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Sammanfattning 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att se vilka effekter taktil massage ger hos 

personer med demens. Sökning av artiklar har gjorts på databaserna CINAHL, ELIN@Dalarna 

och PubMed där sökorden dementia, massage, nursing, older people, Therapeutic touch och touch användes 

i olika kombinationer. Litteraturstudien består av kvantitativa och kvalitativa artiklar. Artiklarna 

skulle vara vetenskapliga och inte publicerade före 1995, de skulle även svara på syfte och 

frågeställning. För att säkerställa att kvalitén på artiklarna var hög granskades de med en 

granskningsmall. Sammanlagt ligger fjorton artiklar till grund för resultatet i denna litteraturstudie. 

Resultatet visade att taktil massage har goda effekter i omvårdnaden av dementa. Personalen 

upplevde att de dementa blev hjälpta av taktil massage. De dementa sänkte sina röster och hade 

inte samma skrikbeteende som innan. Studierna har också visat att tablettanvändning minskade 

hos patienterna då de regelbundet fick taktil massage. Personalen växte som vårdare då de 

använde sig av taktil massage. Efter att projektet var avslutat så kände personalen en bättre 

sammanhållning i gruppen. 

 

Nyckelord: Dementa, Effekter, Taktil Massage, och Upplevelser  

Keywords: Dementia, Effects, Experiences and Tactile Massage 
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Introduktion 
I sitt dagliga arbete utför sjuksköterskan arbetsuppgifter där hon på något sätt kommer att beröra 

patienten med sina händer. Beröring kan ge sjuksköterskor information om patientens smärta, 

feber, eller om blodtrycket är på väg att stiga eller sjunka (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug 2005). Våra händer kan uttrycka många olika saker. De kan vara företagsamma, tafatta, 

säkra, fumliga, förtroendeingivande, eller hårda, frånstötande, milda, snabba eller långsamma. 

Våra händer formas som en del av vår personlighet och händerna kommer ihåg saker som vårt 

undermedvetna glömt.  Det sjuksköterskor måste komma ihåg är att kroppen på dem vi berör 

kommer ihåg vilka som har tagit i patienten tidigare i livet. Det kan ha rört sig om mjuka 

smekningar eller hårda slag. Därför får vi inte ta förgivet att all berörig är god (Karoliussen, 

2002). I en vårdsituation handlar det om att hjälpa en patient med kläder eller att ta sin medicin. I 

andra situationer, som inte har med kroppsvård att göra, används beröring för att trösta och 

lugna när orden inte räcker till. I en vårdsituation är det viktigt att beröringen upplevs som god 

och inte som en kränkning av patientens integritet. Beröringen kan då skapa ångest, obehag eller 

kontroll. Som sjuksköterska är det därför viktigt att se varje patient och att alltid se till varje 

vårdsituation. För att bli en god vårdare krävs övning och reflektion över sitt handlande (Jahren 

Kristoffersen, et al 2005). 

Taktil massage 
Taktil är latin och betyder beröring. Taktil massage går ut på att arbeta på huden med lätta tryck 

och strykningar och att hålla om. Rörelserna är mjuka och omslutande, hudberöringen är 

oavbruten och den sker i en lugn rytm. Innan du börjar massera är det viktigt att be patienten om 

tillåtelse. Man börjar med att värma oljan i sina händer och ta kontakt med patienten. Stryker ut 

olja på den kroppsdel som ska få massage.  Under massagen är det viktigt att vara närvarande och 

att koncentrera sig på den person som får massage.  Om man känner sig det minsta tveksam 

stanna upp massagen och fråga om det är ok att fortsätta eller om ni ska avbryta och fortsätta vid 

ett anat tillfälle. Den taktila metoden kan ge många effekter på den som är mottagare. Ökad 

vakenhet, lättare att kommunicera med andra och den ger ökad koncentration. Personen får 

bättre kroppsuppfattning och bättre självkänsla. Om patienten haft problem med mage och tarm 

kan de med hjälp av massage komma igång igen. Det är lättare att slappna av. Personen känner 

sig lugn och harmonisk vilket leder till minskad oro och stress (Birkestad, 2008).  

Demenssjukdomar 
Demenssjukdomarna är en av våra stora folksjukdomar. Ca 20000 personer per år drabbas och är 

den sjukdom som kostar mest i samhället ca 40 miljarder kronor per år, där kommunerna står för 
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merparten av kostnaden. De ökade utgifterna för vården av dementa patienter kan bero på att vi 

lever längre och att andelen äldre ökar (Ekman, Jönhagen, Fratiglioni, Graff, Jansson, Robinson, 

Tjernberg & Wahlund 2007). Demenssjukdom är en omfattande sjukdom där de intellektuella 

förmågorna sakta försvinner. Vilket innebär att minnet blir sämre, det logiska tänkandet 

förändras och den som drabbas blir personlighetsförändrad (Larsson & Rundgren 2003). 

Demenssjukdomarna delas enligt Larsson et al (2003) in i tre olika grupper utifrån orsaken till 

skadan. Dessa är primärdegenerativa demenssjukdomar, vaskulära demenser och sekundär demens 

• Primärdegenerativa demenssjukdomar – sjukdomsprocesser av okänd anledning. Hit hör 

Alzheimers sjukdom, Picks sjukdom och Huntingtons sjukdom. Här sker en undergång 

av hjärnceller av okänd anledning. 

• Vaskulära demenser – störningar i hjärnans blodförsörjning, som hjärninfarkt och 

blödning, med kärlskador som följd.  

• Sekundära demensorsaker – tillfälliga eller somatiska som t ex B12 brist, alkoholskada, 

vätsketryck i och omkring hjärnan, tumörer och infektioner.  

