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Abstrakt 

Bakgrund: Cancer är en sjukdom som ofta förknippas med smärta, vilket både 

kan orsakas av tumörerna i sig men också av de behandlingar och undersökningar 

som patienten får gå igenom. Massage har sedan lång tid tillbaka använts i 

smärtlindrande syfte och har även börjat introduceras i vårdandet av patienter med 

cancer. 

Syfte: Att beskriva hur massage används för att lindra smärta hos patienter med 

cancer, samt vilka effekter som framkom. 

Metod: En litteraturöversikt där 17 kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga 

studier har legat till grund för resultatet. Datainsamling genomfördes i databaserna 

PubMed och CINAHL. 

Resultat: Flera studier kunde påvisa en signifikant minskning av smärta efter en 

massageintervention. Effekten var störst direkt efteråt men även på längre sikt kunde 

det i vissa studier ses ett samband mellan massage och minskad upplevd smärta. I 

de studier där statistisk signifikans inte kunde uppmätas kunde ändå en trend ses att 

smärtan minskade. 

Slutsats: Massage kan vara effektivt för patienter med cancer som har smärta. 

Massage skulle med fördel kunna erbjudas patienter som komplement till den 

farmakologiska behandlingen.  

 
Nyckelord: Cancer, massage och smärta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract: 

Background: Cancer is a disease often associated with pain, which can be caused 

by the tumors but also by the different treatments and medical examinations the 

patients must endure. Massage has been utilized for many years to relieve pain and 

has lately been introduced in the care of patients with cancer. 

Aim: To describe how massage can be used to relieve pain in patients with cancer 

and also the emerged effects.  

Methods: The study has been designed as a literature review consisting of 17 

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

and PubMed. 

Results: Several studies proved a statistically significant decrease in pain after a 

massage intervention. Even though the short-term effect was more prominent some 

studies indicated that the massage intervention could have an enduring effect as 

well. In those studies where statistical significance couldn’t be measured, yet a 

trend could be seen that pain was reduced. 

Conclusion: Massage may have beneficial effects on pain among patients with 

cancer. It could be considered for pain relief as a complement to pharmacological 

treatment. 
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INLEDNING 

 

Sjuksköterskor som tjänstgör inom onkologisk vård möter ofta cancersmärtans olika 

uttryck och styrka. Smärtan kan ta stort utrymme i den drabbade människans liv och 

opioider har ofta det främsta utrymmet i smärtlindringen. Ibland räcker inte opioider 

hela vägen till lindring utan kombinationer av olika farmakologiska behandlingar 

behövs. 

 

På vår klinik användes tidigare taktil massage i omvårdnaden. Personalen upplevde 

då att patienterna uppskattade detta komplement i omvårdnaden och intresse har 

därför väckts hos uppsatsförfattarna att se om detta kan ha en plats i lindringen hos 

patienter med cancersmärta. Dessa insatser kan sättas in utan läkarordination och 

har små risker för biverkningar. Det är naturligt att massera det som gör ont och 

något som människor använt sedan urminnes tider vid smärta.  

 

BAKGRUND 
 

Cancer  
Tumörer och tumörbehandling finns beskrivna redan för 2000 år sedan i indiska och 

kinesiska skrifter och i väl bevarade mumier finns spår av cancer och metastaser. 

Idag är cancer en av de stora globala sjukdomarna och antalet personer som 

insjuknar i olika former av maligna tumörsjukdomar ökar för varje år (Ringborg, 

Henriksson & Dalianis, 2008). Enligt World Health Organization (WHO, 2019) 

insjuknade cirka 18,1 miljoner människor över hela världen i cancer förra året. I 

Sverige drabbades år 2017 över 61 000 personer och de vanligaste cancerformerna 

var bröstcancer bland kvinnor och prostatacancer bland män (Socialstyrelsen, 2019). 

 

Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar som i sin tur delas in i en 

mängd undergrupper. När cancer uppstår har balansen i celldelningen rubbats och 

cellen börjar dela sig ohämmat. Fler och fler cancerceller bildas och efter en tid har 

de blivit till en liten klump av celler, en tumör. Tumören får sin näring via egna 

nybildade blodkärl och till slut kan den växa sig så stor att man kan se eller känna 

den (Cancerfonden, 2019). Från primärtumören kan spridning av metastaser ske via 

blodkärl eller lymfkärl. Prognosen vid cancer varierar eftersom det finns så många 
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olika former av cancer som har olika egenskaper och svårighetsgrad (Ringborg et 

al., 2008).  

 

Behandlingarna vid cancersjukdom är ofta långa och krävande för patienten. Syftet 

med behandlingarna kan vara att bota, minska sjukdomens omfattning eller minska 

risken för återfall (Cancerfonden, 2019). Studier har visat att de vanligaste 

symtomen vid flera olika typer av cancersjukdomar var trötthet, minnessvårigheter, 

nedstämdhet, nedsatt aptit, illamående, viktminskning, sämre livskvalitet, smärta, 

andfåddhet, gångsvårigheter och muntorrhet. Symtomen kunde uppkomma av olika 

behandlingar och sjukdomen i sig (Karabulu, Erci, Özer & Özdemir, 2010; Walsh 

& Rybicki, 2006).   

 

En cancerdiagnos är ofta en stor påfrestning fysiskt, psykiskt, själsligt och 

känslomässigt. Onkologisjuksköterskor har därför en oerhört viktig roll i vårdandet 

av patienten, från att diagnosen ställs till tidpunkten då patienterna eventuellt går in 

i ett palliativt skede. För att kunna ge god palliativ omvårdnad krävs kunskap och 

skicklighet (Dahlin, 2015). Oavsett om en kurativ behandling är möjlig eller om 

sjukdomen har gått in i ett palliativt skede är det viktigt med öppen kommunikation 

och att omvårdnaden så långt det är möjligt planeras i samråd med patienter och 

anhöriga (Ericsson & Ericsson, 2008). I Sverige har Socialstyrelsen ett löpande 

uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid 

cancersjukdom. Dessa riktlinjer skiljer sig åt beroende på vilken typ av cancer det 

rör sig om (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

Cancersmärta 
Enligt International Association for the Study of Pain (IASP, 2009a) är 

skelettrelaterad smärta vanligast, men den fysiska cancersmärtan kan ha flera 

orsaker. Smärtan kan uppstå av att tumörer trycker på och växer in i omgivande 

vävnader och inflammationer kan även uppstå i skadad vävnad. Tumören frisätter 

också substanser som signalerar smärta och inflammation. Muskelsmärtor kan 

orsakas av immobilisering, kraftiga viktförändringar och sjukdomen kan leda till att 

musklerna bryts ner då sjukdomen tär på energi- och näringsdepåerna. Tumörer kan 

förvränga och skada blodförsörjningen till organ och således ge smärta. Smärtans 
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karaktär kan vara en grundsmärta eller att den bryter igenom vid exempelvis rörelse 

av drabbad kroppsdel. Cancersmärtan kan vara sjukdomsrelaterad eller 

behandlingsrelaterad och patienter med cancer genomgår ofta olika undersökningar 

och kirurgiska ingrepp som kan leda till smärta (IASP, 2009a).  

 

Smärtan är inte bara fysisk utan påverkas av flera komponenter med individuella 

skillnader hos varje patient. Cancersmärta är ett helhetsbegrepp som infattar de 

fysiska, psykologiska, själsliga och sociala dimensionerna i patientens liv (IASP, 

2009b). Strang (2016) beskrev sambandet mellan existentiell kris och 

smärtupplevelsen för patienter med livshotande sjukdom. I den existentiella krisen 

ingår dödstankar, en känsla av sårbarhet och ensamhet när insikten om sin 

förestående död slår in. Patienten upplever en ensamhet i sin situation trots att det 

finns välfungerande nära relationer. För en del kan komplicerade olösta sociala och 

familjära relationer försvåra den existentiella krisen. Människan ska ses i sin helhet 

och de olika dimensionerna förstärker således upplevelsen av smärtan. 

Neurofysiologiska undersökningar har visat ett fysiologiskt samband mellan 

ofrivillig ensamhet/utanförskap och smärta. Ursprunget till denna koppling kan 

förklaras genom människans biologiska evolution, att lämna flocken kunde innebära 

livsfara.  

 

I en studie av Erol et al. (2018) beskrev patienter med långt gången cancer hur 

smärtan begränsade dem i det dagliga livet. De upplevde att smärtan medförde 

ångest, matthet, dålig sömn och en känsla av hopplöshet. Den påverkade relationer 

till andra människor samt ledde till social isolering och depression. De flesta 

patienterna i studien var dessutom missnöjda med hur sjuksköterskorna hanterade 

deras smärta. 

 

Opioider är det behandlingsalternativ som rekommenderas i lindringen av måttlig 

och svår cancersmärta. Utmaningar finns vad gäller cancersmärta och 

långtidsanvändning av opioider. Det finns risk för en minskad effekt över tid så 

kallad opioidtolerans, samt risken att utveckla opioidinducerad hyperalgesi det vill 

säga en ökning av smärtan i stället för förväntad smärtstillande effekt (Ballantyne, 

2010). Enligt Huxtable, Roberts, Somogyi, och Macintyre (2011) innebär 
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kombinationen akut smärta samt opioidtolerans vid exempelvis kirurgi och 

undersökningar en krävande utmaning för behandlande vårdpersonal. 

