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                                                                   Anna Ehrenberg  

Sammanfattning 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att granska och lyfta fram vetenskapliga 

artiklar om beröringens/massagens upplevelser och effekter vid oro/ångest hos 

cancerpatienter. Artiklar har sökts i databaserna Cinahl, Medline, SveMed +, Pubmed och 

Elin@Dalarna och artiklarnas inklusionskriterier var att den taktila beröringen/massagen var 

av kroppslig kontakt, och de skulle rikta sig till vuxna cancerpatienter som upplevde symtom 

som oro och ångest. Artiklarna fick inte var äldre än 10 år. Resultatet påvisade att oro/ångest 

kunde minskas signifikant med massage/beröring hos cancerpatienter. I studier där upplevda 

effekter undersöktes visades det att vid beröring/massage hos cancerpatienter minskades 

oro/ångest och upplevelsen beskrevs som att spänningar försvann och att en avslappnande 

känsla infann sig. Beröring/massage gav inte några negativa påföljder och är en säker, effektiv 

behandlingskomplement till vanlig medicinsk behandling för förbättring av stressade symtom 

hos cancerpatienter.  

 

NYCKELORD:  Beröring, Cancer, Oro/ångest, Taktil massage, Terapeutisk beröring/massage  
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Introduktion  
Det är inte ovanligt att cancersjukdom kan ge den drabbade patienten känsloreaktioner som 

oro, ångest, nedstämdhet, ilska och en uppfattning av att känna sig kränkt. Dessa känslor kan 

angripa patienten vid olika faser i sjukdomen (Birgegård & Glimelius, 1991). Många 

förknippar cancer med starka svårbehandlade smärtor och hos många patienter som får 

diagnosen cancer blir oron över cancersmärtan oftast större än oron att inte kunna botas mot 

cancern (Almås, 2006).  

 

Beck-Friis och Strang (1995) definierar oro/ångest som en "oro som utlöses av ett hot mot 

något värde som individen uppfattar som väsentlig för sin existens som personlighet. Detta 

hot kan gälla den fysiska existensen det vill säga dödshot eller den psykologiska existensen 

det vill säga hot mot friheten och autonomin”. Cancer kan även framkalla ångest hos den 

drabbades familj (Beck-Friis & Strang, 1995). När personer upplever oro är det något som har 

en betydande negativ påverkan på människans kvalité i livet (Robinson, Biley & Dolk, 2008). 

   

För att mäta ångest/oro kan personal inom vården granska patientens kroppsspråk och 

beteende, det är också av stor vikt att lyssna till och samtala med patienten. Patienten kan 

skatta sin upplevda ångest med hjälp av en visuell analogskala (VAS). Det finns även 

frågeformulär där skattningsintrument ingår och där ångest finns med till exempel Profile of 

Mood States (POMS), Zung Scale, State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Hospital Anxiety 

and Depression Scale (HAD) (Beck-Friis & Strang, 1995).   

 

Många cancerpatienter använder sig av alternativa behandlingsmetoder som ett komplement 

till vanlig vård för att lindra symtom och förbättra livskvalité (Vickers & Cassileth, 2001). En 

alternativ behandlingsmetod kan till exempel vara beröring/massage. I omvårdnaden är 

beröring en viktig del och kan bidra till ökad livskvalité för patienter. Beröring används 

medvetet för att lindra, stödja och trösta (Ardeby, 2007).   

 

Taktil stimulering är en massageteknik som innebär beröring av huden. Den är mindre 

djupgående än annan massage och är därför lättare att utföra på patienter med kroppslig 

smärta (Uvnäs Moberg, 2001). Vid taktil massage används massage olja och bara den 

kroppsdel som masseras är avtäckt. Den som utför taktil massage skall framkalla trygghet och 

tillit, det av stor vikt att vara koncentrerad på personens integritet och vara lyhörd för 
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reaktioner på den som masseras. Förutom att taktil massage lindrar ångest, oro och smärta 

används den även i cancervård för att stärka kroppsuppfattning, självkänsla och livsgnista 

(Ardeby, 2007). 

    

Metoden taktil stimulering har utvecklats av Gunilla Birkestad som upptäckte beröringens 

effekt 1984, då hon arbetade inom vården. Sedan dess har metoden utvecklats och numera 

finns ett bestämt system gällande beröringens uppbyggnad. 1989 fann Birkestad boken 

Touching - TheHuman Significance of the Skin, det var då metoden namngavs eftersom 

författare till boken använde tactile stimulation (taktil stimulering). I början av 1990-talet fick 

Birkestad kontakt med professor Kerstin Uvnäs-Moberg som då hade studerat effekten av 

beröring i ca 20 år. Birkestad fick både teori och forskning som förklarade effekterna av 

metoden och sedan dess har man givit utbildningar i taktil stimulering (http://beroring.se/ts/).  

Touch Research Institute (TRI) i Miami har studerat effekten av beröring och forskare på TRI 

har kunnat påvisa att beröring ger ångestdämpande, lugnande och avslappnande effekt. Det 

finns alltså både svensk och utländsk forskning som har fastslagits beröringens effekter 

(Uvnäs Moberg, 2001). 

 

Uvnäs Moberg (2001) har valt att bedriva forskning om den parasympatiska delen av det 

autonoma nervsystemet, vila och tillväxt då 90 % av studierna annars handlar om den 

sympatiska delen som aktiveras vid stress och försvar. Vid beröring/taktil stimulering 

aktiveras det parasympatiska nervsystemet och bland annat frisätts oxytocin som framkallar 

en fysiologisk lugn-och-ro-reaktion. Tidigare upptäckter visar att oxytocin är ett hormon som 

påverkar olika funktioner i samband med graviditet, barnafödande och amning. Senare 

forskning har även påvisat att oxytocin är en av kroppens viktigaste substanser som också 

förekommer i hjärnan. Där fungerar oxytocinet som en signalsubstans i olika områden i 

hjärnan som styr blodtrycket, puls, vakenhetsgrad, rörelse och känslor (Uvnäs Moberg, 2001). 

