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Sammanfattning

Föreliggande systematiska litteraturstudie syftade till att kartlägga vad som fanns beskrivet i 

litteraturen  om effekter  av  massage/beröring  hos  dementa  respektive  icke  dementa  äldre 

personer. Syftet var även att kartlägga personalens inställning till massage/beröring och denna 

omvårdnads-  åtgärds  effekter  empiriskt.  Artiklarna  har  sökts  i  Högskolan  Dalarnas 

fulltextdatabas ELIN för vidare granskning. Artiklarna som valdes var från åren 1999-2009. 

Sökorden som användes var  massage,  older,  elder,  old*,  geriatric,  demen*, touch,  effects, 

tactil. Av resultatet framkom att i större delen av studierna har massage/beröring en positiv 

effekt på välmående hos äldre dementa och icke dementa människor. Särskilt kunde noteras 

att massage kunde vara en metod att minska agiterat beteende och vandrande hos dementa 

personer. Personalens inställning till massage/beröring sågs som positiv i den bemärkelsen att 

massage/beröring gynnade patientens  välmående och att  personalen kunde interagera med 

patienten  på  ett  mer  positivt  sätt.  I  det  empiriska  tillägget  var  huvudfyndet  att  massage/ 

beröring hade bättre effekt för sömnen för dementa än för icke dementa. Uttryckt i Martinsens 

omvårdnadsteoretiska termer måste omvårdnaden ha som utgångspunkt den andres bästa. För 

att komma fram till vad som är bäst för den andre måste man vara öppen och närvarande hos 

honom samt  sträva  efter  att  tolka  hans  situation  och  behov.  Föreliggande studies  resultat 

bidrar  till  kunskap  om massage/beröring  som metod  för  äldre  med  särskild  betoning  på 

demens.

Nyckelord: massage, demens, beröringseffekter, personalinställning, äldre

3



Abstract

The aim of the present literature study was to learn about the effects of massage/touch for 

elderly persons suffering either from dementia or not. The aim was also to assess empirically 

the  staff’s  attitudes  towards  massage/touch  and  their  opinion  about  the  effects  of 

massage/touch.  The  articles  were  retrieved  from  the  database  Elin;  they  were  released 

between 1999-2009. The search words were: massage, older, elder, old*, geriatric, demen*, 

touch, effects, tactil .The main result showed that massage/touch had an impact on the well-

being of the elderly. It also suggested that massage/touch decreased agitated behavior and 

ambulatory behavior.  The  staff’s  attitudes  were positive  towards  using  massage/touch for 

elderly and the staff thought that it consisted a mean to interact with the patient in a positive 

way. In the empirical part of the study it was found that  elderly with dementia slept better 

after massage/touch than people without dementia. As stated in Martinsen’s nursing theory 

caring must be rooted in the other’s best interest. To serve a person’s best interest, one must 

be open and present in the interaction with him, as well as to read his situation and needs. The 

result  of  the present  study contributes  to give knowledge to  the method of massage as  a 

nursing measure for the elderly.

Keywords:, massage, dementia, effects of touch , literature review, staff attitudes, elderly
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1 Bakgrund
År 2001 beräknades antalet demenssjuka i världen uppgå till 24 miljoner och en fördubbling 

av antalet demenssjuka beräknas ske vart 20:e år (1). Demenssjukdomar hör till en av våra 

största folksjukdomar, 142 200 personer med demenssjukdom fanns i Sveriges befolkning år 

2005, vilket kan jämföras med 133 000 personer år 2000. Av dessa 142 200 bedöms 64 500 bo 

i särskilda boendeformer (2). Emellertid kan allvarliga beteendemässiga och psykiska symtom 

vid  demens  finnas  hos  en  betydande  andel  av  de  som  drabbas  av  demenssjukdom. 

Socialstyrelsen uppskattade 1999 att  cirka 10 % av samtliga patienter  som befann sig  på 

sjukhem i Sverige uppvisade psykotiska symtom (3). Symtom som aggressivitet, vandring, 

rastlöshet, hallucinationer och depressiva kännetecken tilltar vid ökad grad av demens (4). 

Kroppskontakt är ett grundläggande behov hos människan men kanske särskilt hos dementa 

som inte kan uttrycka sig på annat sätt.  Genom beröring skapas en ordlös kontakt mellan 

vårdare och patient som ökar tryggheten och minskar stressen (5). Taktil massage innebär att 

på huden arbeta med strykningar, lätta tryck, vaggningar och att hålla om kroppsdelen som 

masseras. Massören måste vara fokuserad och koncentrerad på den som får denna beröring 

(6). Beröring är en viktig form av ickeverbal kommunikation inom vården. I en situation där 

till  exempel patientens språk är begränsat är beröring ofta det bästa sättet att förmedla ett 

budskap  (7).  Genom  taktil  massage  frisätts  oxytocin.  Detta  hormon  bildas  i  hypofysens 

baklob. Effekten blir bland annat ångestdämpande och lugnande samt att smärttröskeln höjs 

och halten av stresshormonet kortisol sjunker (8). Oxytocin kan spela en skyddande roll i det 

cardiovaskulära  systemet  och  kan  öka  den  smärtillande  och  läkande  processen  vid  sår. 

Dessutom kan oxytocinet reducera oro och reaktioner vid stressiga situationer (9). 

Vårdandet  i  sig  innebär  ett  stort  ansvar.  Att  vara  vårdare  till  personer  med  demens  har 

beskrivits  som att  man bär de demensdrabbades liv  i  sina händer.  Personal  har diskuterat 

termer  av  maktlöshet,  framför  allt  i  förhållande  till  att  inte  kunna  ändra  de  yttre 

förutsättningarna för den vård man vill bedriva. Personalen pratade mycket om ”systemet” 

som inbegrep både beslut på politisk och tjänstemannanivå som dom inte hade någon makt 

över eller kunde påverka (10). I en tidigare studie där man undersökt huruvida personalen 

använt,  tänkt  använda  eller  var  motståndare  till  alternativ  behandling  såsom kiropraktik, 

massage och örtterapi. Konklusionen visar att dessa metoder skulle användas mer om evidens 

för  dess  effektivitet  kunde  uppvisas  (11).  Personalen  uppgav  hinder  som  tidsbrist  och 
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arbetsuppgifter  som städning,  diskning  och  matlagning,  vilka  sysslor  prioriterades  högre. 

Pulsford  (12)  uppger  även  hinder  som  otillräckliga  kunskaper  att  utföra  alternativa 

behandlingar  som skäl  att  inte  använda  massage.  Enligt  statens  beredning  för  medicinsk 

utvärderings rapport 02-05-07 saknas information om i vilken utsträckning metoden används i 

det reguljära vårdarbetet (13). 