Alzheimers sjukdom 
Den vanligaste och mest kända demenssjukdomen är alzheimers sjukdom. Den upptäcktes av 

den tyske neurologen och psykiatrikern Alois Alzheimers 1906, han levde mellan 1864 - 1915 

(Åstrand, 2007). Idag finns det ca 160 000 personer som lever med demens i Sverige. Alzheimers 

utgör ca 60 % av alla demenssjukdomar. Kvinnor drabbas oftare än män (Marcusson, Blennow, 

Skoog & Wallin, 2003).  

Orsak 
Enligt Ekman et al. (2007) Det som händer i hjärnan är att hjärnnerverna skrumpnar ihop och 

tynar bort, det som finns kvar är trekantiga nystan så kallade neurofibrillförändringar. Det 

signalämne som först drabbas är acetylkolin (Åstrand, 2007). Forskare som har tittat på hjärnor 

med Alzheimers har upptäckt att hjärnan atrofierar och det beror på att nervcellerna dör. Dessa 

förändringar startar i mellersta tinningsloberna för att sedan spridas till tinningsloberna som i sin 

tur går över till hjässloberna för att sedan spridas till pannloben. Idag vet man att vissa delar av 

hjärnan inte drabbas alls och det är områden som styr vår förmåga att röra oss och sinnesorganen 

(Ekman et al. 2007). 

Symtom 
Det är svårt att säga exakt när en person drabbas av Alzheimers sjukdom. Det är en sjukdom som 

kommer smygande och därför ar det svårt för den drabbade och dess anhöriga att säga en 

tidpunkt när symtomen började. Ett av de tidigare tecknen är att närminnet försämras och det 
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kallas för episodiskt minne. Det är kanske en kollega eller make som frågar vad som stod i 

tidningen i morse men kommer inte ihåg att du läst tidningen eller att det kan vara svårt att 

återberätta vad som visades på nyheterna. I detta tidiga stadium är det vanligt att de drabbade 

skriver minneslappar för att komma ihåg viktiga saker, detta gäller kanske främst yrkesverksamma 

personer. I det tidiga skedet drabbas även den visuospatiala funktionen. Denna funktion är den 

som vi behöver när vi ska duka ett bord eller lägga pussel (Ekman et al. 2007).  

Dom vanligaste symtomen är: Sviktande närminne, att inte känna igen sig själv eller anhöriga. 

Personen får ett aggressivt beteende och känner rädsla, oro och börjar vandra runt. Blir 

inkontinent och förändrar sina matvanor. De psykiska symtomen är katastrof reaktioner, 

vanföreställningar – feltolkningar av verkligheten, hallucinationer – sinnesupplevelser utan någon 

verklighetsbakgrund. Sent i sjukdomen uppträder primitiva reflexer, så som sug- och gripreflexer 

vidare börjar det rycka i armar och ben (Larsson et al. 2003)  

 

Stadie indelning  
Enligt Marcusson et al (2003) Larsson et al. (2003) så delas Alzheimers sjukdom delas in i fyra 

olika stadier. Lindrig demens, medelsvår demens, svår demens och mycket svår demens 

Stadium 1 – lindrig demens 
Minnesluckor, trötthet, oro, språksvårigheter, att förstå och göra sig förstådd, svårighet att hålla 

reda på tid och rum och vissa praktiska svårigheter skapar psykiska besvär som t ex ångest och 

depression, svårighet att hålla reda på tid och rum. Den aktiva dagliga livsföringen (ADL) styrs av 

glömska, men personen klarar av mycket själv med påputtning, och påminnelser. Detta 

inledningsstadium beräknas vara mellan 1 – 3 år. 

Stadium 2 – medelsvår demens 
Tilltagande svårigheter med glömska, språk och praktiska färdigheter. Det börjar bli svårt för den 

drabbade att känna igen ansikten, hantera föremål och förstå. ADL förmågan är klart påverkad 

och personen behöver stöd och vägledning i sin personliga värld. Detta stadium beräknas vara 

under 2 – 4 år. 

Stadium 3 - svår demens 
Den sjuke är nu helt beroende av andra för sin livsföring. Passiviteten ökar, kommunikationen 

försvåras allt mer och en stelhet i muskulaturen inträffar. 
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Stadium 4 – mycket svår demens 
Här börjar den drabbade att avmagra och visar små eller inga tecken på stimuli. Den drabbade 

klarar inte av att förflytta sig själv eller att hålla huvudet rakt. Det sista som inträffar är att 

personen slutar le. Detta stadium leder till döden (Marcusson et al 2003; Larsson et al. 2003).  

Diagnos 
När det misstänkts att en person lider av demens görs en utredning och till det använder läkarna 

olika test. Utredningen kan göras inom primärvården av en distriktsläkare och i svårare fall 

skickas en remiss till en specialist på geriatriska sjukdomar (Åstrand, 2007).  En person med 

Alzheimers sjukdom har en etablerad kontakt med sjukvården inom två år. För att bekräfta 

diagnosen tar det ytterligare ett år (Larsson et al. 2003). Det är viktigt med en demensutredning 

av flera orsaker, det första är att göra en medicinsk utredning för att kunna utesluta att det är en 

somatisk sjukdom som är orsak till demenssymtomen. Det andra är att utesluta att patienten lider 

av depression eller förvirring, vilket ger liknande symtom som vid demenssjukdom. Det tredje är 

att patient och anhöriga får veta om det är en hjärnskada eller inte (Åstrand, 2007).  

Medicinsk Behandling 
Idag finns fyra godkända läkemedel i Sverige mot Alzheimers sjukdom. Medicinen är 

symtomlindrande. Aricept, Exelon och Reminyl används vid mild till medelsvår demens. Dessa 

tre är kolinesterashämmare de verkar för att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin. 

Effekten av dessa mediciner bör ske inom 2 – 4 månader. Ebixa används vid medelsvår till svår 

demens. Detta läkemedel verkar genom att minska negativa effekter av signalämnet glutamat. Är 

du drabbad av Alzheimers sjukdom har du ett överskott av detta ämne i hjärnan och leder till en 

överdriven nervretning (Åstrand, 2007). Idag finns det ingen bot mot Alzheimers sjukdom bara 

bromsmediciner som gör att sjukdomsprocessen saktar ner (Ekman et al. 2007).  