Inom intensivvård där många patienter upplever stress, oro och ångest har man mätt 

oxytocinnivåer i samband med taktil massage. Kerstin Uvnäs-Moberg är den enda som forskat 

på oxytocinnivåer innan Henricsson (2008), men resultatet för hennes studie kan inte visa på 

några signifikanta skillnader mellan interventions och kontrollgruppen när det gäller 

oxytocinnivåerna. Fast gruppen som fick taktil beröring minskade ångestnivån betydligt 

(Henricson, 2008). I början av 1990-talet började det publiceras kontrollerade studier om 

alternativa beröringsterapier vid behandlingar av cancerpatienter. Till exempel så visades att 

taktil beröring/massage gav bra behandlingseffekt för kvinnor med bröstcancer som upplevde 

http://beroring.se/ts/�
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oro (Pierce, 2007). Taktil beröring/massage är den metod av olika beröringsterapier som det 

finns mest publicerad forskning om (Fontaine, 2005). Cancerfonden gjorde ett 

vårdutvecklingsprojekt år 1997-1999 som omfattade införing av taktil massage på en svensk 

hospiceavdelning. Resultatet visade att taktil massage lindrade symtom som oro, smärta och 

sömnproblem. Projektet visade även på att användning av läkemedel för oro, smärta och sömn 

minskade (Olsson, Rahm & Högberg, 2004). En reviewartikel som skulle kontrollera 

beröringens effekter och om det finns evidens för terapeutisk beröring för att behandla oro 

visade att det saknas studier med hög kvalité som motsvarar alla inkluderade kriterier men att 

det i samband med sjukhusvistelse finns bevis för att terapeutisk beröring har evidens till oro 

(Robinson et al., 2008). I en studie där syftet var att undersöka hur patienter med anorexia 

nervosa upplevde att få taktil massage kom det fram att deltagarna kan slappna av och släppa 

tankar om sjukdomen (Axelsson & Määttä, 2007). 

 

De flesta som arbetar inom vården vet att man med hjälp av beröring får bra kontakt och att 

man lugnar patienter. Det är av vikt att låta beröring bli en del i den traditionella 

sjukhusvården och att se själva vårdandet som en terapeutisk metod. Detta stärker personalens 

förmåga att aktivera lugn och ro systemet (Uvnäs Moberg, 2001). Det är därför viktigt med 

vetenskapliga studier och alla noteringar kring det som utförs i omvårdnaden, att det lönar sig 

och därmed höjs statusen i vårdarbetet. Det har införts på många olika institutioner en 

medveten beröring (Birkestad, 1999).   

Resultaten av beröringens effekter har inte fått genomslag när det gäller vetenskap då det ofta 

har saknats kontrollgrupper och repetitioner (Uvnäs Moberg, 2001).  

 

Taktil beröring/massage har i den här studien används som ett generellt begrepp för olika 

beröringsbehandlingar. Dessa olika beröringsbehandlingar är: 

Healing Touch – Beröring används av sjuksköterskor nu och har används tillbaka i tiden och 

det finns många olika berörings tekniker och en terapi är Healing Touch. Tekniken är lätt, 

mjuk beröring för att påverka och stödja kroppens helhet av energi inombords och runt 

kroppen. Det finns även en Healing Touch teknik som utförs genom att händerna inte berör 

kroppen (Snyder & Lindquist, 2006). 

Klassisk massage – Den tidigaste beskrivningen av massage är för 5000 år sedan av Kon Fu 

Tse som är en kinesisk filosof. Per Henrik Ling är den svenska grundaren av klassisk massage 

och startade den första skolan inom massage i Stockholm 1913. Ordet massage betyder knåda 
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och härstammar från arabiskan och grekiskan. Massage har en avslappnande och spännings 

lösande effekt (Nordling, 2000).  

Therapeutic Touch – Är framtagen av Dora Kunz, Dolores Krieger och härstammar från ”att 

lägga på händer”. Krieger införde metoden på en sjuksköterskeskola 1970 i New York. 

Therapeutic Touch kan utföras genom att händerna läggs på eller nära patienten, metoden är 

inte religiös utan ses som en mänsklig metod som kan användas till alla för att hjälpa och hela 

(Snyder & Lindquist, 2006). 

 

Författarnas syfte till denna litteraturstudie var att granska och lyfta fram vetenskapliga 

artiklar om beröringens/massagens upplevelser och effekter vid oro/ångest hos 

cancerpatienter. Frågeställningar som användes var: Kan resultatet av taktil massage/beröring 

påvisa att det är ett effektivt behandlingskomplement till oro/ångest hos cancerpatienter? Hur 

upplevs taktil massage/beröring vid oro/ångest hos cancerpatienter?  
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Metod 

Design 

Studien är utförd som en systematisk litteraturstudie.  
 

Urval av litteratur  

Inklusions- och exklusions kriterier till urvalet av de valda artiklarna är att den taktila 

beröringen/massagen var av kroppslig kontakt. Artiklarna skulle rikta sig till vuxna personer 

(>18 år) med cancersjukdom som upplevde symtom som oro och ångest. Artiklarna skulle 

vara i fulltext och på engelska eller svenska och de fick inte vara äldre än 10 år. Det 

kontrollerades även att artiklarna var strategiskt uppbyggda utifrån de moment som skall ingå 

i en vetenskaplig artikel det vill säga abstract och nyckelord, introduktion, metod, resultat, 

diskussion och referenser (http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=2523&l=sv).  