I föreliggande arbete beskrivs på basen av litteraturen de effekter av massage/beröring ger till 

dementa respektive icke dementa äldre personer och denna omvårdadsåtgärds effekter. Även 

personalens inställning till massage/ beröring kartlägges empiriskt.

1.1 Definitioner

Äldre definieras i denna studie som personer över 60 år.

Massage/beröring har  i  denna  studie  använts  som  ett  generellt  begrepp  för  olika 

beröringsbehandlingar  som i  olika  valda  studier  definieras  på  engelska  som:  therapeutic  

touch, healing touch, aromatherapy, aromamassage och handmassage.

Simulerad massage betyder att personal som inte har fått utbildning i någon form av massage, 

ger beröring.

Agitationsbeteende avser demensrelaterat beteende innefattande verbal och fysisk 

aggressivitet.

Ordinärt omvårdnadsarbete innebär att sköta om patienten i det dagliga livet.

Personal i denna studie avser omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter 

och lärare inom sjuksköterskeutbildning.

Dementa avser personer med demenssjukdom. 
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1.2 Omvårdnadsteoretisk anknytning

Omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen filosofiska modell för omvårdnad är grundad på att 

omvårdnaden måste ha som utgångspunkt den andres bästa. För att komma fram till vad som 

är bäst för den andre måste man vara öppen och närvarande hos honom, sträva efter att tolka 

hans  situation  och  behov  och  handla  utifrån  ett  mödosamt  utvecklat,  erfarenhetsbaserat 

professionellt  omdöme som förmedlats  av det  professionella  kollektivet  (14).  Omsorg har 

med hur vi förhåller oss till varandra och hur vi visar omtanke om varandra i vår praktiska 

vardag. I omsorgen är förhållandet mellan människor det väsentligaste. Omsorgen är en social 

relation, min existens är en förutsättning för andras. Världen – min dagligvärld – är den som 

jag  delar  med  andra.  Utan  andra  människor  har  den  dagliga  världen  ingen  mening. 

Människans tillvaro är en medtillvaro med andra. 

Omsorgens fundamentala kvaliteter består enligt följande:

Omsorg är en social reaktion – den handlar om gemenskap och solidaritet. Omsorg handlar 

om förståelse för andra, en förståelse som jag tillägnar mig genom att göra något för och 

tillsammans med andra. Vi utvecklar gemensamma erfarenheter, och det är de situationer vi 

har erfarenhet av som vi kan förstå. På så vis kan jag förstå den andre genom hans sätt att 

förhålla sig till sin situation. Om omsorgen skall bli äkta, måste jag förhålla mig till den andra 

utifrån  en  hållning  som  erkänner  den  andra  utifrån  hans  situation.  I  detta  ligger  en 

ömsesidighet som utvecklas genom interaktion i en praktisk arbetssituation (15). Professionell 

bedömning är central i Martinsens omvårdnadsfilosofi, som gör gällande att omvårdnad är 

moral i praktiken. Hon understryker nyttan av forskning och begreppsmässig kunskap, ” utan 

professionell kunskap blir omsorgen om patienten mer sentimental. Å andra sidan, kunskap 

som tar herravälde över patienten är inte kunskap som bäst används för patienten”. Det viktiga 

är att uppskatta patienten inte bara som patient, utan som en unik människa med rättigheter att 

bli bemött och behandlad på lika mänskliga grunder (16).

1.3 Syfte

Syftet med föreliggande studie var att med en systematisk litteraturstudie beskriva de effekter 

av massage/beröring som kan ges till dementa respektive icke dementa äldre personer. Syftet 

var  även  att  kartlägga  personalens  inställning  till  massage/beröring  och  dennas 

omvårdnadsåtgärds effekter empiriskt.
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1.4 Frågeställning

• Vilka effekter av massage/beröring kan ses hos dementa respektive icke dementa äldre 

personer?

• Vilken inställning har personalen till massage/beröring och dess effekter? Denna fråga 

besvarades även empiriskt.

2 Metod
2.1 Design

Föreliggande arbete genomfördes som en systematisk litteraturstudie vilken åtföljdes av en 

mindre enkätstudie om personalens attityd till massage/beröring. Detta innebär att litteraturen 

som  ingick  i  denna  studie  är  kvalitetsbedömd  enligt  kriterier  och  granskningsmallar 

modifierade efter  förlagor av Forsberg och Wengström (17) och Willman, Bahtsevani och 

Stoltz (18) bilaga I & II. Vidare är fynden evidensgraderade enligt modifierad rekomendation 

av Bahtsevani 2008 (bilaga III). 

2.2 Urval av litteratur och av undersökningsdeltagare

Vetenskapliga artiklar söktes via Högskolan Dalarnas bibliotek, via databasen Electronic 

Library Information Navigator (ELIN). Både kvantitativa och kvalitativa artiklar ingick i 

studien. Den empiriska delen utgick från en liten kommun i mellersta Sverige med 10000 

invånare där 294  personer arbetar inom vård och omsorg. Sjuksköterskor, undersköterskor 

och vårdbiträden inom särskilda boenden och demensdagvård ingår i denna siffra. I 

kommunen finns 6 särskilda boenden av varierande storlek och en demensdagvård  med åtta 

platser. Studien utfördes våren 2009. All personal inom särskilda boenden och demensdagvård 

i kommunen som har fått någon form av utbildning i massage/beröring ingick i studien. Ingen 

hänsyn har tagits till utbildningens längd, extern eller intern utbildning eller när utbildningen 

erhölls. Enkäten skickades ut till populationen (n=21). En enkät skickades felaktigt ut till en 

personal som inte fått utbildning i massage/beröring. Denna enkät uteslöts ur studien. 

Populationen blev därmed n=20. 
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2.3 Datainsamlingsmetod

Insamling av vetenskapliga artiklar och illustration av empirisk studie visas i figur 1.

Figur 1: Till vänster: Sökstrategier för urvalet av artiklar till resultatet fylls minst17 kriterier av 28 bedöms 
artikeln som låg kvalitet = L, fylls minst 23 kriterier av 28 bedöms artikeln som medel kvalitet =M, fylls minst 
26 av 28 kriterier bedöms artikeln som hög kvalitet =H. Till höger: empirisk kartläggning av personals 
inställning till massage/beröring.

2.4 Mätinstrument i den empiriska delen

Mätinstrument  i  den  empiriska  delen  (figur  1)  bestod  av  en  enkät  konstruerades  för 

föreliggande syfte. Den innehöll 16 frågor där 13 frågor hade fasta svarsalternativ och 3 var 
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öppna frågor.  Enkäten  bestod  av en a-del  och en b-del  som utdelades  då det  fanns  både 

dementa och icke dementa inom kommunens äldreomsorg.  Frågeområden som togs upp i 

enkäten  var  bakgrundsuppgifter,  frågor  om  kunskap  och  praktisk  tillämpning. 