Omvårdnadsbehov 
Patienter med demenssjukdom är i behov av individuellt anpassad omvårdnad för att vården ska 

bli så optimal som möjligt.  De som har blivit utsedda att vara kontaktpersoner för patienten 

samlar in kunskap om dennes livshistoria och livsvärld. Hur hon/han var innan 

demenssjukdomen fysiskt och psykosocialt.  En ny bedömning för att se hur situationen ser ut 

idag görs. På så vis får kontaktpersonen en fördjupad bild av människan de ska vårda.  Personer 

som har Alzheimers sjukdom har ett stort behov av en lugn och trygg miljö där den drabbade 

själv kan styra över sitt möte då de har minskad förmåga att ta in intryck och förstå språk, 

kommunicera med andra, hitta till sitt rum, eller komma ihåg dag, månad, år. (Edberg, 2007).  Siv 

Ardenby (2005) menar att taktil massage är ett bra komplement i den dagliga omvårdnaden av 
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dementa. Massagen ökar samspelet mellan vårdare och patient och kan konkretisera god 

omvårdnad. Det är en metod som får vårdaren att stanna upp och närvara i ett möte, vårdaren 

tvingas ge total uppmärksamhet till den som masseras. Ardenby menar att gravt demenssjuka 

som förlorat förmågan till verbal kommunikation kan ha stor hjälp av taktil massage eftersom 

den stimulerar vårt största sinnesorgan, huden, genom beröring. Beröringen är ett viktigt led i den 

ickeverbala kommunikationen (Ardenby, 2005).  

 

Enligt Marcusson et al (2003) och Åstrand (2007) bör den som arbetar med demenssjukdom ha 

rätt utbildning för att vårda den dementa på rätt sätt. De egenskaper en vårdare bör ha är adekvat 

kompetens och rätt kunskap om sjukdomen och personen i fråga. Vidare så bör vårdaren se 

individens resurser och ta till vara på dem. Se till individens egen livshistoria. Se individens 

funktionsnedsättningar och anpassa sig till de svårigheter som finns i vården av dementa.   Vara 

personorienterad och inte prata om andra i den dementes närvaro.  Agerar tillsammans med den 

demente och bevarar dennes resurser. Inte svara bara för att du vet vad personen ska svara. Utan 

vänta in svaret. Vill jag ha hjälp av en dement bör jag be om en sak i taget och inte ställa för höga 

krav på den dementa. Det viktigaste utav allt är att inte behandla en dement person som ett barn. 

I vårdarrollen bör det finnas ett genuint intresse att arbeta med dementa. Att vårdaren lyssnar till 

den dementa. Förmedlar närhet och trygghet, har tålamod och engagemang. Att vårdaren är 

flexibel i sitt arbetssätt det som passade igår kanske inte passar idag. Att du som vårdare använder 

sig av rätt attityd och ett professionellt förhållningssätt mot den dementa (a.a.). 

Problemformulerig 
De allra flesta människor blir fysiskt berörda av någon varje dag på ett eller annat sätt. Oftast 

reflekterar vi aldrig över vilken betydelse det har för mig som person att bli fysiskt berörd av 

någon. Patienter i vården blir även de berörda varje dag och ibland mer eller mindre mot deras 

vilja. Uppsatsförfattarna valde att skriva om beröring för att bli mer medvetna om beröringens 

verkningar och vilken effekt den kan ha om den ges under mer terapeutiska former som till 

exempel taktil massage. Uppsatsförfattarna kom under praktikperioden i kontakt med en 

vårdavdelning där all personal har fått gå steg ett i taktil massage som de utövade på patienterna. 

På den avdelningen har personalen minskat på lugnande och smärtstillande mediciner då taktil 

massage har ett bättre resultat på patienterna än medicinerna. Efter det att personalen började ge 

patienterna taktil massage märkte de också att patienterna inte upplevde smärta på samma sätt 

som tidigare varför medicineringen av smärtstillande minskade markant samt att patienterna 

upplevdes som mycket lugnare. Uppsatsförfattarna vill med detta arbete se vad forskningen säger 

om beröring. Om det finns forskning som pekar på att det finns någon form av effekt på de 
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patienter som har fått taktil massage. Vad det skulle kunna göra för skillnad om det fanns avsatt 

tid för taktil massage på patienterna på demensboende. 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka effekter taktil massage har på personer med 

demens, hur personalen upplever att taktil massage påverkar vården av de dementa patienterna. 

Frågeställning 
 

• Vilka effekter har taktil massage i omvårdnaden av dementa patienter 

Metod 
Design 
Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie.  

Urval av litteratur 
Under sommaren 2008 började uppsatsförfattarna att läsa litteratur i ämnet. 

Litteratursökningarna visade att det fanns material att göra en litteraturstudie på. Vid sökning av 

litteratur har uppsatsförfattarna använt sig av databaserna CINAHL, ELIN@Dalarna och PubMed 

alla artiklar har innehållit ordet touch och det har använts i kombinationer med dementia, massage, 

nursing, older people, therapeutic touch. Den övriga litteraturen som använts har sökts på biblioteket 

Högskolan Dalarna och biblioteket i Rättvik.  

I de första sökningarna gjorde uppsatsförfattarna endast sökning på touch och therapeutic touch 

och då såg vi att det fanns ett underlag för en litteraturstudie. För att finna flera artiklar skulle 

uppsatsförfattarna ha utökat med flera sökord t.ex. Alzheimers disease, caring och daily care. 

Inklusionskriterierna för denna litteraturstudie är kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga 

studier. Endast engelskspråkiga fulltextartiklar inkluderades i litteraturstudien. För att artiklarna 

skulle få vara med i litteraturstudien skulle de uppfylla kraven vid granskningen. 