 

Artikelsök  
Artiklar har sökts i databaser och här nedan presenteras de använda databaserna som gett 

resultat till valda artiklar.  
Databas Sökord Antal träffar  Antal lästa abstrakt Nummer  på valda 

artiklar 
Cinahl Therapeutic touch + 

anxiety +neoplasms  

11 6 Nr: 4 

Cinahl Therapeutic massage 

+ anxiety + 

neoplasms  

8 4 Nr: 10 

Cinahl Touch + neoplasms + 

anxiety 

16 5 Nr: 14 

Cinahl Therapeutic touch + 

neoplasms 

34 6 Nr: 5 

Medline Therapeutic touch + 

anxiety +neoplasms. 

15 13 Nr: 8, 9, 11, 12 och 15 

 

Medline Touch + neoplasms + 

anxiety 

29 4 Nr: 6 och 7 

SveMed + Taktil massage 7 1 Nr: 1 

Elin@Dalarna  Experience + massage  141 6 Nr: 2 och 3 

PubMed Therapeutic massage 

+ anxiety + 

neoplasms 

38 3 Nr: 13 

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=2523&l=sv�
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Även andra sökord har förekommit men ledde inte till artiklar som innehöll dem 

inklusionskriterier som krävdes. Samma artiklar återkom vid flera sökningar med olika 

sökord.   

 

Mätinstrument/ Datainsamlingsmetod 

För att granska artiklarna användes granskningsmallarna Willman, A, Stoltz B, & Bahtsevani 

C (2006) och Forsberg, C & Wengström Y (2008) som är avsedda för kvalitativa och 

kvantitativa studier (se bilaga 1 och 2). Maxpoäng i granskningsmallen för kvalitativa studier 

är 25 och 29 poäng för kvantitativa. Uppsatsförfattarna bestämde att 0-60 % = låg, 61-90 % = 

medel och 91-100 % = hög kvalités bedömning.    

 

Statistisk bearbetning/Analys och tolkning av data  
Nr Författarnas 

namn 
År  Nationalitet Syfte Design och 

datainsamlingsmetod 
Urvals- 
storlek 

Kvalitet 

1 Alexandersson, 
M., Dehlén, C., 
Johansson, I., 
Petersson, I. & 
Langius, A. 

2003 Norden Att belysa hur 
personalen upplever att 
använda taktil massage i 
det kliniska arbetet på 
en hospiceavdelning och 
vilka effekter taktil 
massage har på 
patienterna. 

Kvalitativ anats med 
bandinspelade 
intervjuer. 

10 
personal 
som givit 
103 
patienter 
taktil 
massage.  

25p/25 
100 % 
Hög 

2 Billhult, A., 
Stener-Victorin, 
E., Bergbom, I. 

2007 Norden Att beskriva 
upplevelsen av massage 
för bröstcancerpatienter 
under kemoterapi 
behandling. 

Kvalitativ ansats, 
fenomenologisk 
design, med 
intervjuer.  

10 
bröstcance
rpatienter.  

25p/25 
100 % 
Hög 

3 Bredin, M. 1999 Storbritannien Undersöka kvinnors 
erfarenheter av 
bröstförlust med 
särskild fokus på 
kroppsfrågor.   

Kvalitativ ansats med 
djupintervjuer.  

Tre 
kvinnor 
med 
erfarenhet 
av 
bröstförlus
t.  

23p/25 
92 % 
Hög 

4 Frank, L, S., 
Frank, J, L., 
March, D., 
Makari-Judson, 
G., Barham, R, 
B., Mertens, W, 
C. 

2007 USA Om terapeutisk beröring 
minskar oro och smärta 
i samband med bröst 
biopsi. 

Kvantitativ ansats, 
randomiserad 
kontrolldesign, med 
frågeformulär, 
blodtrycks- och 
pulskontroller.  

82 
patienter.  

28p/29 
97 % 
Hög 

5 Hallet, A. 2004 Storbritannien Öka förståelse för 
terapeutisk kontakt och 
dess roll för att stödja 
patienter med cancer 
genom de olika 
stadierna av sjukdomen. 

Kvalitativ ansats med 
patientberättelser.  

Sju 
cancerpati
enter.  

22p/25 
88 % 
Medel 

6 Hernandez-Reif, 
M., Field, T., 
Ironson, G., 

2005 USA Att undersöka positiva 
effekter i grupperna 
massage terapi, 

Kvantitativ ansats, 
komparativ studie, 
med intervju och 

58 
bröstcance
rpatienter.  

25p/29 
86 % 
Medel 
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Beutler, J., Vera, 
Y., Hurley, J., 
Fletcher, M,A., 
Scanberg, 
S.,Kuhn, C. &  
Fraser, M. 

muskelavslappnande 
terapi eller standard 
behandling hos 
bröstcancerpatienter. 

enkät.  

7 Hernandez-Reif, 
M., Ironson, G., 
Field, T., 
Hurley, J., Katz; 
G., Diego, M., 
Weiss, S., 
Fletcher, M A., 
Schanberg, S., 
Kuhn, C., 
Burman, I. 

2004 USA Bedöma effekten av 5 
veckors massage (15 
massage tillfällen) på 
kvinnor med 
bröstcancer i tidigt 
stadier, hur det påverkar 
deras immun, 
neuroendokrina och 
upplevelsen av 
stress/oro. 

Kvantitativ ansats, 
randomiserad 
kontrolldesign, med 
frågeformulär, urin- 
och blodprov. 

34 
bröstcance
rpatienter.  

25p/29 
86 % 
Medel 

8 Jackson, E., 
Kelley, M., 
McNiel, P., 
Meyer, E., 
Schlegel, L & 
Eaton, M. 

2008 USA Undersöker 
effektiviteten av 
terapeutisk beröring för 
att minska smärta och 
ångest hos 
cancerpatienter.   

Systematiska 
litteraturstudie. 
Artikelsök med 
nyckelorden helande 
beröring, terapeutisk. 
beröring som 
kombinerades med 
cancer, smärta och 
oro.  