 

Massage 
Redan som nyfödd behöver människan beröring för att överleva och beröringen vi 

får under vår uppväxt är av stor betydelse för att vi ska kunna utveckla relationer till 

andra och känna oss nöjda med oss själva, både fysiskt och psykiskt. Massage är 

den tidigast kända terapimetoden och dess effekter har blivit noggrant 

dokumenterade. Regelbunden massage gör oss lugnare, friskare och lyckligare 

(Kavanagh, 2005). I en kvalitativ studie av Beck, Runesson och Blomqvist (2014) 

fick patienter inom den palliativa vården massage som en del av den dagliga 

omvårdnaden. De upplevde att massagen gav dem inre frid. Massagen gjorde också 

att de kände sig fria och att de kände hopp inför framtiden (a.a.). Den vanligaste 

formen av massage i västvärlden är svensk massage, eller klassisk massage som den 

oftast kallas i Sverige. De olika teknikerna som används inom klassisk massage är; 

effleurage- strykning glidning; petrissage- knådning; tapotemang- klappning, 

bultning; friktion- gnidning och strechning (Kavanagh, 2005).  

 

Massage brukar räknas till gruppen komplementär och alternativ medicin (KAM). 

Enligt Patientlag (2014:821) ska hälso-och sjukvården så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska få sakkunnig och 

omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Enlig cancerfonden 

(2008) används i regel inte KAM i svensk sjukvård då behandlingarna inte studerats 

vetenskapligt avseende effekt och säkerhet eller att genomförda studier inte visat 

gynnsamma effekter. Andra metoder som räknas till KAM är akupunktur, 

magnetterapi, homeopati, yoga, meditation eller hypnos. Enligt Wode, Hök och 

Finer (2018) visar forskning att patienter med cancer gärna vänder sig till KAM för 

lindring av symtom från sjukdomen. Olika former av massage är bland de mest 

efterfrågade formerna av KAM. Patienter bör ha en dialog med behandlande läkare 

om de önskar komplettera vården med KAM för att minimera eventuella risker som 

det kan innebära. Massage kan i vissa fall användas inom den konventionella vården 

av legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal, även om detta inte är vanligt.  Att utföra 
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massage i hälso- och sjukvården kan således vara att tillmötesgå enskilda patienters 

önskemål. Detta är dock något som endast kan erbjudas om det är förenligt med 

rådande föreskrifter och med hänsyn till eventuella risker för patienterna. (Wode et 

al., 2018).  

 

Deng och Cassilth (2013) belyser att patienter med cancer kan behöva anpassad 

massageteknik och kunskap hos den som masserar. Att ge massage till patienter med 

cancer kräver således utbildning. Hårt tryck vid massage bör undvikas, speciellt över 

tumörer och metastaser. En väl anpassad massage är en uppskattad behandlingsform 

för patienter med cancer. I Billhult och Dahlberg (2001) kvalitativa studie beskrivs 

hur massage kan vara en uppskattad behandling för patienter med cancer. I studien 

framställs hur massage gav kvinnliga patienter både fysiska och emotionella 

positiva effekter. De upplevde att de fick en balans i sin situation att vara beroende 

av andra genom att samtidigt återvinna sin självständighet. Kvinnorna upplevde att 

de fick styrka i situationen och en närmare relation till personen som gav massage.  

 

Omvårdnad som lindrar 
Sjuksköterskor kan utifrån sin helhetsyn hjälpa patienter med cancersmärta och  

International Council of Nurses (ICN, 2012) fastställer att omvårdnad utgår från en 

helhetsbild. Omvårdnadens grundtanke är att stödja människors hälsa och förebygga 

sjukdomar, samt att vid ohälsa att återvinna människors hälsa och att lindra lidande.  

Kopplingen mellan omvårdnad och lidande befästs ytterligare av Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF) ”För omvårdnaden är det väsentligt att lindra det 

lidande som är möjligt att lindra och att inte orsaka en person med ohälsa/sjukdom 

ytterligare lidande” (SSF, 2016, s7). Vidare belyser McMonagle (2018) 

sjuksköterskans viktiga roll i lindrandet vid smärtsamma procedurer. Genom sin 

kunskap kan hen uppmärksamma när patienten skall göra en undersökning som kan 

innebära smärta. Sjuksköterskan har även ett ansvar att identifiera patienter med 

ökad risk för smärta och initiera smärtlindring. I de fall där det finns evidens kan 

icke farmakologiska metoder användas. Said (2011) framhåller vikten av 

sjuksköterskans helhetsbild där hen ser hela patienten och dennes upplevelse av 

smärta. I sjuksköterskans kompetens ingår att finna lindrande åtgärder och att vara 

nära patienten för att kunna utvärdera effekten av redan insatta behandlingar. Vidare 
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belyses att sjuksköterskan med sin kunskap har en skyldighet att om möjligt 

minimera eventuella biverkningar, som i sin tur kan leda till mer smärta till exempel 

förstoppning. Sjuksköterskans arbetssätt för att minimera effekterna av 

cancersmärta behöver vara kreativt, stöttande och hen bör inneha ha god 

samarbetsförmåga samt klinisk kunskap (Said, 2011). 

 

Sammanfattningsvis behöver sjuksköterskan en bred kompetens där möjligheten att 

skapa en relation till patienten är viktig för omvårdnaden. Arman, Rehnsfeldt, 

Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004) beskrev lidandet hos patienter med 

bröstcancer och hur de blev bemötta i vården. De önskade att bli sedda som en hel 

människa, att få tid i möten med vårdpersonalen och att få hjälp att finna sig i sin 

nya situation. För att kunna hjälpa patienten i den situationen behöver 

sjuksköterskan skapa en förtroendefull relation med patienten och anhöriga. Enligt 

SSF (2016) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor är 

sjuksköterskan ansvarig för omvårdnadsarbetet, vilket förutsätter att sjuksköterskan 

innehar kunskap och insikt gällande de olika fysiska, psykologiska, själsliga och 

sociala dimensionerna hos en människa. Ur detta växer god omvårdnad som 

sjuksköterskan ordinerar och utvärderar. Sjuksköterskan innehar även medicinsk 

kompetens vilket innebär att hen måste ha kunskap beträffande farmakologisk 

behandling och ansvara för administration av ordinerade läkemedel. Bedömningar 

och vård av patienter skall ske utifrån evidens och beprövad erfarenhet.  

 

Teoretisk referensram 
I omvårdnad av varje enskild patient behöver val av vårdhandling ske och Katie 

Erikssons (2014) vårdprocessmodell är en användbar neutral modell för olika 

vårdsituationer. Vårdprocessen är även nämnd som vårdens grundkarta och dess 

kärna är samspelet i patient-vårdarrelationen. Patienten ses i sin helhet som 

människa och att denne själv är aktiv i vårdprocessen. Samspelet som uppstår mellan 

patient och vårdare genererar vidare hur patienten klarar sig genom vårdprocessen. 

Samspelet i vårdprocessen gäller även i ett större sammanhang med samhället i stort. 

Syftet är att nå hälsa, genom följande faser: patientanalys, prioritering av 

vårdområde, och därefter val av vårdhandling. Utifrån kan processen påverkas av så 

kallade processfaktorer till exempel lagstiftning eller ekonomi. Enligt Eriksson 
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vårdandets idé (2015) är vårdandet något naturligt för människor, “att vårda är att 

ansa, leka och lära”. Att Ansa är att ge värme, närhet, beröring samt att trimma det 

vill säga tillgodose renhet, välbefinnande och hälsa. Här finns massage som exempel 

på lindring av olika symtom. Ansningen ser till både kropp och själ och det finns ett 

mänskligt behov av beröring som således är det mest grundläggande elementet i 

vårdandet. Att Leka är att öva sig i en ny situation. Det är ett fenomen som ger 

trygghet och tillit. Leken är interaktiv process och kan användas i vården. Lära utgår 

från människans eget behov och innebär utveckling. Människan använder endast en 

liten del av hela sin kapacitet och vårdaren ska stödja samt uppmuntra lärandet.  

 

Vårdandet kan se olika ut, men målet är att hela och ska vara främjande för 

individens hälsa. I mötet som sker mellan människor eller i den vårdande situationen 

kan det uppstå ett lidande som Katie Eriksson (2005) benämner som ”lidandets 

drama”. Att våga erbjuda sin hjälp till den som lider innebär att personen även blir 

delaktig i det drama som utspelas. För att kunna hjälpa den lidande personen är det 

viktigt att förstå att lidandet inte enbart är ett kroppsligt fenomen. Detta perspektiv 

används genom de olika akterna i ”lidandets drama”, det vill säga att bekräfta 

personens lidande, att personen ska få möjlighet att lida ut samt att försonas med 

lidandet och därmed hitta vägen framåt. Vidare menar Eriksson (2005) att 

innebörden av att vara professionell vårdare inte är likställt med att vårda. I själva 

verket kan utebliven eller felaktig vård av professionella leda till ett vårdlidande. 

Begreppet lida beskrivs som pina och en kamp att uthärda och var från början ej 

synonymt med att ha smärta. Sedan 1940-talet har ordet mer fått betydelsen av 

smärta, ångest och sjukdom. Olika lidande vi möter i vården är sjukdomslidande 

som uppstår på grund av sjukdom eller behandling, vårdlidande som har samband 

med vårdsituationen och livslidande som har sitt ursprung i människans eget liv. 

Patienter skall inte utsättas för onödigt lidande och det lidande som ej kan undvikas 

ska lindras (a,a).  