Bakgrundsvariabler omfattade bland annat utbildning, ålder och år i yrket. Kunskapsfrågor 

ställdes om bland annat hur lång utbildning i taktil massage personalen hade. Frågor i praktisk 

tillämpning bestod av 9 frågor om vilken inställning personalen har till massage/beröring, när 

personalen  använde  massage/beröring  och  om  det  fanns  några  hinder  till  att  använda 

massage/beröring.  För att  stärka validitet  och reliabilitet  gjordes  en förstudie  och enkäten 

testades på fyra kollegor som är väl förtrogna med området. Experterna besvarade enkätens 

frågor och gav åsikter om dess innehåll och efter detta gjordes några smärre korrigeringar och 

enkäten färdigställdes. På detta sätt säkrades enkätens expertvaliditet.

2.5 Tillvägagångssätt

Sökorden valdes utifrån studiens syfte. Till sökningen på databasen ELIN användes massage, 

older,  elder,  old*,geriatric,  demen*,  touch,  effects,  tactil.  Antal  träffar  uppgick  till  293 

stycken. Sållning av artiklar skedde genom läsning av titlar. De titlar som sammanföll med 

studiens  syfte  valdes  och  abstract  lästes.  Antal  fulltextartiklar  som lästes  var  30 stycken. 

Artiklarna granskades med mallar modifierade efter förlagor av Forsberg och Wengström (17) 

och Willman, Bahtsevani och Stoltz (18). Utav de 30 artiklar valdes 20 artiklar som uppfyllde 

kriterierna för hög eller medel kvalitét för användning i resultatet som redovisas i tabell 1. 

För den empiriska delen utsändes frågeformulär via enhetscheferna till alla särskilda boenden 

i  kommunen  (bilaga  IV).  När  populationen  identifierats  delades  enkäten  (bilaga  V)  och 

missivbrev  (bilaga  VI)  ut.  I  missivbrevet  presenterades  syftet  med  studien  och 

urvalsförfarandet. Vidare informerade missivbrevet om att deltagandet var frivilligt och att 

konfidentialitet garanterades vid presentation av resultatet. Ett datum angavs för när enkäten 

senast  skulle  skickas  tillbaka.  Enkäten  numrerades  för  att  möjliggöra  påminnelse. 

Ofrankerade svarskuvert ställda till författarna bifogades och svaren skickas med internpost.

2.6 Analys

Litteraturen analyserades genom att de kvalitetsbedömda artiklarnas omvårdnadsåtgärder som 

var  relevanta  för  föreliggande  studies  syfte  evidensgraderades  enligt 
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evidensgraderingskriterier  utifrån  rekommendationer  av  Bahtsevani  (bilaga  III).  De 

omvårdnadsåtgärder som befanns vila på starkt och måttligt vetenskapligt underlag medtogs i 

resultatdelen  samt  resultaten  från  den  empiriska  kartläggningen.   Den  empiriska  delen 

bearbetades statistiskt med icke-parametriska test på grund av de få deltagarna, vilket inte 

gjorde det möjligt att bedöma att materialet var normalfördelat, X2 (19) och McNemars test 

(20). 

Tabell 1. Litteraturen som kvalitetsbedömts.
Symbol Forskarnas

namn
År Land Syfte Design och data insam-

lingsmetod
Urvals-
storlek

Kvalitet

IV Adler,  P. 2009 USA Sjuksköteskestudenter lär sig 
massage som omvårdnads-
intention för dementa 

Kvantitativ
intervju

60 sjukskö-
terskestu-
denter

23p
Medel

II Baker, R., et al 2003 Storbritanien 
Holland, 
Sverige

Undersöka om massage är mer 
effektiv än andra aktiviteter

Kvantitativ
Skattningsskala

136 patienter 26p
Hög

II Bowles, J. 2002 Australien Undersöka om beröring med 
essentiella oljor har effekt på 
demensrelaterade problem

Kvantitativ
Skattningsskala

56 
patienter

25p
Medel

II Bowles, J., 
Chras, P., 
Stevens, J., My-
ers, S.

2004 Australien Att se variationer och effekter 
av aromamassage på dementa

Kvantitativ
frågeformulär
Standardiserad metod

1032
patienter

25p
Medel

I Butts, J. 2001 USA Att undersöka om taktil 
beröring ökar äldre kvinnors 
självkänsla

Kvantitativ
Frågeformulär

45
patienter

23p
Medel

IV Doherty, D. 2004 StorbritannienOm massage som metod ökar 
patientens välmående

Kvantitativ
Intervju, frågeformulär

40
personal

23p
Medel

IV Edvardsson, J., 
Sandman, P-O., 
Rasmussen, B.

2003 Sverige Beröringens betydelse i 
omvårdnaden av äldre

Kvantitativ
Intervju

12
personal

23p
Medel

IV Halcón, L., 
Chlan, L., 
Kreitzer, M., 
Leonard, B.

2003 USA Kunskap och attityder hos 
lärare på ssk-skola och 
studenter kring 
komplementära 
metoder

Kvantitativ
Frågeformulär

160
Stude-rande 
och lärare

26p
Hög

III Hawranik, P., 
Johnston, P., 
Deatrich, J.

2008 Canada Jämföra effekter av massage 
med simulerad massage

Kvantitativ
standardiserat frågefor-
mulär

51
patienter

26p
Hög

III Hicks-More, S., 
Robinson, B.

2008 Canada Effekterna av handmassage 
och musik på dementa 
personer

Kvantitativ
skattningsskala

41
patienter

24p
Medel

I Hirakawa, Y., 
Masuda, Y., 
Kimata, T., 
Uemura, K., 
Kuzuya, M., 

2005 Japan Effekter av massage i hemmet 
som rehabiliteringsterapi på 
icke dementa personer

Kvantitativ
Skattningsskala

53
Patienter

25p
Medel
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Iguchi, A.

Sym-bol Forskarnas
namn

År Land Syfte Design och data-insam-
lingsmetod

Urvals-
storlek

Kvalitet

III Holiday-Welsh, 
D., Gessert, C., 
Renier, C.

2009 USA Massagens roll som 
förebyggande mot 
agitationsproblem

Kvantitativ
Skattningsskala

52
patienter

26p
Hög

III Kim, EJ., 
Buschmann, 
MT.

1999 SydKorea Beröringens effekt på oro/ 
dysfunktionellt beteende hos 
dementa

Kvantiativ
Skattningsskala

29
patienter

26p
Hög

I Kolcaba, K., 
Schirm, V., 
Steiner, R.