12 
forsknings
studier.  

25p/29 
86 % 
Medel 

9 Post-White, J., 
Kinney, ME., 
Savik, K., 
Berntsen Gau, 
J., Wilcox, C. & 
Lerner, K. 

2003 USA Fastställa om 
terapeutiskt massage 
och healing beröring är 
mer effektiv än enbart 
normal omvårdnad till 
att minska symtom som 
oro, illamående, smärta, 
sömnsvårigheter och 
ökad avkoppling, behag 
med vården. 
 

Kvantitativ ansats, 
komparativ studie, 
med 
intervjuobservation 
och öppna frågor. 

164 
patienter. 

28p/29 
97 % 
Hög 

10 Quattrin, R., 
Zanni, A., 
Buchini, S., 
Turello, D., 
Annunziata, M, 
A., Vidotti, C., 
Colombatti, A. 
& Brusaferro, S. 

2006 Italien Undersöka effektiviteten 
i reflexologi fotmassage 
på cancerpatienter som 
genomgår sin andra eller 
tredje 
cytostatikabehandling 
på sjukhus. 
 

Kvantitativ ansats, 
experimentell före och 
efter test i jämförande 
grupper med 
frågeformulär.  
 

30 
patienter 
(15 som 
får och 15 
som inte 
får 
behandlin
g) 
 

27p/29 
93 % 
Hög 

11 Rexilius, J, S., 
Mundt A, C., 
Erickson-Megel 
, M. & 
Agrawal,S. 

2002 USA Undersöka effekterna 
och upplevelsen för 
massage terapi, healing 
beröring på symtomen 
ångest, depression, 
trötthet och 
påfrestningar hos 
anhöriga till cancer 
patienter som ska 
genomgå en stamcell 
transplantation. 

Kvantitativ ansats, 
Quasi-experimental 
(orsakssamband), 
upprepade åtgärder. 
Frågor och enkät (6 
olika instrument). 

36 
patienter 
uppdelade 
i tre 
grupper.  

28p/29 
97 % 
Hög 

12 Russell, N, C., 
Sumler, S-S., 
Beinhorn, C, M. 
& Frenkel, M, 
A. 

2008 USA Att granska effekterna 
av massage i samband 
med cancerpatienter och 
beskriva massage 
terapins framtida 
utmaningar och 
konsekvenser för 
fortsatt spridning till 
andra cancer centra. 

Systematisk 
litteraturstudie. 
Artikelsök i 
databaserna Medline, 
Cinahl med 
nyckelorden massage, 
neoplasia och cancer 
relaterade termer.  

Tredje 
uppdaterin
gen med 
sex nya 
studier.  

25p/29 
86 % 
Medel 

13 Smith, M, C., 
Kemp, J., 

2002 USA Att undersöka effekten 
av terapeutisk massage 

Kvantitativ ansats, 
Quasi-experimental, 

41 
cancerpati

29p/29 
100 % 
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Hemphill, L., 
Vojir,C, P. 

hos cancerpatienter på 
sjukhus angående 
symtomen smärta, 
bekymmer, sömn kvalité 
och oro, ångest. 

före/efter jämförelse 
grupper, med 
frågeformulär.  

enter.  Hög 

14 Stephenson, N, 
L.N., Weinrich, 
S, P. & 
Tavakoli, A, S. 

2000 USA Att undersöka 
effekterna av 
Reflexologi vid ångest 
och smärta hos patienter 
med bröst- och 
lungcancer. 

Kvantitativ ansats, 
Quasi-experimental, 
före/efter, crossover, 
med mätinstrument.  

13 
bröstcance
r- och 10 
lungcance
rpatienter.  

27p/29 
93 % 
Hög 

15 Weze, C., 
Leathard, L, H., 
Grange, J., 
Tiplady, P. & 
Stevens, G. 

2004 England  Bedöma resultatet av 
healing med mjuk 
beröring som 
behandling av patienter 
med cancer och 
bestämma om 
behandlingen är trygg 
eller inte. 

Kvantitativ ansats 
med frågeformulär.  

35 
cancerpati
enter. 

29p/29 
100 % 
Hög 
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Resultat 

Problem i samband med cancer 

På avdelningar där cytostatikabehandlingar genomförs har cancerpatienter ofta symtom som 

smärta, illamående och trötthet (Post-White, Kinney, Savik, Berntsen Gau, Wilcox, & Lerner, 

2003). Cytostatika är cellförstörande eller tillväxthämmande medel för behandling av cancer 

(Lindskog, 1999). Cancerpatienter kan känna rädsla till cytostatikabehandling fast det finns 

bra metoder för symtomlindring av biverkningarna, eftersom att behandlingen förknippas med 

illamående, håravfall, trötthet och känslan av att vara allmänt sjuk. De besvärande 

biverkningarna som väntar och tankarna på att ha en livshotande sjukdom framkallar oro hos 

cancerpatienterna (Billhult, Stener-Victorin & Bergbom, 2007). Cancersjukdomens 

behandling förändrar patientens utseende och patienten kan uppleva sig dålig. 

Cancerpatienterna upplevde spänning, oro och stress i den situation som de befann sig i. 

Patienterna kände att de oroade sig för den starka medicinen som gick in i deras kropp, för 

framtiden och upplevde en känsla att vara sjuk (Billhult et al., 2007).   

 

Mastektomi, det vill säga kirurgiskt borttagande av ett bröst (Lindskog, 1999) förorsakar oro. 