 

”Omvårdnad har en specifik innebörd av sammanhang - en vårdande relation som 

uppstår i ett osjälviskt förhållande till en annan och en verklig önskan att lindra 

lidandet” (Eriksson, 2002, s.63).  
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Problemformulering 
Patienter med cancer upplever ofta cancersmärta och ursprunget kan vara såväl 

fysiskt, psykiskt, socialt eller existentiellt. De olika dimensionerna blandas och kan 

förstärka upplevelsen. Behandlingarna är många, möjligheten att överleva och leva 

länge med diagnosen har ökat. Cancersmärta lindras vanligtvis farmakologiskt, men 

det finns ibland behov av att komplettera med andra åtgärder. Massage har sedan 

lång tid tillbaka använts i smärtlindrande syfte och därför är det av betydelse att ta 

reda på om massage också kan ha ett utrymme i omvårdnaden av patienter med 

cancersmärta. 

 

Syfte 
Syftet är att beskriva hur massage används för att lindra smärta hos patienter med 

cancer, samt vilka effekter som framkom. 

 

Frågeställning 
I vilka situationer kan massage användas för att lindra cancersmärta? 

Vilka effekter framkom av massage på cancersmärta i de olika situationerna? 

 

METOD 
 

Design 
Examensarbetet är en litteraturöversikt. Genom att skriva en litteraturöversikt kan 

kunskapsläget inom ett visst område kartläggas och både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar kan användas i resultatet (Friberg, 2017).  

 

Urval/datainsamling 
Litteratursökningar gjordes i databaserna CINAHL och PubMed (se tabell 1). 

Använda sökord var neoplasms, cancer, massage, pain management och pain 

control. KIB:s MeSH Tabell (Karolinska Institutets Bibliotek Medical Subject 

Headings) användes för att ta fram relevanta sökord. Vid sökning i databaser med 

flera sökord tillämpades Boolesk sökteknik, det vill säga att med hjälp av AND få 

fram färre träffar och artiklar som var relevanta utifrån studiens syfte. Artiklar som 

inkluderats i litteraturöversikten skulle vara skrivna på engelska eller svenska och 

finnas tillgängliga i fulltext. Sökningar efter artiklar i fulltext gjordes även i Google 

Scholar. I CINAHL gjordes en avancerad sökning med begränsningarna att de skulle 
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vara peer reviewed och skrivna på engelska. I CINAHL gjordes en sökning i fritext 

för att få relevanta artiklar och en begränsad sökning. Även i PubMed gjordes en 

avancerad sökning med i huvudsak MeSH-termer för att få en mer begränsad 

träfflista. Samma sökordskombinationer användes i båda databaserna. Till en början 

gjordes en begränsning i båda databaserna att artiklarna skulle vara skrivna mellan 

2009 - 2019, det vill säga de senaste 10 åren. För att få en bättre träfflista utökades 

dock tidsspannet till att innefatta studier genomförda 2008 eftersom det i PubMed 

funnits indikation på att det fanns studier från 2008 som såg ut att svara på 

litteraturöversiktens syfte. Artiklar om barn/ungdomar exkluderades då deras 

smärtsituation kan skilja sig från vuxnas. Artiklar som utvärderade andra metoder i 

kombination med massage uteslöts också då fokus skulle vara på massagens effekt 

på smärta. Ett par artiklar togs med där andra metoder ingick i studien men där man 

höll isär metoderna i testgrupperna och i resultatet. 

 

Efter att ha läst igenom 41 abstrakt där titlarna indikerade att artikeln kunde svara 

på studiens syfte valdes till slut 22 artiklar ut för att läsas i fulltext. Fyra artiklar 

exkluderades efter genomläsning; två artiklar svarade inte på studiens syfte, en 

artikel var en litteraturöversikt och ytterligare en artikel hade i huvudsak medicinskt 

fokus. Totalt 18 artiklar kvalitetsgranskades, varav en uteslöts då den inte hade 

tillräckligt god kvalitet.  
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Tabell 1. Söktabell artiklar 
 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

efter lästa 

titlar  

Urval efter 

lästa abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning av 

artiklar, n=17 

PubMed Neoplasms [MeSH]AND 

Massage [MeSH] AND 

Pain management [MeSH) 

1157390 

211 

32 

0 

0 

8 

 

 

5 

 

 

 

4 

PubMed Neoplasms [MeSH] AND 

Massage [MeSH] AND 

Cancer pain [MeSH] 

1157390 

211 

1 

0 

0 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

PubMed Cancer AND 

Massage [MeSH] AND 

Pain management [MeSH] 

 

1649826 

238 

26 

0 

0 

7 

 

 

5 

 

 

 

3 

PubMed  Cancer AND 

Massage [MeSH] AND 

Cancer Pain [MeSH] 

1649826 

238 

2 

 

0 

0 

2 

 

 

1 

 

 

0 

CINAHL Neoplasms AND 

Massage AND 

Pain management 

326286 

200 

16 

0 

0 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

CINAHL Neoplasms AND 

Massage AND 

Cancer Pain 

 

326286 

200 

46 

0 

0 

7 

 

 

5 

 

 

5 

CINAHL Cancer AND 

Massage AND 

Pain management 

 

246808 

315 

35 

0 

0 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

CINAHL Cancer AND 

Massage AND 

Cancer Pain 

246808 

315 

116 

 

0 

0 

10 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 
En modifierad version från högskolan dalarna av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006) och Forsberg och Wengström (2008) granskningsmall för kvantitativa 

studier användes för att få en uppfattning om artiklarnas kvalitét (se bilagor 1 och 

2). Granskningsmallen hade ja- och nej-frågor där ett ja-svar gav 1p. Bedömningen 

av artiklarna gjordes gemensamt av båda uppsatsförfattarna. Poängen räknades 

sedan om i procent. Artiklar med 100-80% av den totala poängen bedömdes ha hög 

kvalitet, artiklar med 79-60% av den totala poängen bedömdes ha medelhög kvalitet 

och de artiklar som fick mindre är 60% bedömdes ha låg kvalitet. Endast artiklar av 

hög- samt medelhög kvalitet har tagits med i studien (Forsberg & Wengström, 

2016). 
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Tillvägagångssätt 
Med hjälp av relevanta sökord utifrån litteraturöversiktens syfte gjordes sökningar i 

databaser både av uppsatsförfattarna tillsammans och på var sitt håll. För att få hjälp 

med sökstrategier bokades tid med en bibliotekarie på medicinska biblioteket i 

Uppsala.  Ett första urval gjordes utifrån artikelns titel och där titlarna verkade 

stämma överens med syfte och frågeställningar lästes studiens abstrakt igenom. De 

artiklar som verkade intressanta lästes igenom av båda uppsatsförfattarna var för sig 

för att sedan kvalitetsbedömas i samråd med varandra. Varje artikel diskuterades 

uppsatsförfattarna emellan för att se att de uppfattats på samma vis. Ett gemensamt 

webbaserat dokument användes för att kunna sammanställa uppsatsen tillsammans. 

 

Analys och tolkning av data 
Studierna analyserades i flera steg enligt Friberg (2017). I steg ett lästes artiklarna 

igenom flera gånger av båda uppsatsförfattarna för att få en uppfattning av artikelns 

innehåll och för att kontrollera att artiklarna kunde svara på litteraturöversiktens 

syfte. I steg två analyserades texten djupare med fokus på artiklarnas resultat. I de 

kvantitativa artiklarna lades fokus på att identifiera statistiska fynd och i de 

kvalitativa artiklarna identifierades meningsbärande delar. Tillsammans 

diskuterades likheter och skillnader i utförande och resultat för att sedan kunna dela 

in artiklarna i kategorier. Innehållet i de vetenskapliga artiklarna sammanställdes i 

en artikelmatris för att få en bra överblick av valda studier (se bilaga 3). I steg tre 

skapades en helhet genom att noggrant sammanfatta de delar av studiernas resultat 

som svarat på litteraturöversikternas syfte och frågeställningar i de kategorier som 

tidigare identifierats (Friberg, 2017). 

 

Etiska överväganden 
Artiklarna som tagits med i aktuell litteraturöversikt är publicerade i medicinska och 

vårdvetenskapliga tidskrifter och är peer reviewed. Deltagarna har lämnat samtycke 

till att vara med i studierna. Alla studier har ett etiskt resonemang eller är godkända 

av en etisk kommitté. Uppsatsförfattarna eftersträvade ett objektivt förhållningssätt 

i granskningen av artiklarna. Samtliga artiklar var skrivna på engelska och 

uppsatsförfattarna har efter bästa förmåga översatt och tolkat resultaten. För att 

undvika plagiat har egna ord och omskrivningar använts. Uppsatsförfattarna har haft 
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för avsikt att presentera alla resultat som framkommit samt att inte förvränga något 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

 

RESULTAT 
 

För att besvara studiens syfte användes totalt 17 vetenskapliga studier, både 

kvalitativa och kvantitativa. Studierna var genomförda i USA (11st), Turkiet (2st), 

Taiwan (1st), Iran (1st), Kina (1st) och Sverige (1st). Efter analys av artiklarna 

uppstod följande kategorier: Att lindra smärta i samband med inneliggande 

sjukhusvård, att lindra smärta under under pågående antitumoral behandling, att 

lindra smärta i samband med postoperativ vård, att lindra smärta för patienter i 

öppenvården och att lindra smärta i hemmiljö. I nästan alla studier fick patienterna 

olika former av klassisk massage, i en kombinerades massagen med aromatiska 

oljor. En studie tittade förutom klassisk massage även på fotreflexologi och 

ytterligare en studie undersökte även “healing touch” men i resultatet redovisas 

endast massagens effekter. 