Exklusionskriterierna för denna litteraturstudie är att artiklarna inte får vara äldre en tretton år. 

Artiklarna skulle inte vara litteraturstudier eller översiktsartiklar. Artiklarna skulle inte vara skrivna 

på annat språk än engelska och artiklar som inte var tillgängliga i fulltext. De artiklarna som inte 

uppfyllde granskningen och fick låg poäng uteslöts från denna litteraturstudie.    
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Tabell 1. Redovisning av urval för artiklar 
 
Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 
 (n= 33) 

Uttagna 
artiklar  
(n= 14) 

ELIN@Dalarna Touch 13196 0 0 

  Touch + dementia 37 10 1 

  Therapeutic touch + 

dementia 

4 3 1 

  Therapeutic touch + 

nurse 

13 3 2 

  Therapeutic touch + 

nurse + dementia 

0 0 0 

  Therapeutic touch + 

effekts 

15 1 1 

 Massage  

 

2139 

 

 

0 

 

0 

 Massage + dementia 

 

10 3 

 

1 

 Therapeutic touch 144 0 0 

 Therapeutic touch + 

nursing 

77 0 0 

 Therapeutic touch + 

nursing + dementia 

3 

 

2 2 

 Older people 13383 0 0 

 Older people + 

touch 

26 

 

3 

 

1 

PubMed Touch 6923 0 0 

 Therapeutic touch + 

dementia 

13 1 1 

 Touch + dementia 

+ nurse 

11 4 1 

CINAHL Touch 1996 

 

0 0 

 Therapeutic touch + 

dementia 

21 3 2 

 Massage 4683 0 0 

 Massage + dementia 38 1 1 
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Tillvägagångssätt 
Uppsatsförfattarna började med att göra sökningar i databasen ELIN@Dalarna enbart på ordet 

touch (n=13196). För att sedan lägga till sökordet dementia då fick vi (n=37) träffar av dessa 

valdes (n=1).  Therapeutic touch och dementia (n = 4) till studien (n =1). Therapeutic touch och 

nurse (n=13) och (n=2) är med I studien. Therapeutic touch Therapeutic touch och effekts 

(n=15) valdes (n=1). Vid sökordet massage och dementia fick vi (n=10) och (n=1) är med I 

studien.  Therapeutic touch och nursing och dementia (n=3) och (n=2), Older people och touch 

(n=26) och (n=1). I Pub Med användes sökorden therapeutic touch och dementia (n=13) utvalda 

(n=1). Touch och dementia och nurse (n=11) i studien är det (n=1) som är utvald att ingå. Den 

sista databasen uppsatsförfattarna använde sig av var CINAHL och där användes sökorden 

therapeutic touch och dementia (n=21) artiklar som är med i våran litteraturstudie (n=2) och det 

sista sökordet var massage och dementia (n=38) och (n=1) är med i studien.  

Vid första sökningen kollade uppsatsförfattarna hur många träffar som gavs. För att sedan 

fortsätta att läsa titel på artiklarna för att se om det stämde överens med min frågeställning. Vid 

andra sökningen började vi att läsa alla abstract och resultat för att se om de stämde in på mitt 

syfte och frågeställningar. Vid artikelsökning två lästes abstract för att slutligen se om artiklarna 

skulle vara med i denna litteraturstudie. De som stämde in på uppsatsförfattarnas frågeställning 

valdes ut och granskades. Uppsatsförfattarna delade sedan i artiklarna i två olika högar under 

effekter och upplevelser.  Uppsatsförfattarna har läst samtliga artiklar och sammanställt ett 

resultat. När uppsatsförfattarna inte hittade flera artiklar på ELIN@Dalarna utökade 

uppsatsförfattarna med databasen PubMed och CINAHL.    

Etisk granskning 
Uppsatsförfattarna avsikt är att förhålla sig objektivt till vald litteratur och vad som kommit fram 

i resultatet. Valet av artiklar innebar ändå en viss subjektivitet på grund av att uppsatsförfattarna 

är olika. De etiska aspekter man bör förhålla sig till vid en systematisk litteraturstudie är bland 

annat att välja studier som har fått tillstånd av en etisk kommitté, eller där noggranna etiska 

överväganden har gjorts.  Redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien samt att arkivera 

dessa på ett säkert sätt i tio år samt att presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder 

författarens hypotes. Det är djupt oetiskt att endast presentera de artiklar eller fakta i en artikel 

som stöder forskarens egen hypotes eller åsikt (Forsberg., et al 2003). Efter bästa förmåga har 

uppsatsförfattarna redovisat resultatet så korrekt som möjligt.  
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Analys  
Artiklarna granskades enligt granskningsmallar för kvalitetsbedömning. Mallen vi använde mig av 

är en modifierad version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2008). Enligt Granskningsmallarna som bestod av ja och nej frågor, poängsattes artiklarna och 

utifrån antalet poäng värderades de med hög, medel och låg vetenskaplig kvalitet. Två olika mallar 

användes beroende på artiklarnas design, en granskningsmall för kvalitativa artiklar där 

maxpoängen var 25 poäng (bilaga 1) och för att den granskade artikeln skulle få en hög 

vetenskaplig poäng krävdes poäng mellan 22-25 poäng, medel 19-21. För de kvantitativa 

artiklarna användes en granskningsmall där maxpoäng var 29 (bilaga 2), och hög kvalitet av 

artiklarna var 25-29, medel var 16-24.  

I denna litteraturstudie ingår det fyra artiklar av hög kvalitet och tio stycken med medelhög.  

Resultat 
 
I nedanstående (tabell 2) redovisas en sammanställning av artiklar som ligger till grund för denna 

litteraturstudie. 