2006 USA Effekter av handmassage på 
patienters välmående

Kvantiativ
Skattingsskala

60
patienter

25p
Medel

I Rho, K-H., 
Han, S-H., 
Kim, K-S,.Lee, 
MS.

2006 SydKorea Effekter av massage med oljor 
på oro och självkänsla

Kvantiativ
Skattningsskala

36
patienter

24p
Medel

II Sansone, P., 
Schmitt, L.

2000 USA Massagens effekt på två 
grupper på sjukhem

Kvantiativ
Skattningsskala

71
patienter

23p
Medel

I Sharpe, P., Wil-
liams, H., Gran-
ner, M., Hussey, 
J.

2007 USA Effekter av massage jämfört 
guidad avslappning

Kvantiativ
Skattningsskala

54
patienter

27p
Hög

IV Skovdahl, K., 
Sörlie, V., Kihl-
gren, M.

2006 Sverige Massagens effekt på oro och 
aggresivitet hos dementa

Kvalitativ
dokumentationsgranskning

40
patienter

23p
Medel

III Smallwood, J., 
Brown, R., 
Coulter, F., Ir-
wine, E.

2001 StorbritannienMassagens effekt på störande 
beteende hos dementa

Kvantiativ
Videoinspelning

21
patienter

25p
Medel

III Wang, KL., 
Herman, C.

2006 USA Massagens effekt på aggresiva 
dementa

Kvantiatativ
skattningsskala

14
patienter

24p
Medel

2.6.1 Inklusionskriterier

Inklusionskriterierna var artiklar som handlade om dementa samt icke dementa äldre personer 

som erhållit taktil massage samt personalens reaktioner på detta. Både artiklar om de dementa, 

icke dementa och personalens reaktioner på massage svarade mot studiens syfte. Artiklarna 

var publicerade mellan åren 1999 – 2009 för att inkludera nyare forskning. Endast artiklar på 

engelska valdes av språkliga skäl. Vidare inkluderades svar från 20 av 21 tillfrågade inom 

särskilt boende som hade erfarenhet av taktil massage för denna grupp av boende i ett 

samhälle om 10000 personer i mellersta Sverige. 

2.6.2 Exklusionskriterier

Populärvetenskapliga artiklar, artiklar på övriga språk än engelska, äldre artiklar från år 1999, 
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artiklar som handlade om andra sjukdomstillstånd valdes bort och dom artiklar som ej 

uppfyllde 60 % av dom 28 kvalitetsgranskningskriterierna. Vidare utgick ur resultatdelen de 

fynd som inte vilade på måttligt eller starkt vetenskapligt underlag, alltså fynd med 

evidensgrad 3 och 4 eliminerades. Ur den empiriska delen uteslöts svaret från en i personalen 

som ej hade erfarenhet av taktil massage.

2.7 Forskningsetiska överväganden

I den empiriska studien utgick ett missivbrev där information om undersökningen och 

frivilligt deltagande bifogades frågeformuläret. Frågeformuläret behandlades konfidentiellt 

och inga enskilda personer kunde identifieras i resultatet. I föreliggande systematiska 

litteraturstudie var avsikten att förhålla oss så objektiva till vald litteratur och studiernas 

resultat. Utifrån skribenternas individuella tolkning redovisas resultaten.

3 Resultat
3.1 Huvudresultat

Syftet med föreliggande studie var att med en systematisk litteraturstudie beskriva de effekter 

av massage/beröring ger till dementa respektive icke dementa äldre personer. Syftet var även 

att kartlägga personalens inställning till massage/beröring och denna omvårdnadsåtgärds 

effekter denna fråga besvarades även empiriskt. Efter artikelgranskning delades huvudfynden 

in i effekter av massage/beröring hos icke dementa gällande trivsel, välmående, självkänsla, 

oro (I), effekter av massage/beröring hos dementa gällande ökad avslappning, välmående, 

sömn, mental medvetenhet (II), effekter av massage/beröring hos dementa gällande oro, 

aggressivitet, störande, vandrande (III). Dessa effekter har bestämts till evidensgrad 1 (starkt 

vetenskapligt underlag) , (tabell 1&2). Personalens inställning till massage/beröring gällande 

tilltro, interagera med patienten, varmare relation, gynnar patients välmående (IV).
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Tabell 2. Effekter av massage/ beröring hos äldre dementa respektive icke dementa personer 
samt personalens inställning till massage/ beröring

Symbol* Effekter N 20/
Artiklar

%/100 % Evidens-grad2 

I Effekter av massage / beröring hos icke dementa- 
trivsel, välmående, självkänsla, oro

5 25 2

II Effekter av massage / beröring hos dementa-
ökad avslappning, välmående, sömn, mental medvetenhet 

4 20 2

III Effekter av massage/ beröring hos dementa-
oro, aggressivitet, störande, vandrande

6 30 1

IV Personalens inställning till massage / beröring-
tilltro, interagera med patienten, varmare relation, gynnar 
patients välmående 

5 25 2

* Anges i tabell 1.

2Evidensgrad 1 anger att resultatet vilar på starkt vetenskapligt underlag och 2 på måttligt sådant.

3.2 Resultat som vilar på starkt vetenskapligt underlag

3.2.1 Effekter av massage/ beröring hos dementa gällande oro, aggressivitet, störande,  
vandrande (III; tabell 1&2).
En studie utförd i Syd-Korea av Kim och Buschmann (21) syftade till att undersöka om fysisk 

beröring har någon effekt på oro och dysfunktionellt beteende för patienter med demens. 

Inalles 29 patienter erhöll handmassage och man kunde se en minskning av aggressivt 

beteende. Studiens svaghet var att endast kvinnor deltog samt datainsamlingen längd, som 

pågick under 25 dagar. Studiens längd, menar Kim och Buschmann, kan ha påverkat 

deltagarnas känslor och beteende. Händelser under perioden som fall, slagsmål, sjukdom och 

alkoholkonsumtion kan ha påverkat resultatet .

I en amerikansk studie av Wang och Herman (22) var syftet att undersöka effektiviteten av 

massage på agitation hos patienter med demens. Sammanlagt 14 män deltog och 6 män ingick 

i  undersökningsgruppen och de övriga 8 i  en kontrollgrupp.  Undersökningsgruppen erhöll 

massage en gång/dag  under tio minuters tid  i fyra veckor och kontrollgruppen fick ordinär 

omvårdnad.  Resultatet  visade  att  agitationsnivån  sänktes. Detta  gav  indikationer  på  att 
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fortsatta studier av massagens effekter var av värde. En begränsning i studien var att den extra 

uppmärksamheten som patienterna fick kan ha påverkat resultatet .