 

Att lindra smärta i samband med inneliggande sjukhusvård 
Flera studier påvisade en kortsiktig förbättring av smärtupplevelsen, det vill säga 

direkt efter massageinterventionen (Jane et al., 2011; Mitchinson, Fletcher, Kim, 

Montagnini & Hinshaw, 2013; Currin & Meister, 2008; Kutner et al., 2008). En 

statistiskt signifikant minskning av smärta skedde i samtliga studier. Dessutom 

kunde man se att den avslappnande effekten höll i sig i 16 - 18 timmar efter en 45-

min helkroppsmassage (Jane et al., 2011). I Currin och Meister (2008) studie fick 

patienterna massage i 10- 15 minuter på valfri del av kroppen där olika symtom 

skattades efteråt, varav smärta var en del.  Kutner et al. (2008) jämförde 

massageinterventioner med lättare beröring där deltagarna i testgruppen fick 

massage vid upp till sex tillfällen under en tvåveckorsperiod. Båda metoderna visade 

sig vara effektiva på smärta både på kort och lång sikt men massagegruppen var 

överlägsen statistisk sett på kort sikt. Mitchinson et al. (2014) hade även en 

kvalitativ ansats i sin studie. De beskrev en äldre man med missbruksproblematik 

som till en början inte ville medge hur mycket massagen hjälpte mot smärtan då han 

var rädd att de smärtstillande narkotikaklassade läkemedlen skulle tas ifrån honom. 
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Efter andra massageinterventionen uttryckte han dock att det kändes bättre än det 

gjort på mycket länge. Massagen innebar för de flesta patienter en klinisk signifikant 

minskning av smärtintensitet och obehag orsakade av smärtan (a.a.) 

 

Att lindra smärta under pågående antitumoral behandling 
Ett par studier beskrev hur patienten upplevde att få massage under pågående 

behandling, det vill säga samtidigt som de fick cytostatika eller bioterapi. I Robinson 

och Smiths (2016) studie fick patienterna massage på händer eller fötter i 20 minuter 

av en massör och både kvalitativa och kvantitativa data samlades in före och efter 

massageinterventionen. Det kunde uppmätas en signifikant minskning av generell 

smärta efter massagen och en oväntad effekt var att ett par patienter upplevde att 

deras neuropatiska smärta minskade efteråt. Gensic, Smith och LaBarber (2017) 

undersökte vilken effekt en tiominuters handmassage hade på patienter som 

samtidigt fick cytostatika. Smärtan skattades före och efter massageinterventionen 

och påvisade en statistiskt signifikant minskning av självupplevd smärta efteråt. 

Uysal, Kutluturk och Ugur (2017) jämförde fotmassage med fotreflexologi och hade 

dessutom en kontrollgrupp som inte fick någon behandling. Massagegruppen fick 

fotmassage två gånger i veckan i fem veckor. Efter den fjärde och femte veckan 

skattade patienterna i massagegruppen sin smärta lägre än de i kontrollgruppen men 

ingen statistiskt signifikant minskning kunde påvisas vid någon mätning. Sturgeon, 

Wetta-Hall, Hart, Good och Dakhil (2009) kom fram till ett liknande resultat, det 

vill säga att man kunde se en trend mot minskad smärta hos gruppen som fick 

massage men ingen statistisk signifikans kunde uppmätas. Patienterna i studien fick 

en klassisk helkroppsmassage i 30 minuter som anpassades efter varje individ. 

Massagen upprepades vid tre olika tillfällen. I en randomiserad kontrollerad studie 

av Miladinia, Baraz, Shariati och Malehi (2017) där patienter med leukemi fick 

massage tre gånger i veckan i fyra veckor kunde man däremot se en statiskt 

signifikant förbättring av självupplevd smärta i massagegruppen jämfört med 

kontrollgruppen efter fem veckor.  

 

Att lindra smärta i samband med postoperativ vård 
I två studier undersöktes hur effektivt massage var för att förebygga smärta hos 

patienter som genomgått en mastektomi. Ucuzal och Kanan (2014) lät 70 patienter 

skatta sin smärta 5, 30, 60, 90 och 120 minuter efter att ha fått fotmassage direkt 
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postoperativt.  I både kontrollgrupp och testgrupp fick man sedvanlig postoperativ 

smärtlindrande behandling och i båda grupperna minskade smärtan successivt men 

i gruppen som dessutom fått fotmassage var smärtminskningen dessutom statistiskt 

signifikant. I Drackleys et al. (2012) studie fick patienterna massage på valfri del av 

kroppen dagen efter operationen. De fick skatta sin smärta före och efter 

massageinterventionen även här kunde en statistiskt signifikant minskning av smärta 

påvisas. De upplevde att behovet av smärtstillande läkemedel minskade och någon 

upplevde också att massage var mer effektiv för att reducera smärtan än läkemedel.  

Samtliga deltagare var nöjda eller mycket nöjda och skulle rekommendera massage 

till andra patienter i samma situation.  

 

Att lindra smärta för patienter inom öppenvården 
I två olika studier mättes smärta före och efter en massageintervention på en 

cancerklinik. I båda studierna fick patienterna individuellt anpassad klassisk 

massage av en massageterapeut. Efteråt kunde både en klinisk och en statistiskt 

signifikant minskning av smärtan uppmätas efter massageinterventionen (Lopez et 

al., 2017; Gentile et al., 2018). Lopez et al. (2017) kunde även konstatera att det inte 

spelade någon roll hur länge (30 eller 60 min) massageinterventionen pågick. Det 

var dock oklart hur länge den smärtlindrande effekten höll i sig (Gentile et al., 2018). 

S.Ho, Kwong, Wan, R.Ho och Chow (2017) undersökte i en kvalitativ studie vad 

kvinnor med olika typer av cancer hade för erfarenhet av massage med aromatiska 

oljor. De fick en helkroppsmassage av en legitimerad sjuksköterska som också hade 

utbildning i aromaterapi. Patienterna beskrev att upplevelsen förbättrade kroppslig 

smärta och obehag. En patient beskrev att smärtan försvann efteråt trots att hon inte 

trodde att det var möjligt. Smärtan reducerades från åtta till två eller tre på en 

tiogradig skala efter massageinterventionen vilket också medförde bättre sömn och 

mindre stress. 

 

Att lindra smärta för patienter i hemmiljö 
Collinge et al. (2013) samt Toth et al. (2013) beskrev hur patienter upplevde att få 

massage i hemmet. I Toth et al. (2013) studie fick patienterna i testgruppen massage 

vid tre olika tillfällen under en veckas tid. De fick skatta sin smärta före och efter 

massageinterventionen samt efter en månad. Resultatet visade en minskning av 

smärtan efter massageinterventionen men man kunde inte uppmäta statistisk 
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signifikans. I Collinge et al. (2013) studie fick anhöriga till patienter med cancer ett 

instruktionsprogram om beröringstekniker som kunde användas i hemmet. Studien 

pågick under fyra veckor och anhöriga fick instruktion om att prova olika 

massagetekniker minst tre gånger i veckan. I kontrollgruppen fick anhöriga i stället 

läsa högt för patienten. Det kunde uppmätas en statistiskt signifikant minskning av 

självskattad smärta direkt efter massageinterventionerna och dessutom kunde det 

ses en minskning av skattad smärta även på lång sikt. Seiger, Cronfalk, Strang, 

Ternestedt och Friedrichsen (2009) undersökte i en kvalitativ studie hur patienter i 

palliativ hemsjukvård upplevde mjukdelsmassage. Patienterna fick massage på 

händer och fötter nio gånger under en tvåveckorsperiod. En patient uttryckte att 

massagen reducerade ångesten som triggade smärtan, vilket i sin tur ledde till bättre 

sömn. En del patienter i studien hade ont innan massageinterventionen trots att de 

fick starka smärtstillande läkemedel. De upplevde dock att massagen hade en 

smärtlindrande effekt både medan massagen pågick och efteråt. Patienterna 

uttryckte att de återfick kontroll över kroppen eftersom varken smärta eller andra 

symtom visade sig under massagen eller direkt efteråt. 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av huvudresultaten 
De flesta studier visade att massage har en lindrande effekt på cancersmärta på kort 

sikt och i ett par studier även på lång sikt. I 9 av de 15 kvantitativa studierna kunde 

en statistisk signifikans påvisas beträffande upplevd lindrande effekt av massage. I 

de fall då statistisk signifikans inte kunde uppmätas i uppskattad smärta kunde ofta 

ändå en trend ses att smärtan minskade efter en massageintervention. Ingen studie 

redovisade att massage var helt utan lindrande effekt på cancersmärta. 

 

Resultatdiskussion 
Genom att sammanställa resultatet utifrån valda kategorier, anser uppsatsförfattarna 

att patienterna inom varje kategori representerar olika stadier av cancersjukdomen. 