 
Tabell 2. Sammanställning av källor som ligger till grund för resultat 
 
Författare Land  

År 
Titel Design 

Metod 
Deltagare Kvalitet 

Doherty D England, 

2004 

Therapeutic touch and 

dementia care: a 

tentative journey 

Kvalitativ  Personal (n = 32) 

 

Hög  

23/25 

Edvardsson JD, 

Sandman PO, 

Rasmussen BH  

Sverige, 

2002 

Meanings of giving 

touch in the care of 

older patients: 

becoming a valuable 

person and 

professional 

Kvalitativ 

 

Personal (n = 12)  

 

Medel 

17/25 

Gregory S & 

Verdouw J 

USA, 2002 The effect of 

therapeutic touch on 

agitated behaviour and 

Cortisol in persons 

with Alzheimer’s 

disease 

Kvantitativ Patienter (n = 10)  

 

Medel 

17/29 

Hawranik P, 

Johnston P, 

Canada, 

2008 

Therapeutic touch and 

agitation in individuals 

Kvalitativ 

 

Patienter (n = 51) 

 

Medel 

20/25 
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Deatrich J with alzheimer’s 

disease 

Joy Bowles E, 

Griffiths D.M, 

Quirk L, 

Brownrigg A, & 

Croot K 

Australien, 

2002 

Effect of Essential oils 

and touch on 

resistance to nursing 

care procedures and 

other dementia related 

behaviours in a 

residential care facility 

Kvantitativ Patienter (n = 36) 

 

Hög  

25/29 

Kim, EJ 

Buschmann, Mt  

Syd Korea 

1999 

 

The effect of physical 

touch on patients with 

dementia 

Kvantitativ Patienter (n = 29) 

 

Medel 

21/29 

Kolcaba K, 

Schirm V, 

Steiner R 

England, 

2006 

Effects of hand 

massage on comfort 

of nursing home 

residents 

 

Kvantitativ 

 

Patienter (n = 60) 

 

Hög 

25/29 

Lynn/Woods 

D,  

Dimond M 

USA, 2002 The effect of 

therapeutic touch on 

agitated behaviour and 

Cortisol in persons 

with Alzheimer’s 

disease 

Kvantitativ Patienter (n = 10)  

 

Medel 

17/29 

Lynn/Woods 

D, Craven R, 

Whitney J  

USA, 2005 The effects of 

therapeutic touch on 

behavioural symptoms 

of persons with 

dementia 

Kvantitativ Patienter (n = 57) 

 

Hög 

26/29 

Routasalo P, 

Isola A 

Finland, 

1998 

Touching by skilled 

nurses in elderly 

nursing care 

Kvalitativ Patienter och 

Sjuksköterskor (n = 

10) 

Medel 

21/25 

Snyder M, C. 

Egan E, R. 

Burns K  

 

 

USA, 1995 Efficacy of Hand 

Massage in decreasing 

agitation behaviours 

associated with care 

activities in persons 

with dementia 

 

Kvantitativ 

  

patienter (n = 36) 

 

Medel 

21/29 

Skovdahl K, 

Sörlie V, & 

Khilgren M  

Sverige, 

2007 

Tactile stimulation 

associated with 

nursing care to 

Kvalitativ Patienter (n= 5) 

vårdtagare (n = 40) 

 

Medel  

21/25 
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individuals with 

dementia showing 

aggressive or restless 

tendencies: an 

intervention study in 

dementia care. 

Sansone,  

Schmitt 

 

USA  

2000 

Providing tender 

touch massage to 

elderly nursing home 

residents: a 

demonstration project  

 

Kvalitativ  

 

Patienter (n =71) 

Personal (n = 117) 

Anhöriga (n = 17) 

 

Medel 

17/25 

Wang L & 

Hermann C 

USA 

2006 

Pilot study to test the 

effectiveness of 

healing touch on 

agitation in people 

with dementia 

Kvantitativ  Patienter (n = 29) 

 

Medel  

22/29 

 

Effekter av taktil massage 
I studier gjorda av Kolcaba, Schirm och Steiner (2006); Routasalo och Isola (1998); Wang och 

Hermann (2006) kom forskarna fram till likartade resultat och har i sin forskning sett att det 

fanns ingen skillnad mellan genomsnittet av den behandlande gruppen som fick taktil massage 

och jämförelsegruppen som fick vanlig vård. Forskarna hittade heller ingen skillnad mellan olika 

etniska grupper som fick taktil massage. Forskarna kunde se att de som fick taktil massage fick ett 

större välbefinnande, än de som ingick i kontrollgruppen. Forskarna kunde se att det var bättre 

att få lite taktil massage än ingen massage alls. I en studie gjord av Gregory och Verdouw (2005) 

hade 88 % (n=24) fall av demens och av de boende som fick taktil massage visade att de boende 

fick bättre fysisk förmåga. Och 92 % uppvisade en beteendeförbättring. I Skovdahl, Sörlie och 

Kihlgrens (2007) undersöktes fem boende som fått taktil massage. De visade tecken på positiva 

känslor och avslappning. Den i personalen som givit taktil massage till de boende kände att de 

kom närmare de boende och upplevde att de fick en närmare relation till de boende. I en annan 

studie gjord av Woods och Dimond (2002) studerade forskarna totalt sju kvinnor och tre män i 

sin studie. De fick taktil massage två gånger om dagen i fem till sju minuter under tre dagar. 

Resultat i studien visade att de blev lugnare och de vandrade inte runt lika mycket som tidigare. 

De hade även sänkt sin röst och hade inte samma skrikbeteende som innan.  
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Forskarna Kim och Buschmann (1999) hade i sin studie sett skillnader på dem som fått taktil 

massage och de som inte fått taktil massage. Det visade sig att de som fått taktil massage fick 

lägre morgonpuls och minskade stresshormoner i kroppen. I sin studie har de också sett att om 

en patient får taktil massage under en längre tid ger det bättre resultat.   