Delvis eftersom bröst både är en fysisk och psykisk symbol för kvinnan. Kvinnorna kan 

uppleva symtom som domningar, stelhet, ömhet, smärta och överkänslighet i huden på 

armarna och även lymfödem, vilket beror på ökad lymfvätska i vävnaden. Dessa problem kan 

uppstå hos kvinnor efter mastektomi. I studien upplevde kvinnorna ovannämnda symtom och 

de upplevde sig även som okvinnliga och att deras sociala identitet försämrades (Bredin, 

1999).  

 

I en annan studie delar patienterna med sig av upplevelsen av terapeutisk beröring då de till 

exempel drabbats av bröstcancer, lungcancer eller leukemi. En patient upplevde en oro som 

han ville bli fri från, andra upplevde sig ha sömn- och stressproblem, dåligt med styrka i 

kroppen för att ta sig igenom sin sjukdom eller att man kände sig spänd (Hallett, 2004). 

 

Vetenskapligt påvisade effekter av beröring/massage 

Hos patienter som får cytostatikabehandling leder behandlingar med terapeutisk massage och 

healing beröring (beröring och energi behandling) till att minska smärta, oroligt humör och 

sömnsvårigheter än enbart vanlig omvårdnad (Post-White et al., 2003). 
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I frågeformuläret POMS (Profile of Mood States) finns ångest och oro med medan innebörden 

av frågeformuläret är att mäta om patienten är nedstämd i humöret. POMS och 

skattningsinstrument STAI (state Anxiety Inventory) har används i studien för att skatta oro. 

Både massage och avslappningsgrupperna visade på mindre nedstämt humör, oro och smärta 

omedelbart efter första mötet och sista mötet. Det togs också urin- och blodprov före och efter 

studien och endast massageterapi påvisade en ökning av dopamin som har betydelse för 

koncentration, rörelse och serotonin som har betydelse för stämningsläget, vilket kan vara en 

förklaring till varaktigheten av humör höjningen och rapport om att patienterna känner en 

större styrka i massagegruppen (Hernandez-Reif, Field, Ironson, Beutler, Vera, Hurley, 

Fletcher, Scanberg, Kuhn & Fraser, 2005). Det mest effektiva behandlingskomplementet är 

massage terapi jämfört med en avslappningsgrupp och en kontrollgrupp (Hernandez-Reif et 

al., 2005). I en annan studie där frågeformulär och urin- och blodprov användes för att påvisa 

effekten av massage fyllde 34 bröstcancerpatienter i tre olika frågeformulär, STAI (State Trait 

Anxiety Inventory), POMS (Profile of Mood States) och SCL-90-R (Symtom Checklist-90-R) 

där man skattade sin oro och sitt humör, före och efter 15 behandlingar med massage 

(Hernandez-Reif, Ironson, Field, Hurley, Katz, Diego, Weiss, Fletcher, Schanberg, Kuhn & 

Burman. 2004). Resultaten av formulären visar en omedelbar minskning av oro, depression 

och ilska. Urin- och blodprov visade en ökning av NK celler (förstör cancerceller) och 

lymfocyter (förbättrar immunförsvaret) plus en ökad halt av dopamin och serotonin 

(Hernandez-Reif et al., 2004; Hernandez-Reif et al., 2005). Med hjälp av testformuläret STAI 

har man även kontrollerat effekter före och efter massage i jämförelse med en kontrollgrupp. 

Resultatet visa en signifikant minskning av oro/ångest hos cancerpatienterna i 

massagegruppen (Quattrin, Zanni, Buchini, Turello, Annunziata, Vidotti, Colombatti & 

Brusaferro, 2006). 

 

Stephenson, Weinrich och Tavakolis (2000) studerade effekten av reflexologi (en zonterapi 

som grundar sig på att det finns zoner och reflexpunkter på delar av kroppen som är förenade 

med andra kroppsdelar) på fötterna hos bröst- och lungcancerpatienter som upplevde oro, 

ångest och smärta. Patienterna fick skatta sina symtom före och efter behandlingarna med 

VAS (Visuell analogisk skala) och PPI (The Present Pain Intensy) som är en skala från ett till 

fem med beskrivande ord som ”ingen smärta, mild smärta, obehaglig smärt, plågsam smärta 

och hemskt pinande smärta”. Effekten av behandlingarna visade en signifikant minskning av 

oro och ångest hos både bröst- och lungcancerpatienterna men lungcancerpatienterna 

upplevde den största minskningen. När det gäller smärtbehandlingarna visade effekten att 
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patienterna med bröstcancer upplevde den mesta signifikanta minskningen (Stephenson et al., 

2000). VAS-skalan används även i en annan studie tillsammans med ett frågeformulär som 

beskriver hälsans allmäntillstånd (EQ-5D). Patienterna får fylla i frågeformuläret före och 

efter behandling med mjuk beröring och får även skatta sin egna fysiska och psykologiska 

funktioner. Efter behandlingarna uppgav 12 patienter (av 35) att de inte kände några problem 

med oro/depression. Nivån av avslappning ökades signifikant och när det gällde patienternas 

stress så visades en tydlig förbättring. Däremot visades ingen signifikant skillnad när det 

gällde mobilitet, egenvård eller aktivitet (Weze, Leathard, Grange, Tiplady & Stevens, 2004).  

 

I en studie av Rexilius, Mundt, Ericksson-Megel och Agrawal (2002) påvisades en signifikant 

minskning av oro och depression hos en massagegrupp jämfört med en kontrollgrupp och en 

grupp som fått behandling med Healing Touch (ingen beröring). I gruppen som fick Healing 

Touch visades också en minskad oro men minskningen var inte statistiskt signifikant. 