Kategorierna speglar IASP (2009a) definition av cancersmärta vilket betyder att den 

kan vara sjukdomsrelaterad samt relaterad till de behandlingar, undersökningar och 

kirurgi som patienten blir utsatt för. Patientens situation i de olika kategorierna kan 

ses utifrån Eriksson (2018) det vill säga det lidandet som de professionella vårdarna 
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ser. I Sjukdomslidandet finns det lidande som sjukdomen och vårdsituationen 

åsamkar patienten. Förutom att cancersjukdomen i sig kan leda till smärta vilket ses 

i samtliga kategorier, så kan även detta kopplas samman med omvårdnad vid 

behandlingar och postoperativ vård. Vårdlidandet uppstår i vårdsituationen. Detta 

kan ske om patienten inte blir sedd i sin helhet eller om vårdaren inte värnar om 

patientens integritet. I samtliga kategorier måste patientens integritet skyddas annars 

kan vårdaren riskera att bidra till ett lidande. Massage är en behandling där vårdaren 

kan inkräkta på den privat sfären, således är det viktigt att patienten är delaktig och 

bekväm med behandlingen. Cancersjukdomen har ett brett spektrum och det speglar 

kategorierna, från aktiv tumörbehandling till den sista tiden i livet. Lyhördhet och 

helhetssyn krävs och ur denna ömtåliga vårdsituation kan en närmare kontakt skapas 

mellan patient och vårdare. Livslidandet är det lidande som uppstår i hotet mot det 

egna jaget och ens liv. Begreppen lidande och smärta i nutid är synonymt och skall 

så långt det är möjligt lindras. Livet blir hotat vid en cancerdiagnos och även om 

detta inte alltid är ett verkligt hot kan det upplevas så. Katie Erikssons (2018) 

vårdsubstans Livslidande är något som kan ses i samtliga kategorier. I Kategorierna 

som berörde hemmiljö och inneliggande sjukhusvård inkluderades patienter som 

vårdades i ett palliativt skede. I resultatet fanns kvalitativa aspekter som gav uttryck 

för smärtlindring i kombination med känslomässiga effekter av massage. 

 

Patienter med cancersjukdom utsätts ofta för ingrepp som kan leda till 

sjukdomslidande. I två av litteraturöversiktens studier (Ucuzal & Kanan, 2014 ; 

Drackley et al, 2012) inkluderades patienter med bröstcancer som utsattes för 

sjukdomslidande i form av postoperativ smärta. Ucuzal och Kanan (2014) studie ger 

belägg för att massage har en plats i omvårdnaden vid postoperativ smärta, då 

patienternas upplevelse av smärta postoperativt var mindre än jämförelsegruppen. I 

Drackley et al (2012) studie gav patienterna uttryck för att massage hjälpte bättre än 

smärtlindrande läkemedel och även att de minskade behovet av dessa. Smärtlindring 

av massage bekräftas också i en annan studie av Pedersen och Björkhem-Bergman 

(2018) där man kunde se en statistiskt signifikant minskning av smärtstillande och 

lugnande läkemedel under det närmsta dygnet efter att patienter hade fått taktil 

massage. Lindringen av Sjukdomslidandet kan hittas i Eriksson (2015) vårdsubstans 

Ansa där massage kan ge lindring av olika symtom och i det här fallet var symtomet 
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smärta. Uppsatsförfattarna ser fördelar att kunna minska behovet av farmakologisk 

smärtlindring med massage, vilket innebär mindre risker för 

läkemedelsbiverkningar. Det finns en tillvänjningseffekt vid långvarig 

smärtbehandling och Huxtable et al (2011) berör utmaningen att vid ingrepp 

smärtlindra patienter som har pågående opioidbehandling. 

 

Patienter med cancer genomgår även andra smärtsamma behandlingar och det är 

viktigt att minimera deras negativa erfarenheter i vården. Redovisade studier i denna 

litteraturöversikt gav prov på att deltagande patienter upplevde en lindring av sin 

cancersmärta när de fick massage under pågående behandling. Tre av studierna 

kunde påvisa en statistiskt signifikant minskning av smärtan (Gensic et al., 2017; 

Robinson & Smith, 2016; Miladinia et al., 2017). Robinson och Smiths (2016) har 

även med den kvalitativa aspekten där patienterna uttrycker hur massagen tar bort 

fokus från det som sker och att de slappnar av. Billhult och Dahlberg (2001) 

kvalitativa studie bekräftade den lindrande effekten av massage på symtom 

relaterade till cancersjukdom. Kvinnorna i studien gav uttryck för att massage gav 

känsla av lindring i allt lidande som hade med cancerbehandlingen att göra. Att få 

känna sig sedda utvecklade en närmare relation till den som ger massage. I studien 

var inte effekten av upplevd smärtlindring framträdande, men massageupplevelsen 

beskrivs av en patient som att den avleder tankarna från den del av kroppen som 

smärtar. Uppsatsförfattarna kan se att massage kan bidrar till en lindring och ger 

därmed bättre förutsättningar att hantera cancersmärtan. Enligt McMonagle (2018) 

har sjuksköterskan en viktig roll när det gäller att förebygga smärta, genom att 

identifiera och initiera behandling. Det är i samma anda som Eriksson (2014) 

vårdprocess där vårdaren gör en patientanalys, därefter prioriteringar och val av 

vårdhandling. Valet av vårdhandling görs tillsammans med patienten och beror på 

vilka alternativ som finns tillgängliga. Här kan massage initieras av sjuksköterskan 

som omvårdnadsåtgärd om den är implementerad i vården. 

 

Smärta är komplext och subjektivt och det är svårt att jämföra en smärta med någon 

annan. Smärta kan dessutom trigga andra symtom som sömnsvårigheter och ångest, 

vilket illustrerades av Seiger et al. (2009). I de vetenskapliga studier som 

presenterats i litteraturöversikten har flera faktorer förutom massageinterventionen 
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identifierats som också kan ha påverkat smärtupplevelsen. I Kutner et al. (2008) 

studie jämfördes massage med lätt beröring och även om massage hade störst 

smärtlindrande effekt på kort sikt så visade det sig att också lätt beröring hade en 

smärtlindrande effekt både på kort och lång sikt. Resultatet kan ses utifrån Erikssons 

(2015) vårdsubstans Ansa det vill säga värme, närhet och beröring som är en stor 

del av omvårdnaden. Beröring är ett grundläggande mänskligt behov och avsaknad 

av detta kan leda till ohälsa. Leonard och Kalman (2015) beskrev i en kvalitativ 

studie hur patienter med cancer upplevde olika former av beröring. De flesta hade 

positiva erfarenheter av beröring men det förutsatte att vårdgivaren visade respekt, 

varsamhet, omtanke och känslighet. Många hade positiva erfarenheter både av 

professionell massage och massage från anhöriga, men en deltagare hade negativa 

erfarenheter av en massageterapeut som inte lyssnade på henne och därmed 

inkräktade på hennes integritet.  Här ses ett exempel av Vårdlidande, det vill säga 

att patientens värdighet kränks då vårdgivaren ej lyssnar till patienten. Att använda 

massage som omvårdnadshandling kräver lyhördhet gentemot patienten och dennes 

situation.  

  

Genom Erikssons teori (2014) vårdprocessen ses helheten av människan där 

interaktionen mellan vårdare och patient leder till den process som minskar ohälsa. 

Enligt Erikssons vårdprocess skall även familjen vara involverade i vården. I den 

randomiserade kontrollerade studien av Collinge et al. (2013) inkluderades anhöriga 

som vårdgivare. I experimentgruppen gav närstående massage till sina anhöriga och 

här kunde också den största smärtlindrande effekten ses, men intressant var att 

tendens till minskad smärta även kunde ses i kontrollgruppen där anhöriga läste 

valfri litteratur för patienten. Strang (2016) beskriver att det finns ett finns ett 

fysiologiskt korrelat mellan ensamhet/utanförskap och smärta vilket detta skulle 

kunna tyda på. Dimensionen av social och existentiell smärta kan lindras av 

anhörigas närvaro då de olika dimensionerna av cancersmärta förstärker den totala 

smärtupplevelsen. I studien av Collinge et al. (2013) har närvaro således även effekt 

på patienternas upplevelse av smärta. Utifrån Erikssons (2015) vårdsubstans Leka, 

kan patienten finna nya vägar att hantera sin smärtsituation genom att pröva sig fram 

med lek. Enligt IASP (2009b) har smärtan en social dimension och samvaron med 

anhörig kan därmed ha stor betydelse. Uppsatsförfattarna ser att närvarons effekt på 
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smärta i dessa situationer också kan kopplas till ”lidandets drama”. Genom närvaro 

kan den som lider känna sig bekräftad och sedd i mötet. Bekräftelsen kan enligt 

Eriksson bland annat vara en blick, småprat och att finnas tillgänglig utan krav. En 

ömsesidig relation mellan vårdare och patient kännetecknar Erikssons (2014) 

vårdprocessmodell, där helheten av människan ses.  

 

I önskan att lindra smärtan får inte omvårdnadsåtgärderna leda till ett ytterligare 

lidande i enlighet med SSF (2016) och eventuella risker för patienterna måste 

beaktas. Kriterierna för exklusion av patienter i studierna varierade, olika 

medicinska riskfaktorer för massage var bland annat skäl för att patienter kunde bli 

exkluderade. Enligt Deng och Cassileth (2013) är riskerna med massage större för 

sköra patienter och de med koagulationsrubbningar. Det finns rapporter om 

allvarligare skador relaterade till nerv-, kärl- och njurpåverkan. De potentiella 

riskerna med massage som nämnts i studierna har främst varit blodproppar, 

koagulationsrubbningar, olika former av hudproblem och risk för påverkan av 

ryggkotor som medför risk för nervskador. Lui och Fawsett (2008) listar följande 

kontraindikationer vid massage och cancersjukdom: avancerad benskörhet, 

frakturer, blodproppar, sårskador, kärlinflammationer och hudinfektioner. Jane et al. 