I en studie gjord av Woods, Craven och Whitney (2005) av totalt (n=57) patienter i studien. De 

studerade tre olika grupper där en grupp fick taktil massage, den andra gruppen fick placebo 

beröring dvs. Patienterna fick taktil massage men det var inte i lugn miljö som vårdaren utförde 

massagen på patient, proceduren gjordes helt utan känsla och den sista gruppen fick vanlig vård. 

De kom fram till att det var stor skillnad för dem som fått taktil massage och den grupp som inte 

fick taktil massage. I gruppen som fick taktil massage minskade rastlösheten och det blev en 

lugnare grupp.  Mellan grupperna som fick taktil massage och de som fick placeboberöring 

märkte de en skillnad i resultatet att de som fått taktil massage var lugnare. I gruppen som fått 

placebo beröring och den grupp som fått vanlig vård såg de att det gav bättre resultat att ge 

massage än ingen massage alls. När projektet var över fick personalen tala om vad de tyckte om 

projektet i en enkät som gavs ut.  

”Staff noted a clinical decrace in behavioural symptoms of dementia” (a. a. s.72).  

 En anställd som hade varit på semester under tiden projektet gjordes på avdelningen sa när hon 

kom tillbaka 
” It feels more peaceful” and “It sure is a lot less wound up around here” (a. a. s. 72). 
 

Under hela studien var det bara en patient som reagerade negativt på beröringen. De övriga 

patienterna i studien tyckte att det kändes skönt med massage (Woods et al, 2005). 

Snyder, Egan och Burns (1995) genomförde en studie (n=26) patienter både män och kvinnor, 

det var 16 kvinnor och 10 män. I studien framkom det att om patienterna fick taktil massage 

innan de fick vård så minskades intensivheten i det utåtagerande beteendet. De såg att det fans 

skillnader hos män och kvinnor. Skillnaden är att mäns beteende inte fick samma positiva effekt 

som kvinnorna men forskarna såg att taktil massage hjälpte. Hos kvinnorna såg de en 

genomgående förändring av beteendet, nämligen att de blev lugnare.   

Forskarna Hawranik, Johnston och Deatrich (2008) det fanns inga utmärkande skillnader i de tre 

grupperna (fysikt aggressiva, fysiskt icke aggressiva och verbalt utagerande). Ur dessa grupper 

valdes det sedan ut personer som fick taktil massage, simulerad taktil massage samt vanlig 

omvårdnad. De såg i sin forskning att det viktigaste var att beröra patienten.  

 

I en studie gjord av Joy Bowles, Griffiths, Quirk, Brownrigg och Croot (2002) ville forskarna se 

om det var skillnad mellan att få taktil massage med eteriska oljor eller om det var lika effekt med 
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vanlig lukt fri olja. De valde ut (n=36) boende som valdes ut att för genomföra studien. De 

delades in i två grupper där grupp ett fick vanlig luktfri olja och grupp två eterisk olja med 

lavendeldoft. Alla fick taktil massage i fyra veckor. Forskarna såg att det inte fanns någon skillnad 

mellan grupperna.  Forskarna såg att det viktigaste var att ge taktil massage.  

Upplevelser av taktil massage 
I en studie gjord av Doherty (2004) såg forskaren att välbefinnandet ökade hos dem som fått 

taktil massage. I personalgruppen var de först skeptiska till förslaget att använda sig av taktil 

massage. Efter projektet avslutats fick personalen (n=32) svara på en enkät. Det var (n=26) som 

svarade på enkäten där de tyckte att taktil massage var en bra arbetsmetod och de kunde även se 

att patienterna såg mer välmående ut när de fått taktil massage. 

 
” Team building and working together, more positive attitudes  

to practice with the client group, and pride and ownership of the project” (a. a. s 37). 
 

 I studien har forskaren beskrivit en kvinna som var orolig, nervös och pratade för sig själv hela 

tiden. Personalen prövade nu att ge henne taktil massage och då somnade hon in på kvällarna och 

sov hela nätterna igenom och det var inte hennes vanliga beteende (Doherty, 2004).  

 

I en annan studie gjord av Sansone och Schmitt (2000) har man under ett år haft ett projekt på 

två äldreboende om sammanlagt (n=71) boende. (n=59) boende kunde fullfölja projektet på 12 

veckor. Personalen (n=117) och (n=14) familjemedlemmar fick utbildningen av en sjukgymnast. 

När personalen och anhöriga fick tillfälle att prata i en uppföljningsgrupp kom det fram att en 

kvinna, som var väldigt grov i munnen när hon blev upprörd, men när hon fick taktil massage så 

lugnade hon ner sig och förblev lugn. Personalen som berättade detta kände att det blivit lugnare 

på avdelningen då personalen upptäckt ett sätt att bryta kvinnans aggressiva beteende. Kvinnan 

behövde inte sin lugnade medicin kontinuerligt längre för att kontrollera vredesutbrotten. En 

annan boende som hade svårt att sova gavs taktil massage på händer och fötter efter det att den 

boende gått och lagt sig. När den boende fick sova på nätterna så började den boende att 

kommunicera med andra.  

En dotter berättar om sin mor som aldrig visat sig kärleksfull tidigare i livet. Dottern kunde inte 

komma ihåg att hon fått höra att hon var älskad eller fått kramar och pussar när hon var liten. Nu 

är hon en medelålders kvinna och känner fortfarande att det är svårt med personlig kontakt med 

modern. När hon utfört den terapeutiska beröringen på sin mor första gången så böjer sig 

modern fram och kramar sin dotter och viskar i hennes öra 



 17 

 
” I probably should have told you this when you were younger and not waited  

until I am in my 80s, but I hope you know how much I love you.” (Sansone et al, 2000 s. 306). 
 

En make berättade om sin svårt dementa hustru som måste röra sig hela tiden och har svårt att 

koppla av. Maken gav sin hustru taktil massage och hennes beteende blev lugnare och hon kunde 

sitta still under tiden hon fick taktil massage.  
 