 

Upplevda effekter av beröring/massage 

I Billhults et al (2007) studie blev patienter erbjudna frivillig massage under 

cytostatikabehandlingen vilket patienterna upplevde som en tillflykt ifrån oro och det 

skrämmande, det upplevdes mycket värdefullt. Vid massagen beskrev de en känsla av att få 

komma bort en stund. De upplevde även massagen som trygg och att det var bra att komma 

ifrån omgivningen vid cytostatikabehandlingen. Det negativa som patienterna kände för 

cytostatikabehandlingen kunde vändas till positiva känslor genom massagen. Patienterna 

förklarade att de hade något att se fram emot, någon patient fick massagen innan 

cytostatikabehandlingen och då kändes inte den kommande behandlingen så oroande eller 

skrämmande. Patienter som fick massage beskrev känslan som ”att bara kunna slappna av och 

må bra”. Spänningen upphör och känslan av att bara bli lugn infinner sig. Massagen ledde 

även till att patienterna upplevde en känsla av att bli bekräftade. De upplevde sig vara under 

någons omsorg och det kändes bra att bli berörd utan villkor (Billhult et al).   

 

I studien där tre kvinnor med bröstcancer gått igenom en mastektomi och drabbats av olika 

symtom upplevde sig de tre kvinnorna i mer säkra i sig själva och mer tillfreds med sitt 

utseende efter sex veckors behandling med terapeutisk massage. Massagen hjälpte kvinnorna 

att känna sig mer bekväma med sin kropp och med ärren efter mastektomin. En kvinna kände 

sig mer bekväm med att beröra ärren på brösten medan en annan kvinna nu kunde se sin egen 
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spegelbild igen. En av kvinnorna hade alltid haft problem med att slappna av men hon 

upplevde att massagen hjälpte henne med det vilket hon blev överraskad av. Hon tyckte även 

att massagen fick henne att känna att hennes arm, som hon haft problem med, var en del av 

henne igen. Även de andra två kvinnorna rapporterade att massagen fick dem att slappna av. 

En av kvinnorna upplevde sig så avslappnad att hon alltid ”tog en underbar tupplur” efter 

massagebehandlingen och kände sig bra efteråt. Två av kvinnorna berättade att en effekt av 

massage var att de sov bättre och en av dem hade inte sovit bra på åtta månader. Tidigare 

vaknade hon alltid varje timme och kollade på klockan men nu hade massage hjälpt henne att 

sova (Bredin, 1999).  

 

I Hallets (2004) studie med patientberättelser beskrev en manlig patient att han kunde slappna 

av efter en till två behandlingar. Han upplevde det som att behandlingen vidrörde honom 

djupt inuti och gav honom en styrka att gå vidare. En annan patient upplevde den terapeutiska 

beröringen som bekväm. Han blev medveten om hur hans kropp och sinne blev mer 

avslappnat och han upplevde avslappningen som att vara i en djup sömn och att ”slappna av 

på ett konstigt sätt”. En kvinnlig patient, som var döende i cancersjukdom, upplevde 

behandlingarna mycket avslappnande och att oron och spänningen i henne minskade. Hon 

upplevde även att behandlingarna fick henne att sova bättre, att hålla sig lugn och att vara 

fokuserad på att stanna vid livet så långe som möjligt. Effekten hos en annan patient med 

lungcancer noterade en sjuksköterska som gav honom behandling. Andningen blev 

långsammare och patienten gav ett intryck av att vara avslappnad. Patienten själv upplevde 

behandlingen som mycket skön men att han inte kände någon skillnad (Hallet, 2004).  

 

Det visar sig även i andra studier att massagen/beröringen har avslappnande effekt och att 

patienterna känner sig lugna och att deras känsla av oro försvinner samtidigt som de upplever 

ett ökat välbefinnande (Alexandersson, Dehlén, Johansson, Petersson, & Langius, 2003 & 

Post-White et al). Även cancerpatienters anhöriga har behandlats med massage och en 

massagestund upplevdes som ett skönt avbrott, som avkoppling och som att fullständigt bli fri 

från måsten. Vissa upplevde massagen som att de fick ökad energi i livet och några deltagare 

beskriver att massagen var något som förbättrade hans/hennes styrka och kraft. Fem av de 

anhöriga till cancerpatienterna tyckte att det var svårt med massagen då de upplevde en känsla 

av skyldighet för att de inte var med sin cancerdrabbade anhörige (Rexilius et al., 2002).  
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Metoden taktil massage används för att lindra symtom, i första hand oro/ångest men även 

smärta. Patientens välbefinnande och trygghet ökade, personalen framhävde att metoden 

användes som ett komplement till psykisk och fysisk lindring (Alexandersson et al., 2003).  

 

Övriga effekter av massage/beröring  

Cancerpatienter ska inte bara hantera sina symtom utan även information, osäkerhet och 

rädsla för hur sjukdomen utvecklar sig. Alla är i behov av mänsklig kontakt och massage 

terapi har använts i cancervård ur den aspekten och den vetenskapliga litteraturen visar också 

på positiva effekter. Patienterna har fått bättre sömnkvalité och avslappningsförmågan har 

förbättras. Litteraturen har även visat att patientens trötthet, smärta, oro och illamående har 

förbättras med massage (Russell, Sumler, Beinhorn & Frenkel. 2008).  

Terapeutisk beröring visar tydliga effekter när det gäller lindring av psyksiska och fysiska 

symtom hos cancerpatienter. Smärta och oro var två stora faktorer som granskades 

tillsammans med andra psykiska symtom som illamående, andningssvårigheter, trötthet och 

dåligt humör och resultaten av terapeutisk beröring visade att både smärtan och oron 

reducerades. Livskvalitet och avkoppling analyserades även vid beröringen vilket 

förbättrades. Både när det gäller psykiska och fysiska symtom visades tydliga effekter av 

reducering hos cancerpatienterna (Jackson, Kelley, McNiel, Meyer, Schlegel & Eaton, 2008).  