(2011) valde att studera patienter med metastaserad skelettcancer och enligt IASP 

(2009a) är det den vanligaste typen av cancersmärta. Enligt Jane et al. (2011) fanns 

det ett behov av att studera denna grupp då de ofta har cancersmärta och i många 

fall blir exkluderade i studier. Av de 17 studier som ingick i litteraturöversikten var 

det dock endast en studie som exkluderade patienter med skelettpåverkan. Studien 

av Jane et al. (2011) var en randomiserad kontrollerad studie och andra faktorer som 

skulle kunna inverka på upplevelsen av smärtlindring eliminerades. Resultatet 

visade att patienterna upplevde statistisk signifikant effekt av massage på sin 

cancersmärta, med andra ord visade studien att massage gav en upplevd effekt på 

den vanligaste cancersmärtan. Ingen ogynnsam effekt av massage rapporterades i 

studien. Uppsatsförfattarna bedömer utifrån sammanställningen av resultatet att det 

finns belägg att massage kan ha positiva effekter för patienter med cancersmärta.  
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Metoddiskussion 
Sökningarna gjordes i CINAHL och PubMed då dessa var relevanta för valt 

ämnesområde. CINAHL innehåller information om omvårdnadsvetenskap medan 

PubMed främst har en medicinsk inriktning men som även har 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar (Friberg, 2018). En frisökning gjordes även i 

Google Scholar men då träfflistan blev alltför omfattande begränsades 

artikelsökningen till CINAHL och PubMed.  För att databassökningen skulle bli så 

effektiv som möjligt bokades tid med en bibliotekarie på Medicinska biblioteket då 

bibliotekarierna känner till de hur olika databaserna är uppbyggda (Forsberg & 

Wengström, 2016). Till en början provades flera sökord och sökkombinationer än 

de som redovisats. De sökord som till slut valdes ut gav dock bäst resultat gällande 

relevanta artiklar för studien och också för att få en begränsad träfflista. Samma 

sökningar gjordes flera gånger, både av uppsatsförfattarna var för sig och 

tillsammans för att kontrollera sökningen och för att minska risken att någon artikel 

missades. Samma artiklar återfanns i båda databaserna vilket tolkades som att 

sökningen blev mättad. En tidsbegränsning på 10 år sattes till en början för att få 

den senaste forskningen. Dock utökades den med ett år då det i andra artiklars 

referenslistor fanns ett par vetenskapliga studier publicerade tidigare som verkade 

svara på syftet. Uppsatsförfattarna diskuterade om tidsspannet borde ha utökats 

ytterligare för att få fler artiklar av hög kvalitet men enades till slut om att prioritera 

den senaste forskningen då tiden också var begränsad. Det diskuterades även om 

sökningar i andra databaser skulle kunna tillföra ny forskning. Beslut togs dock att 

sökningarna skulle begränsas till de två stora omvårdnadsdatabaserna Pubmed och 

Cinahl för att inte förlora omvårdnadsperspektivet. Under skrivprocessen har 

resultatet jämförts med andra källor och där har ej några nya rön framkommit som 

motstrider litteraturöversiktens resultat. 

 

Resultatet har redovisats utifrån identifierade kategorier, som diskuterats fram 

beträffande likheter och skillnader. Studierna skilde sig bland annat åt beträffande i 

vilken vårdsituation som patienterna kom i kontakt med massage. Patienter som 

befann sig inneliggande på sjukhus erhöll såväl palliativ vård på hospice som övrig 

vård på allmän onkologisk/kirurgisk vårdavdelning. Två studier var inriktade på 

postoperativ vård och då detta särskilde sig genom att vara specifik kirurgisk vård 
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blev detta en egen kategori. De patienter som fick massage under behandling 

behandlades med antitumoralbehandling i form av radioterapi, bioterapi eller 

cytostatikabehandling. Patienterna som fick massage via öppenvård var en blandad 

grupp och den kategorin var inte kopplad till en specifik behandling. Slutligen var 

det vård i hemmet som utmärkte sig som en kategori där patienterna fick ta del av 

interventionen i sin hemmiljö. Kategoriernas skillnader och likheter har diskuterats 

under den pågående arbetsprocessen och bedömning har gjorts att dessa kategorier 

svarar mot arbetets syfte.  

 

Bland de artiklar som valdes ut var sex artiklar randomiserade kontrollerade studier, 

vilka sedan länge har tillskrivits den starkaste beviskraften. En styrka med 

kvantitativa studier är att de har ett högt antal deltagare vilket ökar tillförlitligheten 

och gör resultatet generaliserbart. Mätmetoderna ger också ett tydligt resultat 

(Friberg, 2018). Under senaste åren har det dock blivit tydligt att man även måste 

inkludera resultat från kvalitativa studier i omvårdnadsforskningen. Kvalitativa 

studier ger en djupare förståelse för fenomenet (Forsberg & Wengström, 2016). En 

svaghet med denna litteraturöversikt kan vara att så få kvalitativa studier hittades. 

De två kvalitativa studier som inkluderats har tillfört viktiga aspekter i resultatet.  

Några pilotstudier valdes att tas med trots att de inte har samma evidensvärde 

(Friberg, 2018) då de svarade på syftet och uppfyllde flera kriterier i 

granskningsmallarna. Samtliga artiklar hade medel eller hög kvalitet efter 

kvalitetsgranskningen vilket ger ett mer trovärdigt resultat (Forsberg & Wengström, 

2016). 

 

Uppsatsförfattarna har sedan tidigare egna erfarenheter av taktil massage inom 

cancersjukvård. Därför har en medvetenhet funnits beträffande förförståelse i ämnet 

och detta har kontinuerligt diskuterats i enlighet med Mårtensson och Fridlund 

(2018). Inga studier eller innehåll har valts bort på grund av att de ej svarat mot ett 

önskat resultat. Utgångspunkten under arbetets gång har varit att så 

förutsättningslöst som möjligt utröna eventuell effekt av massage vid cancersmärta. 

Texterna har lästs igenom av författarna var för sig för att sedan diskuteras 

tillsammans och inga större tolkningsskillnader har uppstått vilket tyder på att 

resultatet blivit mer tillförlitligt. Under arbetets gång har uppsatsförfattarna tagit del 
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av synpunkter beträffande litteraturöversikten från handledare och utomstående 

granskare. Genom att diskutera med utomstående granskare har eventuella avsteg 

från syfte i relation till resultat undvikits. Eventuella avsteg som upptäckts, har 

föranlett nödvändiga justeringar så att resultatet svarat mot litteraturöversiktens 

syfte. 

 

Ett par artiklar som inkluderats utvärderar också andra metoder än massage men 

valdes att inkluderas då de var randomiserade studier där massagens effekter 

redovisades oberoende av de andra metoderna i resultatet. Andra faktorer 

identifierades också som kan ha påverkat effekten av massage på cancersmärtan till 

exempel närvaro, kön och patienternas inställning till massage. Samtliga patienter 

godkände sitt deltagande i inkluderade studier och borde därmed ha en positiv 

inställning till massage   Massage är en intervention som ej kan vara blindad i studier 

och om patienten har en förutfattad mening beträffande interventionen, så kan detta 

påverka svaren. Sammanlagt var det fler kvinnliga patienter som deltog i studierna, 

därmed väcktes tankar hos uppsatsförfattarna om kvinnor generellt hade en mer 

positiv inställning till massage. Under dessa förutsättningar kan en ojämn 

könsfördelning ha påverkat utfallen i studierna. Effekten av musikterapi har i flera 

randomiserade kontrollerade studier med patienter som har cancersmärta kunnat 

påvisa en signifikant minskning av smärta efteråt (Li et al., 2011; Huang, Good, & 

Zauszniewski, 2010; Gutgsell et al., 2013) vilket kan ha påverkat resultatet i 

studierna som redovisas i denna litteraturöversikt. I många studier försökte 

forskarna ändå så långt det var möjligt att begränsa andra sinnesintryck som kunde 

påverka upplevelsen och det kunde ändå uppmätas en minskning av smärtan i 

studierna. Närvaro är en faktor som är svår att påverka då detta är en naturlig del i 

massage. Uppsatsförfattarna ser efter gemensamt resonemang att könsskillnaderna 

ej minskat trovärdigheten i resultatet. Däremot kan troligen upplevd effekt påverkas 

utifrån patientens eventuella behov av beröring och även dennes inställning till 

massage. Sammanfattningsvis kan dessa faktorer vara en del i massagens effekt och 

kan påverka överförbarheten i vissa situationer, beroende på den specifika 

patientens behov.  

 



 

23 
 

Skillnader i vården av patienter med cancer och inställning till massage kan skilja 

sig mellan länder och kulturer.  Majoriteten av inkluderade studierna var 

genomförda i USA, men flera länder fanns representerade vilket är en styrka då 

resultatet blir applicerbart på olika länder och kulturer. Mätmetoderna i de 

kvantitativa studierna har i de flesta fall varit smärtskattningsskalor där patienterna 

fått gradera sin smärta på en numerisk skala mellan noll och tio. I de kvalitativa 

studierna undersöktes patientens upplevda effekt på cancersmärta genom intervjuer.  

Sammantaget uppmärksammades inga väsentliga skillnader i vårdform och 

cancerdiagnoser jämfört med svenska förhållanden.  

 

Etikdiskussion 
God forskning följer olika etiska principer. Respekten för individen innebär att 

personen deltar med fri vilja, är väl informerad, samt att personens privata sfär 

respekteras. Göra-gott-principen innebär att inte utsätta deltagarna för onödiga 

risker, därmed även värdera om eventuell risk överväger nyttan med forskningen 

och att den information som framkommer om deltagarna skyddas från insyn av 

obehöriga. Information som används i forskningen skall avidentifieras och 

omskrivas för att ej kunna spåras till enskild deltagare. Principen för rättvisa går ut 

på att alla ska behandlas lika samt att känsliga grupper skall ha extra hänsyn och 

skydd (Kjellström, 2017). 