En studie genomfördes av Smallwood (23) med medarbetare på 21 personer med demens på 

ett sjukhus i England för att se om massage/beröring hade någon effekt på störande beteenden 

hos dementa. Deltagarna delades i tre grupper med massage med olja, enbart massage eller 

konversation och eteriska oljor. Deltagarna videofilmades under femton minuter under fyra 

perioder per dag under två veckor. Massage med olja minskade agiterat beteende över tiden 

och en signifikant skillnad sågs mellan klockan tre och fyra på dagen där massage med olja 

gav  större  effekter  på  vandringsbeteendet.  Studien  var  liten  och  har  endast  haft  aktiva 

handlingar som jämförelse.  I studien av Hawranik, Johnston och Deatrich (24) delades 51 

dementa  personer  in  i  tre  olika  grupper  utifrån  beteende;  fysiskt  aggressiva,  icke  fysiskt 

aggressiva  samt  verbalt  agiterade. Ur  dessa  grupper  randomiserades  deltagarna  i  olika 

grupper; massage/beröring 17 stycken, simulerad massage/beröring 16 stycken, samt ordinär 

omvårdnad 18 st. Studien pågick under fem dagar. Studien bidrog med preliminära bevis för 

att massage/beröring har påverkan på agiterande beteende för människor med demens .

Hicks-Moore  och  Robinson  (25)  har  i  sin  studie  beskrivit  effekter  av  favoritmusik  och 

handmassage på dementa personer. Inalles 41 patienter med agiterat beteende deltog i studien. 

Deltagarna randomiserades i olika grupper; favoritmusik, massage/beröring eller kombination 

av  dessa.  Studien  framhöll  att  demensboenden  som  använder  favoritmusik  och 

massage/beröring var och en eller i kombination med varandra var lika effektiva. Dessa ger en 

minskning i  nivån av agitation omedelbart  efter  insats  men också en timme efter  insats  i 

motsats  till  kontrollgruppen där  enbart  ordinärt  omvårdnadsarbete  förekom.  Behovet  av 

vidare  studier  framhölls av  författarna  där  en  större  population  och  varierande  urval 

efterfrågades. Holiday-Welch et al. (26) skrev i sin studie att syftet var att förbättra förståelsen 

för  massagens  roll  som  förebyggande  mot  agitationsbeteende  hos  äldre  med  kognitiva 

problem. De kognitiva problemen som beskrevs var vandrande, agitation, fysisk aggressivitet 

samt att motsätta sig mot vård. Populationen uppgick till 52, varav 39 kvinnor samt 13 män. 

Massagen utfördes under sex separata dagar under en tvåveckors period och varade ca 10-15 

min. Fynden i studien visade att agitationen var lägre under massageperioden än annars. Även 

vandrandet och motsättande av vård reducerades under perioder av massage. En begränsning i 
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studien  är  att  populationen  bestod  av  både  patienter  med  farmakologisk  och  icke 

farmakologisk behandling .

3.3 Resultat med måttligt vetenskapligt underlag 

3.3.1 Effekter av massage / beröring hos icke dementa gällande trivsel, välmående,  
självkänsla, oro (I; tabell 1&2).
Effekterna av handmassage på patienters trivsel och välmående presenterades  i en studie av 

Kolcaba, Schirm och Steiner. (27) 60 personer med en medelålder på 79 år från två sjukhem i 

USA  deltog  i  studien.  Dessa  delades  upp  i  två  grupper  där  trettiofem  personer  fick 

handmassage och  tjugofem personer utgjorde kontroller. Gruppen som erhöll handmassage 

fick  detta  vid  sex  tillfällen under  en  fem veckors  period.  Ingen signifikant  skillnad  sågs 

avseende trivsel och välmående över tiden men direkt efter fyra handmassagetillfällen sågs en 

högre grad av trivsel och välmående hos gruppen som erhållit handmassage. Handmassage 

kan ge positiva effekter på välmående på kort sikt. En svårighet som sågs i studien var att 

förmå vårdbiträden/ undersköterskor att utföra handmassage och skälet till detta kan vara att 

stödet från ledningen inte var uttalat . 

Massage  som rehabilitering  i  hemmet  undersöktes  i  en  pilotstudie  med  en  tre  månaders 

uppföljning  från  Japan av Hirakawa et  al.  (28).  Syftet  var  att  undersöka  om den dagliga 

aktivitetsförmågan  (ADL),  livskvalitet,  depression  och  apati  förbättrades.  Gruppen  som 

valdes  ut  bestod  av  icke  dementa  som  var  över  65  år  och  inte  erhöll  någon  form  av 

rehabilitering. Dessa skulle även ha ett högt hjälpbehov. Inalles 26 personer erhöll massage 

två till tre gånger i veckan under tre månader och tjugosju personer ingick i en kontrollgrupp. 

En  subjektiv  skala  för  att  mäta  tillfredsställelse,  apati  och  självskattning  av  depression 

användes. Det fanns ingen statistisk skillnad mellan grupperna och slutsatsen som drogs var 

att  massage  som  rehabiliteringsmetod  visar  inga  positiva  effekter  hos  dom  äldre  varken 

mentalt eller fysiskt. För att få fram ett vetenskapligt resultat behövs undersökning i stor skala 

.

En studie av Rho et al (29) genomfördes på kvinnor över 65 år i Syd-Korea för att undersöka 

huruvida eteriska  oljor  tillsammans  med  massage  påverkar  oro  och  självkänsla.  Gruppen 

bestod av  20 personer som erhöll  massage och  16 kvinnor i  en kontrollgrupp som skulle 

fortsätta  sina  liv  som vanligt.  Gruppen  som erhöll  massage  fick  behandling  tre  gånger  i 

veckan under sex veckor. Grupperna skiljde sig inte åt i ålder, utbildning, ekonomiskt status 
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eller civilstånd. Personerna som fick massage uppvisade efter sex veckor större minskning av 

oro  och  en  högre  självkänsla  än  kontrollgruppen.  Studien  hade  dock  flera  begränsningar 

såsom  en  liten  grupp  och  avsaknad  av  placebokontroll.  Det  kan  inte  entydigt  visa  om 

effekterna berodde på eteriska oljorna, massagen eller båda tillsammans .

Sharpe et al (30) undersökte skillnaden mellan massage och vägledd avslappning och dess 

påverkan på stress och välmående. 49 personer över 60 år delades in i två grupper, där 25 

personer  erhöll  massage  och  24  fick  vägledd  avslappning.  Alla  deltagarna  kom  till 

universitetet två  gånger  i  veckan  för  50  minuters  behandling  under  fyra  veckor. 