 

I en studie om cancerpatienter på en onkologisk avdelning som ska genomgå en 

cytostatikabehandling eller strålbehandling fick hälften av deltagarna terapeutiskt massage av 

en certifierad sjuksköterska i mjuk massage. Under en veckas sjukhus vård utfördes tre 

massage tillfällen om 15-30 minuter. Kontrollgruppen får under en vecka vanlig omvårdnad, 

men innan hemgång får patienterna ett 20 minuter långt inriktat samtal om stress, 

avslappning, livets utmaningar, frågor om cancer och dess behandling med samma 

sjuksköterska som utförde massagen i den andra gruppen. Resultatet visade att symtomen 

smärta och bekymmer minskade signifikant i massage gruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Det finns även en minskad oro i massage gruppen men den minskning är inte signifikant i 

jämförelse med kontrollgruppen där det också fanns en minskning (Smith, Kemp, Hemphill & 

Vojir, 2002).    

  

I en studie används terapeutisk beröring under bröstbiopsi det vill säga en provtagning som 

går ut på att delar från levande vävnad tas (Lindskog, 1999). Patienterna behandlas med 
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terapeutisk beröring eller en placebo behandling som består i att utföraren sveper med handen 

ovanför patientens kropp, i den behandlingen är det alltså ingen fysisk beröring. 

Frågeformulär som innehåller allmänna frågor om patienten och den medicinska anamnesen. 

Där ingår det att skatta i VAS sina symtom som smärta, oro, nervositet, rädsla, rastlöshet, 

spänning och skräck, patienten får skatta både före och efter biopsin. Studien visade inte på 

någon signifikant skillnad mellan grupperna och terapeutisk beröring visar inte på någon 

betydande nytta under utförande av bröst biopsi (Frank, Frank, March, Makari-Judson, 

Barham & Mertens, 2007).     
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Diskussion  

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med denna studie var att undersöka beröringens/massagens effekter och upplevelser vid 

oro/ångest hos cancerpatienter. Författarna till denna stuide anser att det kan styrkas att 

beröring/massage är ett behandlingskomplement med positiva effekter till symtom som 

oro/ångest hos cancerpatienter.  

 

Resultatet visar att oro/ångest kan minskas signifikant med massage/beröring hos 

cancerpatienter, och det kan styrkas i flera studier (Post-White et al., 2003; Hernandez-Reif et 

al., 2005; Hernandez-Reif et al., 2004; Stephenson et al., 2000; Weze et al., 2004; Rexilius, et 

al., 2002; Quattrin et al., 2006). I dessa studier har de använt sig av etablerade mätinstrument 

för att komma fram till resultatet. I Stephenson et al; Weze et al har deltagarna fått skatta sina 

symtom före och efter beröring/massage. 

I studierna Post-White et al; Hernandez-Reif et al., 2005 och Rexilius et al fick deltagarna 

skatta före och efter, men i dessa studier var deltagarna uppdelade i tre grupper per studie och 

det påvisade att de som fick fysisk beröring/massage minskade oron/ångesten statistiskt 

signifikant i jämförelse med de andra grupperna som var avslappnings grupp, healing (utan 

beröring) och grupp med vanlig omvårdnad.     

I andra studier var de bara två grupper som jämfördes med varandra, en massage grupp mot 

en kontrollgrupp som fick vanlig traditionell omvårdnad (Hernandez-Reif et al., 2004; 

Quattrin et al).  

 

Även andra studier har påvisat en minskning av oro/ångest hos cancerpatienter när 

beröring/massage har använts som ett behandlingskomplement (Russell et al., 2008;  

(Jackson et al., 2008; Smith et al., 2002). Men i dessa studier kan inte minskningen av 

oro/ångest styrkas vetenskapligt statistiskt signifikant.  

 

En studie som inte visar någon effekt av beröring var studien Frank et al. (2007) där beröring 

sker innan en bröst biopsi. Där kan det ifrågasättas om behandlingskomplementent i form av 

beröring var för få tillfällen för att se någon effekt. 
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I våran studie påträffades inte några negativa påföljder av beröring/massage hos 

cancerpatienter, men de fanns några patienter som inte upplevde någon skillnad efter sin 

behandling. Detta talade emot vår förförståelse om att vissa personer kan uppleva 

beröring/massage som obehagligt. 

 

Cancerpatienter upplever vid beröring/massage positiva känslor där upplevelsen beskrivs som 

att spänningar försvinner och en avslappnande känsla infinner sig.(Billhult et al., 2007; 

Bredin, 1999; Hallet, 2004; Alexandersson et al; Post-White et al; Rexilius et al., 2002). 

 

Resultatdiskussion 

Vid utförande av beröringen/massagen som det beskrivs i Alexandersson et al är det viktigt att 

den som utför massagen tänker i respekt, omtanke, lyhördhet för patienten och tar hänsyn till 

individens integritet och behov.  

Vi anser att eftersom utbildade personer i olika berörings/massages behandlingar arbetar på 

det sättet och även att behandlingen är frivilligt för patienten, finns det många fördelar med 

beröring/massage och om den som masserar tänker efter dessa förhållanden undviks det att 

det uppstår negativa effekter och/eller upplevelser.  

I Alexandersson et al signalerar en patient som har svårt att förmedla sig genom att drar foten 

till sig och på det sättet tala om att han inte ville ha någon mer massage. Eftersom att den som 

masserar är lyhörd och närvarande känner den som masserar av olika reaktioner som exemplet 

ovan. 