 

Inga allvarliga sidoeffekter av massage rapporterades i någon av studierna som ingår 

i litteraturöversikten. Majoriteten av studierna hade riskbedömningar och 

exkluderade patienter som bedömdes riskera att ta skada av massage. I två av 

studierna utförda i USA förekom det att patienterna fick betala för utförd massage, 

då detta ej ingick i deras sjukvårdsförsäkring. Studierna hade etiskt godkännande, 

så detta bör därmed vara godtagbart enligt forskningsetiska direktiv i USA. 

Uppsatsförfattarna ser att detta skiljer sig från det system som finns i Sverige, där 

forskningsdeltagare kan få ersättning om deltagande i studie kan innebära 

merkostnad. 

  

Studier med enkäter besvarades anonymt och vid en intervjusituation var det ej 

personen som deltog i vården av patienten som utförde intervjun. I de flesta fall var 

det inte personen som gav massage som samlade in data, men i några studier valde 
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forskarna att göra så. Några av studierna tog upp detta i sin diskussion, det vill säga 

vilken påverkan detta kan ha haft på utfallet av resultatet. Risker som diskuterades 

var om närvaro av den som utfört massage kunde ha påverkat svaren, samt att 

patienten av tacksamhet gav ett mer positivt utfall av utförd intervention. Några av 

studierna redovisade uttryckligen hur de värnat om patienternas integritet, då 

massage innebär att du rör någon annans kropp. Hänsyn togs till risken att bli 

exponerad, vilket kön personen som gav massage hade och om sessionen varit 

avskild. Studier rörande svårt sjuka patienter är i sig en etisk fråga. Det är viktigt att 

inte utsätta dem för något som kan öka lidandet och även beakta den tid och energi 

som krävs för att delta i en studie. Interventioner och studier med svårt sjuka 

patienter måste göras med eftertanke och vara väl motiverade. World Medical 

Association (WMA, 2018) tar upp detta i Helsingforsdeklarationen för studier med 

särskilt känsligt utsatta grupper och individer. Extra eftertänksamhet och skydd för 

olägenheter måste beaktas. Undersökningar är endast försvarbara om det finns ett 

behov och en vinst för den här gruppen av patienter. 

 

Klinisk betydelse för samhället 
Resultatet visade att upplevd cancersmärta minskade av massage och massage bör 

kunna implementeras i omvårdnaden av patienter med cancersmärta. Patienter med 

cancer lever längre med sin sjukdom och det gagnar både individen och samhället 

att de kan ges symtomkontroll. Massage kan vara en pusselbit till att nå hanterbar 

cancersmärta och förbättrad smärtsituation. Det borde generera färre vårddagar på 

sjukhus, samt bättre livskvalitet för patienter och deras anhöriga. Massage är en 

kostnadseffektiv intervention med få risker och biverkningar, detta kan därmed 

gagna den enskilda individen och samhället i stort.  

 

Cancersmärtan påverkar även de närstående som finns runt patienten, de riskerar 

själva ohälsa i denna livssituation. Att få utföra massage på en sjuk närstående kan 

leda till ökad närhet och välmående för båda parter. För en del kan det vara den sista 

tid de har tillsammans och att få vara delaktig skulle kunna hjälpa den efterlevande 

i framtida sorgebearbetning.  
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Massage i vården kan dock endast genomföras om de professionella vårdarna har 

den tiden som behövs till förfogande. Utarbetade riktlinjer måste även finnas för när 

massage får implementeras i vården av patienter med cancersmärta. De 

professionella vårdarna måste även utbildas för att ha den kunskap som behövs för 

att ge massage till patienter med cancer. 

 

Slutsats 
Massage med professionella vårdare skulle kunna ge stunder av närvaro där 

patienten kan få hjälp med sin cancersmärta. Massage kan ge lindring för patienter 

med cancersmärta och skulle med fördel kunna erbjudas i omvårdnaden som 

komplement till den farmakologiska behandlingen. 

 

Förslag till vidare forskning 
Av de inkluderade studier i litteraturöversikten var deltagarna övervägande kvinnor 

och därför bör män inkluderas i större utsträckning i framtida studier. 

Cancerdiagnoserna skiljer sig åt, både beträffande kroppslig påverkan och vilka 

behandlingar som är möjliga att ge. Det kan vara en svårighet att få en homogen 

grupp med likartad smärta då det slår olika rent fysiskt. Fler studier bör göras som 

kan särskilja vilka patienter och typer av cancersmärta som har störst effekt av 

massage som komplement. Cancersmärtan har även den sociala och psykologiska 

aspekten som triggar smärtan, vilket kan behöva studeras med hjälp av kvalitativa 

studier. Majoriteten av studierna vi fann var kvantitativa och det kvalitativa 

perspektivet saknas, därför kan detta behöva utforskas ytterligare. 

 

Massage visade på en upplevd smärtlindrande effekt, men det fanns andra faktorer 

som kan ha påverkat resultatet till exempel närvaro av annan person, lättare beröring 

eller musik. Förslagsvis skulle vidare forskning kunna försöka särskilja effekterna 

av dessa interventioner. Framtida studier skulle även kunna undersöka om 

kombinationerna av dessa kan ge ytterligare smärtlindrande effekt. Genom mer 

kunskap kring de olika åtgärdernas effekter på cancersmärta, kan dessa 

omvårdnadsåtgärder sättas in utifrån varje patients enskilda behov. 

 

Enligt  Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC, 2018) finns det en 

efterfrågan från patienter beträffande alternativa metoder för att lindra symtom vid 
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cancersjukdom. Mer kunskap och forskning behövs för att möta patienternas behov, 

samt att det ska vara säkert att integrera dessa metoder med cancersjukdom och dess 

behandlingar. 
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2.      Återger abstraktet studiens innehåll?      

3.      Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik?  

    

4.      Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?      
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6.      Är frågeställningarna tydligt formulerade?      
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of a multimedia 

caregiver 
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instruktioner till olika 

beröringstekniker via 
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anhörigvårdare och 
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Kvantitativ, randomiserad kontrollerad studie.  
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manual med instruktioner för hur man kunde ge 
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n=97  Beröringstekniker från en 
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patientens upplevelser av smärta, 
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symtom som förknippas med en 
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90%  

Currin, J., & 
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2008  

USA  

 

 

 

 

 

 

A hospital-

based 

intervention 

using massage 

to reduce 

distress among 

oncology 

patients.  

Att undersöka hur 

klassisk massage kunde 

påverka upplevelser av 

obehag hos patienter med 

cancer.  

Kvantitativ, icke randomiserad pre- posttest 

design.  

  

Patienterna i testgruppen fick massage i 10- 15 

min på valfri del av kroppen.  

Fyra dimensioner mättes före och efter 

massageinterventionen; fysiskt obehag, 

psykiskt obehag, smärta och trötthet.  En 

tiogradig smärtskattningsskala användes. 
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man se en statistiskt signifikant 

förbättring efter 

massageinterventionen.  

Hög  
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Effect of 

massage therapy 

for postsurgical 

mastectomy 

recipients.  

Att undersöka effekten av 

massageterapi på smärta, 

oro, och välmående hos 

patienter som genomgått 

en mastektomi.  

Kvantitativ/kvalitativ,  

Pilotstudie 

 

Massage gavs direkt postoperativt på valfri del 

av kroppen. Smärta skattades med VAS, visuell 

analog skala, samt via frågeformulär. 

 

 

 

  

n=46  Det blev en signifikant skillnad 

gällande minskad smärtintensitet, 

stress och muskeltension medan 

avslappningsnivån ökade.  

Patienterna upplevde att de inte 

behövde ta sina smärtstillande 

läkemedel i samma utsträckning.  

Medel  
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2017  
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The effects of 

effleurage hand 
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anxiety and pain 

in patients 

undergoing 

chemotherapy. 

Att undersöka hur 

effektivt handmassage är 

för att reducera ångest och 

smärta hos patienter som 

behandlas med 

cytostatika.  
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Pilotstudie  

  

Patienterna fick en tiominuters handmassage i 
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n=24  En statistiskt signifikant 

minskning kunde uppmätas i 

systoliskt BT, puls och uppmätt 
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Relief After 

Healing Touch 
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Att fastställa och jämföra 

effekter av healing touch 
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Kvantitativ, pre- posttest, observations, 

retrospektiv studie  

  

En studiegrupp (n=291) fick ”healing touch” 

och den andra (n=281) fick massagebehandling. 

Båda sessionerna varade i 45min. En tiogradig 

smärtskattningsskala användes. 

n=572  Både healing touch och massage 

påvisade en statistiskt signifikant 

minskning av cancersmärta.  

Medel  

79%  

Ho, S. S. M., 

Kwong, A. N. L., 

Wan, K. W. S., Ho, 

R. M. L., & Chow, 

K. M.   

  

2017  

Kina  

 

 

 

 

  

Experiences of 

aromatherapy 

massage among 

adult female 

cancer patients: 

A qualitative 

study.  

Att undersöka 

erfarenheter av aromterapi 

massage samt undersöka 

förmodade fördelar och 

ogynnsamma effekter.  

Kvalitativ, semistrukturerade intervjuer. 

 

Patienterna fick helkroppsmassage med eteriska 

oljor av en licensierad 

aromaterapeut/sjuksköterska. 

 

 

 

 

n=15  Alla var positiva till massagen. 

Upplevda fördelar var fysiska och 

psykiska, bland annat 

smärtlindrande, bättre sömn, 

bättre aptit och bättre humör.  