Undersökningen visade att  massage hade positiva effekter  på oro,  depression,  välmående, 

vitalitet  och  allmän  hälsa  jämfört  med  vägledd  avslappning.  En  särskild  styrka  i 

undersökningen  var  att  gruppen  som  fick  vägledd  avslappning  hade  fått  det  av  en 

professionell utövare. Studien visade på att massage har en positiv påverkan på självkänslan 

och reducerar stress och var en viktig förebyggande åtgärd. Butts (31) undersökte om beröring 

har en påverkan på äldre kvinnor boende på sjukhem. Inalles 45 kvinnor över 65 år deltog i 

studien. Tre grupper användes där en grupp erhöll behandling och två grupper var kontroll 

grupper. Intentionen var att undersöka om beröring ökade kvinnornas självkänsla under en 

fyra veckors period av beröring. Beröring hade en klinisk och signifikant skillnad i hur äldre 

kvinnor kände sig. Studien visade att beröring ökade välmåendet och en signifikant ökning 

skedde under fyra veckors perioden. Det indikerar att sjuksköterskor kan stärka äldres känsla 

av välmående genom beröring. En svaghet i studien var att populationen inte tillfrågades om 

det var någon skillnad på att erhålla massage/beröring av en manlig eller kvinnlig personal .

3.3.2 Effekter av massage/ beröring hos dementa gällande ökad avslappning, välmående,  
sömn, mental medvetenhet (II; tabell 1&2).
Bowles  et  al.(32) undersökte  skillnaden  i  uppfattning  av  effekter  och  hur  ofta 

massage/beröring utfördes inom vården och i  vilken omfattning det användes på dementa 

personer.  Sammanlagt 28 äldreboenden i Australien med totalt 1767 personer. Av dessa fick 

1032 personer massage/beröring 468 av dessa personer var dementa. Inalles 47 procent av de 

dementa  fick  dagliga  behandlingar.  Skillnaden  mellan  äldreboenden  om  man  använde 

massage/beröring varierade mellan att alla fick massage/beröring till endast ett fåtal. Effekter 

som sågs var ökad avslappning, minskad smärta, minskning av smärtstillande medel och en 

minskning av lugnande medel. Massage/beröring användes också för att bemästra dementas 
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symtom och öka äldres välmående. Uppfattningen hos personal huruvida massage/beröring 

har effekt på dementa skiljer sig från att den fungerade på ett flertal symtom till att den inte 

har någon större effekt. Studien  visade att det behövs vidare forskning kring komplementär 

terapi inom äldrevården. Procentuellt var det många personer som fick terapi  och den hade 

effekt på agitation, ängslan och värk. Särskilt sågs nyttan av att undersöka mera hur terapi kan 

reducera  kostnader  för  farmakologisk  behandling.  I  England,  Nederländerna  och  Sverige 

genomfördes en studie av Baker et al (33) där syftet var att fastsälla om massage/beröring var 

mer effektiv än andra aktiviteter. Andra aktiviteter beskrivs som frågesport, kortspelande samt 

titta  på  fotografier.  Populationen  bestod  av 136  dementa  patienter  och  förändringar  man 

tittade på var beteende, känslor samt kognitiv förmåga. Deltagarna som uppfyllde kriterierna 

randomiserades i olika grupper: aktivitetsgrupp (kontrollgrupp) eller massagegrupp och erhöll 

detta två gånger i veckan i fyra veckor. Resultatet visade  att massage/beröring inte är mer 

effektiv än andra aktiviteter. I studien i Nederländerna såg man en tendens att kontrollgruppen 

svarat  mer  positivt  då  man  under  dessa  aktiviteter  varit  tillsammans  med  anhöriga.  En 

Australiensisk studie av Bowles  (34) undersöktes effekterna av massage tillsammans med 

eteriska oljor hade några effekter på störande beteende hos 56 dementa personer. Deltagarna 

delades upp i två grupper där varje grupp erhöll oljemassage i fyra veckor och sedan massage 

enbart med mjukgörande creme. En ökning i den mentala medvetenheten sågs hos personer 

med tidiga symtom på demens under tiden när massage med eteriska oljor gavs. Massage med 

olja  reducerade  frekvensen och  svårighetsgraden av demensrelaterade störningar.  Fortsatta 

studier bör göras där en kontrollgrupp som inte erhåller massage ingår. Sansone och Schmitt 

(35)  hade  under  en  12-veckorsperiod  undersökt  59  personer  med  kronisk  smärta  eller 

demenssjukdom med oro och agiterat beteende. Man kartlade effekterna av massage på dessa 

patientgrupper.  Massagen  utfördes  av  personalen  och  av  intresserade  familjemedlemmar. 

Studien visade att 84 procent av omvårdnadspersonalen rapporterat att patienterna tyckte om 

massagen samt  att  71  procent  av  omvårdnadspersonalen  ansåg  att  denna  typ  av  massage 

kunde förbättra möjligheterna till kommunikationen med patienterna. Denna studie indikerade 

på att fler studier på både fysiska och psykiska effekter av massage på äldre personer behövs. 
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3.3.3 Personalens inställning till massage/ beröring gällande tilltro, interagera med 
patienten, varmare relation, gynnar patients välmående (IV; tabell 1 & 2).
Edvardsson, Sandman och Rasmussens (36) syfte i sin studie var att belysa meningen med att 

ge massage/beröring i omvårdnaden av den äldre patienten. 12 omvårdnadspersonal i norra 

Sverige intervjuades. Fynden visade att;  ge beröring till  äldre patienter är  en omskapande 

erfarenhet där  personalen känner sig både som en värdefull person och personal. De ser inte 

längre enbart patientens lidande, utan med hjälp av massage/beröring har möjlighet att lindra 

lidandet. Synen på äldre omskapas också med hjälp av massage/ beröring. Personalen har nu 

en möjlighet att se personen bakom sjukdomen. Relationen mellan personal/patient beskrivs 

som lugn, vänlig och mänsklig under massage/ beröring . Doherty (37) undersöker i sin studie 

effekterna  av  massage/beröring  i  demensvård.  Syftet  med  studien  var  även att  undersöka 

inställningen  till  massage/beröring  hos  personal  som erhållit  utbildning  i  tekniken.  Bland 

personalen  svarade  26  av  32  att  de  starkt  höll  med  om  att  massage/beröring  gynnade 

patientens välmående. De höll också med om att massage/beröring har en roll i det ordinära 

omvårdnadsarbetet.  Hos  patienterna  såg  man  effekter  som minskat  vandrande  och  bättre 

sömn. Studien antydde fördelar för både patienter och personal med att använda massage/ 

beröring. Vidare forskning behövs på en större population under en längre 

tid.

