 

3 

0 

1 

0 

1 
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PubMed Cancer AND 

Touch 

21749 

27 

0 
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0 

3 
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PubMed Cancer AND 

Massage 

21749 

27 
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Bilaga 2 Artiklar som ligger till grund för resultatet 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Toth et. al.  

2013 

USA 

Massage Therapy for 

Patients with Metastatic 

Cancer: A Pilot 

Randomized Controlled 

Trial  

Att undersöka 

genomförbarheten och 

effekterna av teurapeutisk 

massage I hemmet för 

patienter som lider av 

cancer. 

Kvantitativ studie. 

 

Randomiserad 

kontrollstudie 

39 Terapeutisk massage ger 

en kortvarig 

symptomlindring. Det 

behövs regelbunda 

behandlingar för att uppnå 

önskad effekt. 

76% 

Leonard K. E. & 

Kalman M. A. 

2015 

USA 

The Meaning of Touch to 

Patients Undergoing 

Chemotherapy 

Att utforska 

cancerpatienters 

upplevelse av att bli berörd  

Kvalitativ studie 

 

Intervjumetodik 

11 Upplevelsen av att bli 

berörd sågs ofta som något 

positivt. Beröringen 

medförde även en känsla 

av helhet och ett sätt att 

bygga djupare relationer. 

76% 

Sturgeon, M., 

Wetta-Hall, R., 

Effects of Therapeutic 

Massage on the Quality 

Att ta reda på hur massage 

påverkar livskvaliteten hos 

Kvantitativ studie 

 

51 Efter 3 veckor av 

massageterapi upplevde 

75% 



 

 

 

Hart, T., Good, 

M. & Dakhil, S. 

2009 

USA 

of Life Among Patients 

with Breast Cancer 

During Treatment 

patienter som genomgår 

behandling för bröstcancer 

Pre/post 

intervention 

assessment design 

deltagarna en förbättrad 

livskvalitet vilket även 

inkluderade ångest och 

sömn. Smärta, stress och 

illamående hade små 

förbättringar. 

Billhult, A., 

Bergbom, I. & 

Sterner-

Victorin, E. 

2007 

Sverige 

Massage Relieves 

Nausea in Women with 

Breast Cancer Who Are 

Undergoing 

Chemotherapy 

Att undersöka vilken 

effekt massage har på 

illamående, ångest och 

depression hos patienten 

med bröstcancer som 

genomgår behandling med 

cytostatika 

Kvantitativ studie 

 

Prospektiv 

randomiserad 

kontrollstudie 

39 Massagebehandling 

minskade illamående hos 

deltagarna. 

79% 

López-Sendín, 

N., 

Alburquerque-

Sendín, F. & 

Femández-de-

las-Peñas, C. 

Effects of Physical 

Therapy on Pain and 

Mood in Patients with 

Terminal Cancer: A Pilot 

Randmoized Clinical 

Trial 

Att ta reda på vilka 

effekter massage och 

motion har på smärta och 

humör hos patienter med 

obotlig cancer. 

Kvantitativ studie 

 

Randomiserad 

kontrollstudie 

24 Kombinationen av 

massage och motion 

minskade 

smärtupplevelsen och 

förbättrade humöret hos 

deltagarna. 

75% 



 

 

 

2012 

Spanien 

Beck, I., 

Runeson, I. & 

Blomqvist, K. 

2009 

Sverige 

To find inner peace - soft 

massage as an 

established and 

integrated part of 

palliative care 

Att ta reda på hur mjuk 

massage upplevs av 

patienter med obotlig 

cancer. 

Kvalitativ studie 

 

Intervjumetodik 

8 Deltagarna upplevde att 

massage var ett bra 

verktyg för att hitta ett inre 

lugn. 

84% 

Kutner et. al. 

2008 

USA 

Massage Therapy vs 

Simple touch to improve 

pain and mood in patient 

with advanced cancer. 

Utvärdera effekten av 

massage som 

symptomlindring för 

patienter med avancerad 

cancer. 

Kvantitativ studie 

 

Randomiserad 

klinisk studie. 

380 Massage ger en direkt 

positiv effekt men bör 

upprepas för långvarig 

lindring. 

76 % 

Aledavood et. al 

2016 

Iran 

Effect of therapeutic 

touch on pain related 

paremeters in patients 

with cancer: a 

randomized clinical trial. 

Utvärdera effekten av 

terapeutisk beröring hos 

cancerpatienter som lider 

av smärta. 

Kvantitativ studie 

Randomiserad 

klinisk studie 

90 Terapeutisk beröring har 

en positiv effekt på 

cancerrealterad smärta och 

bör användas som en 

komplementär metod för 

att lindra.  

73% 

Wilkinson et. al. Effectiveness of Testa effekten av Kvantitativ studie 288 Aromaterapi ger ingen 86 % 



 

 

 

2007 

Storbritannien 

Aromatherapy Massage 

in the Management of 

Anxiety and Depression 

in Patients With Cancer: 

A Multicenter 

Randomized Controlled 

Trial. 

aromaterapi som 

komplement till den 

stödjande vården av 

cancerpatienter som lider 

av ångest och depression. 

 

Randomiserad 

klinisk studie 

långtidseffekt på 

ångest/depression hos 

cancerpatienter. Men 

under en kortvarig period 

ger det positiva effekter. 

Kashani, F. & 

Kashani, P. 

2014 

Iran 

The effect of massage 

therapy on the quality of 

sleep in breast cancer 

patients. 

Ta reda på hur massage 

kan påverka sömnkvalitén 

hos patienter med 

bröstcancer. 

Kvantitativ studie 

 

Randomiserad 

klinisk studie 

57 Massage har en positiv 

inverkan på sömnkvalitén 

hos patienter som lider av 

bröstcancer. 

82 % 

Imanishi, J. et. 

al. 

2009 

Japan 

Anxiolytic Effect of 

Aromatherapy Massage 

in Patients with Breast 

Cancer  

Att ta reda på om 

aromaterapi kan lindra 

ångest och depression hos 

patienter som lider av 

bröstcancer. 

Kvalitativ 

 

Semi-jämförande 

tudie 

12 Aromaterapi ger en 

ångestdämpande effekt 

men ytterligare studier bör 

göras. 

76% 

Billhult, A., 

Stener-Victorin, 

E. & Bergbom, 

The Experience of 

Massage During 

Chemotherapy Treatment 

Att beskriva upplevelsen 

av massage under 

cytostatikabehandling  hos 

Kvalitativ studie 

 

Intervjumetodik 

10 Deltagarna beskrev 

massagen som en 

tillflyktsort för att komma 

84% 



 

 

 

I. 

2007 

Sverige 

in Breast Cancer Patients patienter med bröstcancer. undan obehagskänslor i 

samband med 

cytostatikabehandling 

Aghabati, N., 

Mohammadi, E. 

& Pour Esmaiel 

Z. 

2008 

Iran 

The Effect of 

Therapeutic Touch on 

Pain and Fatigue of 

Cancer Patients 

Undergoing 

Chemotherapy 

Att undersöka effekten av 

terapeutisk beröring på 

smärta och utmattning hos 

cancerpatienter som 

genomgår 

cytostatikabehandling. 

 

Kvantitativ studie 

 

Randomiserad, 

experimentell 

studie 

90 Terapeutisk beröring 

minskade smärta och 

utmattning hos deltagarna 

från testgruppen. 

79% 

 

  



 

 

Bilaga 3 Granskningsmall kvantitativa studier 
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 
1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 



 

 

Bilaga 4 Granskningsmall kvalitativa studier 
 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 