 

De flesta patienterna upplevde den terapeutiska beröringen som avslappnad. Några upplevde 

även en reducering av sin oro och spänning. Det fanns en patient som inte tyckte att 

behandlingen gav något.  Även fast bara några berättelser var med i studien så är det en likhet 

mellan alla vilket bidrar till att resultatet skulle bli detsamma oberoende av vilka berättelser 

som kom med (Hallett, 2004). Vi anser att de fåtal patienter som kände att beröring/massage 

behandlingen inte gav något, kan utvecklas till något positivt i samspelet mellan människor 

för att patienten har blivit sedd och bekräftad. Vi är alla olika och kanske behövde dessa 

patienter fler behandlingar för att känna någon effekt. Vi anser att en del behöver mer tid för 

att komma in i något nytt.  

Terapeutisk beröring och andra beröringsterapier påvisar ge hjälp att minska fysiska och 

psykiska symtom hos cancerpatienter (Jackson et al). Den terapeutiska massagen har hjälpt 
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kvinnor att handskats med det faktum att deras kropp blivit förändrad i samband med att ena 

bröstet opererats bort. Behandlingen hjälpte dem att finna sig i den ”nya kroppen”, att kunna 

tala om det och att kunna slappna av och slå sig till ro. Kvinnorna kände sig hjälpta och 

avslappnade av massagen, den var både kroppsligt och psykologiskt hjälpande (Bredin, 1999). 

Detta behöver inte vara typiska följder över hur kvinnor påverkas av att förlora ett bröst men 

studien visar att beröring/massage hjälpte kvinnorna både fysiskt och psykiskt mer eller 

mindre. Så oavsett vilka följder mastektomin för med sig kan behandlingen med 

beröring/massage hjälpa kvinnorna med sina symtom.   

 

Beröring/massage ger inte några negativa påföljder och är en säker, effektiv 

behandlingskomplement till vanlig medicinsk behandling för förbättring av stressade symtom 

hos cancerpatienter (Post-White et al; Quattrin et al). En faktor till det är att patienterna har 

blivit bra bemöta det vill säga individuellt och det är en grundläggande faktor i omvårdnad. 

Som personal är det viktigt att tänka på att varje patient är unik och bemöta och behandla 

patienten i dennes livsvärld.  

 

Som det beskrivs i Alexandersson et al tyckte personalen att taktil massage var ett verktyg för 

närvaro och kontakt med patienten, även för patienter som inte upplever någon effekt av 

beröring/massage kan det vara en bra metod. Personalen får en bra kontakt med patienten som 

är av god kvalité för fortsatt vårdande av patienten. Författarna till den här studien ser många 

fördelar till beröring/massage som behandlingskomplement och att den har stor klinisk 

relevans. I Alexandersson et al kände personalen mer tillfredsställelse, belåtenhet i arbetet 

genom att fått ett redskap genom taktil massage. I Henricson (2008) upplevde personalen att 

de kunde ge patienten något ytterligare. Omvårdnadsbehandling som taktil beröring är inte 

farmakologisk och ger inga biverkningar. Sjuksköterskan har ett behov att kunna ge något 

utöver läkemedel som ökar patientens välmående.  

Under tiden som studien pågick (4 veckor) bevisar massage gruppen en minskning till 

användandet av smärtstillande medicin (Post-White et al). Att som personal kunna ge något 

som minskar patientens symtom är av värde. Dessa kompletterande behandlingsmetoder som 

minskar symtom och förbättrar livskvalitén för cancerpatienter blir en inspiration för 

vårdpersonal och patient att hjälpa fram och använda beröring/massage metoderna inom 

vården (Vickers & Cassileth, 2001). Därför är allt som skrivs och lyfts fram om 

beröring/massage av betydelse för att få en ökad spridning av användandet inom vården.  
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Massage är en mänsklig beröring som har potential till att bli en viktig del i en läkande 

process för cancerpatienter (Russell et al., 2008). 

 

Metoddiskussion 

En brist var att det finns många olika beröringar/massage metoder som har lite varierande 

struktur och vi menar att resultatet kan ha påverkats av de olika metoderna. Det optimala 

skulle ha varit att alla artiklar som används i resultatet skulle ha utfört beröring/massagen med 

samma metod och under en lika lång behandlingsperiod för att kunna fastställa ett mer 

trovärdigt och generellt resultat. Många artiklar var riktade till bröstcancerpatienter vilket inte 

kan ge en generell bild av effekter hos alla cancersjuka.  

Det var svårt att finna flertalet artiklar som innehöll dem inklusionskriterierna vi krävde. De 

flesta artiklarna vi valde dök upp under flera sökningar med olika sökkombinationerna i de 

olika databaserna. På grund av fåtalet artiklar med våra inklusionskriterier så blev det en 

svårighet att göra urvalet större.     

Uppsatsförfattarna har använt sig av pålitliga källor och både positiva, negativa resultat av 

studier har förekommit för att få ett trovärdigt resultat. 

 

Mer forskning behövs om hur massage lindrar på längre sikt och inte bara den tillfälliga 

lindringen av smärta, oro och ångest (Russell et al).  

Vi anser också att det behövs mer forskning om hur effekten för beröring/massage är på 

längre sikt och om hur länge effekten av beröring/massage upplevs. Även om hur stort 

tidsintervall det kan vara mellan behandlingarna för att få den optimala effekten att finnas 

kvar.  

Vi skulle även önska en kartläggning över hur mycket det används inom olika områden och 

vilka faktorer som bidrar till att det inte används. I Alexandersson et al kände personalen 

tidsbrist till att ge taktil massage och det kan behövas tidsplanernas i omvårdnaden för att inte 

upplevas stressande. Personalen önskade även handledning för att inte få känslan av att känna 

sig uttröttad. I den studien var det tid och handledning som var faktorer som behövdes för att 

gynna användandet av beröring/massage, vilka andra faktorer finns?   
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Bilagor                                                                           
Bilaga 1.  

Granskningsmall för 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 beksriven?   
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    
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Bilaga 2. 

Granskningsmall för 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?   

Summa    
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