I en studie av Skovdahl, Sörlie och Kihlgren (38) var syftet att beskriva utifrån dokumentation 

både vårdgivarens erfarenheter av att ge massage/beröring till fem patienter med demens samt 

att registrera förändringar hos patienterna. Resultatet visade att alla patienter visade tecken på 

positiva känslor och avslappning. Vårdgivarna började känna att de kunde interagera med 

patienterna på ett mer positivt sätt och att de kände en varmare relation växte fram under 

massage/beröring . Svårigheter i studien visade att det är svårt att skilja positiva effekter av 

massage/beröring mot ökad uppmärksamhet hos personalen. I en studie av Halcón et al (39) 

jämfördes attityder och tro på alternativa metoder hos sjuksköterskestuderande och 

sjuksköterskekola. Totalt antal deltagare var 160. Ett formulär med 134 frågor skickades ut. 

Tron på att massage har hög effekt sågs hos studerande och skolledning mellan 93-100 

procent. Tron på terapeutisk beröring/helande beröring sågs mellan 49-66 procent hos 

studerande och skolledning. Över 95 procent hade fått någon form av utbildning i massage, 

musik, healing eller terapeutisk beröring. Det största hindret mot att implementera alternativa 

metoder var bristen på evidens ansåg deltagarna. Utbildning i massage till 
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sjuksköterskestuderande undersöktes av Adler. (40) Användandet av massage inom 

omvårdanden har ökat och studien beskriver ett projekt där 60 studenter mellan 21 till 46 år 

deltog i att massera dementa personer och dom fick sedan diskutera sina upplevelser och 

lämna in sin utvärdering till instruktören. Instruktören såg att studenterna växte i sitt sätt att 

bemöta äldre och studenter med minst erfarenhet av äldre kände sig säkrare och kunde 

interagera lättare med den äldre. Brist på att inte ha tillräckligt med tid noterades hos både 

studenter och de äldre. Bristen i studien var avsaknaden av data då studien endast innehöll 

anekdotiska rapporter och observationer.

3.4 Empirisk studie 2009

Av totalt utskickade 21 enkäter innehållande en a-del och en b-del ställs samma frågor 

angående dementa respektive icke dementa. Av totalt utskickade a- delen inkom 18 svar 

(=18); svarsfrekvens 86%. Det totala bortfallet för a-delen var 14 % (n=3). Av totalt 

utskickade b- delen inkom 16 svar (n=16) svarsfrekvens 76%. Det totala bortfallet var för b-

delen var 24% (n=5). Både a och b-delarna av enkäterna skickades till samma 

undersökningsdeltagare.

17



Tabell 3. Sammanställning av undersökningsdeltagarnas karakteristika samt inställning till effekt av massage/ 
beröring för dementa respektive icke dementa boende.

Variabel Dementa
(n)

Icke dementa
(n)

Yrke 
Sjuksköterska

Undersköterska
Vårdbiträde

2
15
1

1
13
2

Ålder 
28-37
38-47
48-57
58-67

1
7
9
1

1
5
9
1

Arbetserfarenhet 
4-6 
7-9
>10

2
2
14

2
2
12

Arbetstillfredsställelse
Mycket nöjd/Nöjd 18 16

Utbildning i  massage/ beröring
1 dag 14 13

2-5 dagar 3 2
6 dagar eller längre 1 1

Tron på effekt av  massage/ beröring
Säkert/ Ganska säkert 18 16

Praktisk tillämpning av massage/ beröring 
Ja
Nej

12
6

11
5

I vilken utsträckning använder du massage/ beröring?
Varje arbetspass/ någon gång i veckan 4 3

Någon gång i månaden 6 5
Ungefär var 3:e- var 6:e månad 2 3

Vilken kroppsdel masserar du?
Händer / Fötter 20 19

Rygg 4 7
Skuldror/ Huvud 7 10

Varför dessa kroppsdelar?
Enkelt/ Tycker bäst om/ Kommer lätt åt 19 19

Känns inte så intimt 6 5
Har tidigare sett effekter/har utbildning på denna kroppsdel 5 21

Vilka fördelar upplever du med att ge  massage/ beröring?
Patienten sover bättre och vandrar mindre 9 52

Patienten är mindre aggressiv/mindre orolig, mindre 
ångestfylld, mindre deprimerad och mera uppmärksam 20 13

Jag får ett mera meningsfullt arbete 7 6
Vilka hinder finns för att utföra  massage/ beröring?

Jag har inte tid/ Praktiska sysslor går före
10 8

Finns inget lämpligt ställe att vara på/ Min avdelning har för 
låg bemanning 7 6

1McNemars teckentest T= + 4, p= 0.0625,
 ensidigt test = tendens till positivare effekter 

av taktil beröring för dementa

2X2(1)=2.97, p= 0.0425= taktil
 massage för dementa har bättre
 effekt på sömnen
 än för icke dementa
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3.4.1 Resultat empirisk studie

Syftet med denna enkätstudie var att undersöka personalens inställning till massage/beröring 

för  dementa  respektive  icke  dementa  äldre  personer.  Syftet  var  även  att  undersöka  när 

massage/  beröring  används  respektive  inte  används  för  oroliga  dementa  respektive  icke 

dementa personer inom äldreboenden i en liten kommun i mellan Sverige. 

 

Bakgrundsvariabler

Alla deltagarna i studien var i åldrarna 28 – 67 år. Deltagarnas yrke redovisas i figur 1:

Figur 1: Populationens utbildning (dementa 
n=18 internt bortfall n=3, icke dementa n=16 
internt bortfall n=5).

Kunskap
 Alla deltagarna hade erhållit någon sorts utbildning i massage/ beröring. Utbildningens längd 
varierade, vilket visas i figur 2:

Figur 2 Antal dagars utbildning, (dementa 
n=18 internt bortfall n=3, icke dementa n=16 
internt bortfall n=5).
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Praktisk tillämpning

Praktisk tillämpning av massage/ beröring efterfrågades och av svaren som inkom på denna 

fråga (n=17 för dementa, n= 16 för icke dementa) visade det sig att för dementa patienter 

användes  massage/  beröring  av  85%  av  personalen,  och  för  icke  dementa  användes 

massage/beröring  av  69% av  personalen.  I  vilken  utsträckning  massage/beröring  utfördes 

visas i figur 3.

  
 

Figur 3 Visar i vilken utsträckning 
massage/beröring utfördes på dementa och 

icke dementa personer, räknat i procent.

Kroppsdelar som masseras efterfrågades och majoriteten av respondenterna svarar händerna. 

Detta visas i figur 4. Varför denna kroppsdel valdes efterfrågades också och skälet man angav 

var främst att det var lätt att komma åt.

Figur 4 visar vilka kroppsdelar som masseras  
på  dementa  respektive  icke  dementa.  Fler  
svarsalternativ  fanns  på varje  enkät,  figuren  
visar  antal  deltagare  som  angivit  resp.  
svarsalternativ.
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Kommentarer till frågan varför man masserar just denna kroppsdel citeras nedan:
” I demensvården kan det ibland handla om små korta stunder som beröring kan ske- att utifrån den dementes 

humör och mottaglighet välja kroppsdel”.