” I’ve found a way to have my wife be human with me again---even if 

 only for a little while. It reminds me of what she used to be like. It’s 

 very painful to see her the other way [agitated].” (Sansone et al, 2000 s. 306). 
 

Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2002) i studien intervjuades (n=12) personal som arbetar 

inom äldre vården. Då kunde personalen ge de den dementa taktil massage. Forskarna i studien 

menar att om fler använder sig utav massage så bidrar det inte bara till mer välmående patienter 

utan också mer tillfreds personal. I studien beskriver de också att under tiden man ger den taktila 

massagen så är både patient och personal som i en bubbla där den som ger massagen och den som 

får taktil massage är på samma nivå. Patienten är inte längre en patient som är sårbar och 

personalen är inte längre en personal med mer kunskap och högre status. Personalen växte i sin 

roll som vårdare när de fick använda sig utav taktil massage på sina patienter. 

Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultaten 
De dementa som fått taktil massage har reagerat positivt på behandlingen, i bemärkelsen att 

patienterna har blivit lugnare, inte lika rastlösa, fått minskat skrikbeteende och ökat 

välbefinnande. Dessutom har personalen upplevt arbetsplatsen som lugnare när patienterna fått 

taktil massage. Forskarna såg i studierna att det spelade ingen roll vilken bakgrund de dementa 

hade eller om de hade en annan etnisk bakgrund (Woods., et al 2002; Woods., et al 2005; Kim., et 

al 1999;  Kolcaba., 2006; Routasalo., et al 1998; Wang., et al 2006; Joy Bowles., et al 2002; 

Edvardsson., et al 2002 ).  

 

Personalen var i början skeptisk till att ge taktil massage då de kände att de inte hade tid att utföra 

den. När de hade använt sig av taktil massage såg de att patienterna blev mer avslappnade, fick 

positiva känslor samt att personalen upplevde att de kom närmare patienterna och utvecklade en 

djupare relation. Personalen kände därmed att de gjorde ett bra arbete (Edvardsson., et al 2002; 

Sansone., et al 2000; Doherty 2004; Skovdahl., et al 2007) 
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I studierna har det kommit fram till att det var bättre att ge taktil massage än att inte ge den alls. 

Bland annat fick patienterna lägre morgonpuls och påslaget att stresshormoner minskade (Kim., 

et al 1999;  Joy Bowles., et al 2002; Hawranik., et al 2008).  

 

Patienter har fått taktil massage mot sömnstörningar samt mot verbalt aggressivt beteende med 

lyckat resultat. En make som provade taktil massage på sin hustru tyckte att det förde dem 

närmare varandra. Även andra anhöriga har vittnat om att de har kommit närmare varandra när 

de har gett dem taktil massage (Sansone., et al 2000). 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet har visat att de allra flesta dementa som ingår i studierna reagerar positivt på taktil 

massage (Woods, et al 2002; Sansone., et al 2000; Doherty, 2004; Kim., et al 1999;  Joy Bowles., 

et al 2002; ; Woods., et al 2005; Kim., et al 1999;  Kolcaba., 2006; Routasalo., et al 1998; Wang., et 

al 2006 ). Uppsatsförfattarna anser det anmärkningsvärt att det inte används oftare i vården av 

dementa då resultatet vi har fått fram är så positivt. Anledningarna till att det inte används oftare 

menar uppsatsförfattarna kan bero på många saker. Dels kan det bero på att det i omvårdanden 

av dementa är många olika personalkategorier inblandade. Då patienten är dement kan det vara 

svårt för patienten att veta vem som kommer och vad personen vill när denne plötsligt närmar 

sig och börjar ta på patienten.  En annan anledning kan, vara tidsbrist på grund av för lite 

personal. Detta gör också att sjuksköterskor i dagsläget helt enkelt inte hinner sätta sig in den nya 

forskningen som kommer. De har helt enkelt inte kunskap om berörningens positiva egenskaper 

då de inte har tid att sätta sig in i vad forskningen säger. Hot om ständiga nedskärningar skapar 

en osäkerhet hos personalen och jobbet blir en otrygg plats att vara på. Detta ger ett ökat 

stresspåslag hos personalen som gör att man inte orkar engagera sig i patienterna i den 

utsträckning som är önskvärd.  Ännu en anledning kan vara osäkerhet fysisk beröring gör att man 

kommer nära en annan människa vilket kan vara obehagligt för såväl patienten som 

sjuksköterskan. När man kommer närmare en annan människa investerar man en liten bit av sig 

själv, något som många tyvärr inte är beredda att göra trots att man är i ett människovårdande 

yrke. Personalen vet helt enkelt inte hur man kan använda sig av beröring eller vilken betydelse 

den egentligen har. Denna osäkerhet gör att man som sjuksköterska helt enkelt avstår från att 

fysiskt beröra patienterna. 

  

Men som sjuksköterska kan man dra nytta av att använda sig utav sina händer, som sjuksköterska 

klarar man sig inte om man inte använder sig utav sina händer (Jahren., et al 2005). Det har blivit 
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allt vanligare att man använder sig utav taktil beröring på bland annat dementa patienter. Sedan 

lång tid tillbaka har dementa fått mycket tabletter för att de skall vara lugna. Skrämmande om 

man tittar på hur mycket tabletter som ges till våra dementa även idag (Sansone., et al 2000). 

Denna tablettmängd skulle kunna minskas ordentligt om man lade ner mer tid på att lugna och 

smärtlindra de dementa, med hjälp av taktil massage. Uppsatsförfattarna tror att om 

sjukvårdspersonal skulle få kunskapen och informationen om hur de kan använda sig av taktil 

massage på de dementa, så skulle de nog vilja använda sig utav det. När personalen med egna 

ögon får se vad den taktila massagen kan hjälpa dem med, så ser de nog beröringen som en fördel 

för dem tidsmässigt på lång sikt. 