Hög  

84%  
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2011  

Taiwan  

  

 

 

 

  

Effects of 
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pain, 
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relaxation and 

sleep in 

Taiwanese 

patients with 

metastatic bone 

pain: A 
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clinical trial  

Undersöka effekten av 

massageterapi på 

cancersmärta, humör, 

muskelavslappning och 

sömnkvalitet hos 

cancerpatienter med 

skelettmetastaser.  

Kvantitativ, randomiserad klinisk studie  

  

Testgruppen fick massage 3x45minuter i tre 

dagar. Patienterna fick skatta sin smärta med 

VAS. 

n=72   Smärtminskningen var både 

statistiskt och kliniskt signifikant 

hos den grupp patienter som fick 

massage.  

Hög  

90%  

Kutner, J., Smith, 

Corbin, L., 

Hemphill, L., 

Benton, K., Mellis, 

K., … Fairclough, 

D.  

  

2008  

USA  

 

  

Massage 

Therapy versus 

Simple Touch to 

Improve Pain 

and Mood in 

Patients with 

Advanced 

Cancer  

Att undersöka hur 

effektivt massage är för 

att minska smärta och 

andra symtom och öka 

livskvaliteten hos 

patienter med långt 

gången cancer.  

Kvantitativ, randomiserad kontrollerad studie  

  

Deltagarna i testgruppen fick massage upp till 

sex ggr under två veckors tid.  

Kontrollgruppen fick i stället lättare beröring. 

Patienterna fick skatta sin smärta på en 

tiogradig skala före och efter 

massageinterventionen. 

n=380  Både i test- och kontrollgruppen 

kunde man se en statistisk 

signifikant förbättring gällande 

både smärta och andra symtom. I 

testgruppen skattade patienterna 

en lägre smärta, dock ingen 

statistisk signifikans jämfört med 

kontrollgruppen på lång sikt. 

Hög  

93%  

Lopez, G., Liu, W., 

Milbury, K., 

Spelman, A., Wei, 

Q., Bruera, E., & 

Cohen, L  

  

2017  

USA  

 

  

The effects of 

oncology 

massage on 

symptom self-

report for cancer 

patients and 

their caregivers  

Att undersöka effekter av 

en massagebehandling på 

självupplevda symtom 

hos patienter med cancer 

och deras anhöriga.  

  

Kvantitativ  

  

Patienter och anhöriga fick massagebehandling 

i 30 eller 60 min av en licensierad 

massageterapeut. En tiogradig skala använder 

för att skatta smärtan. 

n=343  Massageterapi påvisade en 

statistisk signifikant förbättring 

gällade en rad symtom, tex 

smärta, trötthet, ångest och sömn.  

Medel  

79%  
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År   
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Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Miladinia, M., 

Baraz, S., Shahram, 

Shariati, A., & 

Malehi, A.  

  

2015  

Iran  

 

 

 

 

 

 

Effects of Slow-

Stroke Back 

Massage on 

Symptom 

Cluster in Adult 

Patients with 

Acute 

Leukemia: 

Supportive Care 

in Cancer 

Nursing  

Undersöka vilka effekter 

ryggmassage har för att 

förebygga en rad symtom 

hos cancerpatienter.  

Kvantitativ, randomiserad kontrollerad studie   

  

Testgruppen fick massage tregånger/vecka i 

fyra veckor. NRS, numeric rating scale 

användes för att utvärdera symtom. 

n=60  Visade en signifikant minskning 

när det gäller smärta, matthet, och 

sömnproblem i testgruppen.  

Hög  

86%  

Mitchinson, A., 

Fletcher, C., Kim, 

H., Montagnini, M., 

& Hinshaw, D.  

  

2014  

USA  

 

 

  

Integrating 

Massage 

Therapy Within 

the Palliative 

Care of 

Veterans with 

Advanced 

Illnesses: An 

Outcome Study  

Att undersöka kortsiktiga 

effekter av massage hos 

patienter i palliativ vård 

gällande smärta, oro, 

dyspne´, avslappning och 

inre frid.  

Kvantitativ, observationsstudie  

 

Patienterna fick massage i 20 min anpassat efter 

patientens behov. Smärta skattades på en 

tiogradig skala.  

 

 

n=153  En statistisk minskning i 

smärtintensitet kunde ses direkt 

efter massageterapin.   

Medel  

79%  

Robison, J., & 

Smith, C.  

  

2016  

USA  

 

 

 

 

 

 

 

Therapeutic 

Massage During 

Chemotherapy 

and/or 

Biotherapy 

Infusions  

Att beskriva patienters 

upplevelser av smärta, 

trötthet, illamående och 

ångest då de får massage i 

samband med 

cytostatika/bioterapi   

Kvantitativ/kvalitativ, deskriptiv 

korrelationsstudie.  

Pilotstudie  

  

Patienterna fick hand- eller fotmassage i 20min 

samtidigt som cytostatika/bioterapibehandling 

pågick. En femgradig skala användes för att 

utvärdera smärtan.  

n=58  Deltagarna rapporterade en 

signifikant minskning av smärta, 

trötthet, illamående och oro.  

Många upplevde att det var 

avslappnande och ett par 

deltagare rapporterade minskad 

neuropatisk smärta.  

Hög   

86%  



 

 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

  

Metod  
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Seiger Cronfalk, B., 

Strang, P., 

Ternestedt, B., & 

Friedrichsen, M.  

  

2009  

Sverige  

 

 

 

The existential 

experiences of 

receiving soft 

tissue massage 

in palliative 

home care -an 

intervention  

Att undersöka hur 

patienter med cancer i 

palliativt skede upplevde 

mjuk massage.  

Kvalitativ  

 

Patienterna fick mjukdelsmassage, totalt nio 

gånger under två veckor. De blev sedan 

intervjuade. 

 

  

 

 

 

 

n=22  Patienterna upplevde en 

existentiell respit, att de kände sig 

fria från sjukdom för en kort 

stund.   

Massagen reducerade smärta och 

ångest.  

  

Hög  

88%  

Sturgeon, M., 

Wetta-Hall, R., 

Hart, T., Good, M. 

& Dakhil, S.  

  

2009  

USA  

 

 

 

 

 

Effects of 

Therapeutic 

Massage on the 

Quality of Life 

Among Patients 

with Breast 

Cancer During 

Treatment  

Att bedöma om 

massageterapi har 

inverkan på livskvaliteten 

hos patienter med 

bröstcancer.  

Kvantitativ, pre-post, interventions bedömnings 

design.  

Pilotstudie  

  

Patienterna fick 30 min klassisk massage en 

gång/vecka i tre veckor. Patienterna fick skatta 

sin smärta på en tiogradig skala före och efter 

massageinterventionen. 

n=51  Det blev en signifikant skillnad i 

symtomlindring efter 

massageterapin. Patienterna 

rapporterade minskad smärta, 

dock var den upplevda skillnaden 

inte statistiskt signifikant.  

Medel  

79%  

Toth, M., 

Marcantonio, E., 

Davis, R., Walton, 

T., Kahn, J., & 

Phillips,R.  

  

2013  

USA  

  

  

 

  

Massage 

Therapy for 

Patients with 

Metastatic 

Cancer: A Pilot 

Randomized 

Controlled 

Trial.  

  

Att undersöka möjligheter 

och effekter av att erbjuda 

massage i hemmet till 

patienter med 

metastaserande cancer.  

Kvantitativ, randomiserad kontrollerad 

pilotstudie.  

  

Under en veckas tid fick patienterna i 

testgruppen massageterapi av en utbildad 

massör. Varje tillfälle varade i 15-45min. The 

Brief Inventory Short Form användes för att 

utvärdera smärta där VAS är en del. 

  

n=39  Det kunde ses en trend att smärta 

minskade för de patienter som fått 

massage, det kunde dock inte 

uppmätas någon statistisk 

signifikans. Livskvaliteten blev 

dock högre i testgruppen.  

Hög  

83%  
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Ucuzal, M., & 

Kanan, N.  

  

2014  

Turkiet  

  

  

  

  

Foot Massage: 

Effectiveness on 

Postoperative 

Pain in Breast 

Surgery Patients  

Att undersöka effekten av 

fotmassage på smärta hos 

patienter som genomgått 

mastektomi.  

Kvantitativ, kvasiexperimentell.  

  

Patienterna i testgruppen fick direkt 

postoperativt 20 min fotmassage. Ett 

multidimentionellt smärtskattningsverktyg 

användes där VAS är en del. 

  

n=70  Man kunde mäta en statistisk 

signifikant förbättring av uppmätt 

smärta i testgruppen som både 

fick fotmassage och analgetika.  

Hög  

93%  

Uysal, N., 

Kutluturkan, s. & 

Ugur, I.  

  

2017  

Turkiet  

Effects of foot 

massage applied 

in two different 

methods on 

symptom 

control in 

colorectal 

cancer patients: 

Randomised 

control trial  

Att undersöka effekten av 

två olika 

fotmassagetekniker när 

det gäller symtomlindring 

hos cancerpatienter   

Kvantitativ,randomiserad kontrollerad studie  

  

Patienterna randomiserades till tre testgrupper; 

en grupp fick klassisk fotmassage, en grupp 

fick reflexologi på fötterna och sista gruppen 

var en kontrollgrupp.  

n=65  

  

Både klassisk massage och 

reflexologi visade på en 

minskning av smärta hos 

testgrupperna. Ingen statistisk 

signifikans kunde dock uppmätas 

i gruppen som fick massage. 

Hög  

97% 



 

 
 

 