 I de studierna (Woods., et al 2002; Woods., et al 2005; Kim., et al 1999; Kolcaba., 2006; 

Routasalo., et al 1998; Wang., et al 2006; Joy Bowles., et al 2002) har visat att personalen tyckt att 

det varit bra hjälp att använda sig utav taktil massage på dementa. Det har inte bara varit hjälp för 

de dementa utan också för personalen. Och som personal har de känt sig mer tillfreds. De har 

känt att de gjort något av värde för deras patienter, när de ser hur mycket bättre de dementa 

patienterna mår utav beröringen. 

 

Metoddiskussion 
Denna studie är gjord som en systematisk litteraturstudie. De 14 artiklar som ligger till grund för 

resultatet har sökts vid databaserna CINAHL, ELIN@Dalarna och PubMed.  Under tiden som 

denna litteraturstudie har pågått har vi tagit hjälp av Högskolan Dalarnas bibliotekarie som hjälpt 

oss att hitta flera artiklar som stämmer överens med vår valda problematik. I tabell 1 redovisas 

urvalet av artiklar. Det visade sig vara svårare än uppsatsförfattarna trott då vi begränsat oss till 

dementa och beröring. För att få ihop artiklar till denna studie valdes artiklar från 1995-2008. 

Uppsatsförfattarna kunde även ha sökt i flera databaser och inte bara i dem som har freefulltext. 

Uppsatsförfattarna tror att de på så vis gick miste om många värdefulla artiklar som kan ha 

påverkat resultatet. Det visade sig att det fanns flera artiklar som man var tvungen att beställa för 

att kunna ta del av. Då denna litteraturstudie sker under tio veckor ansåg uppsatsförfattarna att 

det inte fanns tid till detta. Om uppsatsförfattarna kunde läsa andra språk t.ex. spanska och 

franska kunde resultatet ha förstärkts. Uppsatsförfattarna ser det ändå inte som en svaghet då det 

förekommer artiklar från flera olika länder som visar på samma resultat, nämligen att taktil 

massage hjälper dementa personer.  Kvaliteten på de vetenskapliga artiklarna kan variera från låg 

till mycket hög och det är därför av yttersta vikt att bara de studierna med högst bevisvärde tas 

med i en systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2003). För att hitta studier med 

högt bevisvärde har uppsatsförfattarna använt sig av en granskningsmall. Vi har då lätta kunnat 
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ringa in studiens syfte, frågeställning, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning 

(Forsberg., et al 2003). Nackdelen var att det har varit svårt att få höga poäng på artiklarna då 

exklusionskriterier inte har varit angivna i artiklarna. En av orsakerna är att det har varit svårt att 

översätta artiklarna till granskningsmallen. Fördelen var att granskningen blev tydlig. Det var bra 

att ha givna inklusionskriterier då det hade blivit svårt med granskningen av artiklarna annars. På 

det viset fann uppsatsförfattarna rätt artiklar vid genomläsning av övriga artiklar. Däremot var det 

svårt att få ihop rätt mängd artiklar och uppsatsförfattarna har sökt artiklar mellan 1995-2008. Då 

urvalet av vetenskapliga artiklar är få och endast fulltext samt på engelska. Detta gör att artiklar 

från andra länder med annan kultur blir bortvalda. Hade dessa också tagits med i granskningen är 

det möjligt att resultatet i denna studie blivit något annat. Därför kan det påstås att den externa 

validiteten i denna systematiska litteraturstudie är låg. För att resultat skall kunna vara 

generaliserbart krävs att urvalsförfarandet ej är bristfälligt. På grund av det låga antalet artiklar 

samt de exklusionskriterier som har förelegat anser uppsatsförfattarna att resultatet inte går att 

generalisera till en större population (Forsberg., et al 2003). 

Projektets kliniska betydelse 
Uppsatsförfattarna anser att denna studie är av yttersta vikt då forskning visat att taktil massage 

har en mängd positiva effekter på patienterna då de blir lugnare, behöver inte lika mycket medicin 

m.m. Uppsatsförfattarna vill genom denna studie belysa vikten av beröring vid vården av 

dementa. Samt att visa på att det inte behövs någon avancerad form av beröring för att nå 

positiva effekter. Uppsatsförfattarna hoppas därför att denna uppsats gör det enklare för 

vårdpersonal att använda sig av taktil massage i omvårdnaden av dementa.  Taktil massage är 

något som sjukvårdspersonal kan dra nytta utav, både orkes- och tidsmässigt. Personal på 

demensboende kan med hjälp av taktil massage få mer välmående patienter som är lugna och 

tillfreds utan extra givande av dämpande mediciner.    

Förslag på vidare forskning 
Vidare forskning i ämnet behöver göras i form av interventionsstudier och randomiserade studier 

för att det ska bli erkänt av sjukvården. Idag går taktil massage under alternativmedicin som inte 

anses höra hemma inom den kliniska sjukvården. Information behövs till sjukvården om taktil 

massage då det kan spara pengar långsiktigt och de dementa skulle må bättre. Uppsatsförfattarna 

tycker det skulle vara intressant att ta reda på hur stor del av patienternas minskade utageranden 

har att göra med minskad upplevelse av smärta.  
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Slutsats 
De positiva resultaten som visas genom forskning om taktil massage till dementa går inte att 

misstolka. Fördelarna med beröring till dementa är många och enligt författarna ovärderliga ur ett 

patientperspektiv. Forskningen visar att patienter som fått taktilmassage blivit lugnare, inte i lika 

stort behov av smärtlindrande medicin som tidigare, och av personal upplevts som tryggare. 

Dessutom har personalen känt att man har gjort nytta och ett bra jobb.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Kvalitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

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

problematik? 
  

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

bakgrundsvariabler? 
  

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

studieresultatet? 
  

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

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Kvalitet:  låg medel hög 
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Bilaga 2, Kvantitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

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

problematik? 
  

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

studieresultatet? 
  

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

    
Maxpoäng:  29 
Kvalitet:  låg medel hög 
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