Personalen tillfrågades vilka fördelar de upplevde med att ge massage/beröring till dementa 

respektive  icke  dementa  personer.  Fördelar  som  uppgavs  var;  patienten  blir  mindre 

orolig/ångest,  bättre  sömn,  personalen  får  ett  mer  meningsfullt  arbete,  patienten  vandrar 

mindre, patienten blir mer uppmärksam, patienten blir mindre aggressiv, patienten blir mindre 

deprimerad. Kommentarer till fördelar:
” Den boende NJUTER av beröringen”.

” Har jag tur så kan vi få ett samtal- en kommunikation genom beröring/ närhet/ total uppmärksamhet”.

Hinder till  att utföra massage/beröring på dementa respektive icke dementa personer inom 

särskilda boenden och dagverksamhet uppgavs som tidsbrist, praktiska sysslor går före, finns 

ingen lämplig plats att utföra massage/beröring på samt att avdelningen där man tjänstgjorde 

på  hade  för  låg  bemanning.  Det  största  hindret  i  båda  grupperna  var  tidsbrist  uppgav 

populationen.

Andra hinder citeras nedan:
” Jag behöver kontinuerligt färska upp mina kunskaper, känner en viss osäkerhet”.

” En del tycker inte om det”.

” På grund av hög vårdtyngd ges i första hand mat, hygienvård och att vi ser till att dom boende har det så bra 

som möjligt”.

” Vill inte bli masserade, bara beröring eller hålla i dom”.

” Annan personal stör”.

Egna förslag från personalen hur man kan använda massage/beröring i omvårdnadsarbetet 

citeras nedan:
”För att lindra smärta och värk, vid livets slutskede, när man sitter och pratar”.

”Vi skulle ha speciella ”spa-dagar”/tid, då beröring  med olja ingår. Då kan dom som vill ha massage få det. Det 

är svårt att be om något man inte vet att det finns”

”Inte göra så stor grej av dej, ta tillfället i akt och massera fötter vid sänggående”. 

”Jag tror att det är viktigt att man är i en lugn miljö utan störningar och har möjlighet att lägga ifrån sig larmet. 

Är man stressad själv så blir det inte bra. Gärna lite bakgrundsmusik och olja utan lukt”.
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”Den taktila beröringen släpper lös lugn- och ro hormon oxytocin. En människa med demens behöver lugn och 

ro. Det säger sig självt att det borde höra till den dagliga omsorgen men med hänsyn till den dementes integritet”.

 

4 Diskussion
4.1 Sammanfattning av huvudresultatet

Syftet med denna studie var att kartlägga vad som fanns beskrivet i litteraturen om effekter av 

massage/beröring hos dementa respektive icke dementa äldre personer.  Syftet  var även att 

kartlägga personalens inställning till massage/beröring och dess effekter på samma personer. 

Resultatet visade att massage/beröring kan ge effekter på dementa personer, detta kan styrkas 

i flera studier (5, 23, 32, 34, 35). Effekter som kunnat konstateras är reducering av agitation 

och aggressivt beteende i (5, 22, 24,26, 30) samt reducering av vandringsbeteende (23). I den 

empiriska delen befanns massage/ beröring för dementa ha bättre effekt för sömnen än för 

icke dementa. Kan det bero på att  patientgrupperna behandlas olika? En  icke dement kan 

förstå  det  verbala  språket  och  vid  omvårdnaden  av  den  demente  måste  kanske  andra 

kommunikationssätt användas, som exempelvis massage/beröring. I den empiriska delen sågs 

en  tendens  till  positivare  effekt  av  massage/beröring  för  dementa,  kan  det  vara  så  att 

effekterna av massage/ beröring hos dementa är mer kända än hos icke dementa? I Dohertys 

studie  (37)  hade  man  undersökt  personalens  inställning  till  massage/  beröring.  Resultatet 

visade sig att tilltron till massage/beröring var hög. 

Studien av Baker et al (33) jämfördes effekter av massage/ beröring med effekter av andra 

aktiviteter  som frågesport  och kortspelande.  Studien jämfördes i  tre olika länder;  Sverige, 

England och Nederländerna. Resultatet visade att massage inte är mer effektiv än de andra 

aktiviteterna.  Detta  styrks  i  studien  av  Hicks-Moore  (25)  där  undersöktes  effekterna  av 

massage och favoritmusik. Där sågs ingen skillnad på effekterna av de olika aktiviteterna men 

att dessa aktiviteter antingen i kombination eller var och en för sig hade effekt i minskning av 

agitation. Massage som metod att öka icke dementa patienters trivsel och välmående har varit 

i fokus för flera studier och dessa har visat varierande resultat. Tveksamma eller inga effekter 

av massage sågs i studier av Kolbaca, Shcrim och Steiner (27) där handmassage gavs vid sex 

tillfällen under en femveckorsperiod. Att använda massage som rehabiliteringsmetod visade 

inte  några positiv  effekter  (28).  Att  mäta  trivsel  och välmående med subjektiva skalor  är 

förenat med svårigheter då resultatet kan vara beroende på vem som fyllt i skalan, patienten 
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eller personalen. 

Flera studier  visade en positiv påverkan  av massage på oro och självkänsla ( 29, 30, 31). I 

dessa  studier  erhöll  deltagarna  massage  två  till  tre  gånger  i  veckan  under  ca  en  månad. 

Massage  som stressreducerare  visade  på  lovande  resultat  då  undersökningen  innehöll  en 

kontrollgrupp som erhöll vägledd avslappning. Även här används olika skattningsskalor för 

att mäta välmående och känsla och även ej namngivna skalor uppges. Svårigheten fanns i att 

jämföra studierna och hur man skattar de olika variablerna. Personalens upplevelse och tro på 

massage som metod beskrivs i studier av Edvardsson, Sandman och Rasmussen (36), Doherty 

(37), Skovdahl, Sörlie och Kihlgren (38). I dessa studier upplevde personalen att de fick bättre 

kontakt  med och skapade en relation till patienterna och att dom kunde se personen bakom 

sjukdomen. Personalen noterade även positiva effekter hos patienten som bättre sömn, mindre 

vandrande och mera avslappnade. 

Studier har även gjorts om sjuksköterskestuderandes och sjuksköterskeskolors tro på massage 

som alternativ metod och användandet av massage inom omvårdnad. Massage kan vara ett 

sätt för studenter att interagera lättare med patienten (40). Tilltron till att massage har effekter 

var  mycket  hög i  en av studierna  (39).  En forskningsetisk aspekt  värd att  belysa fanns  i 

studien av  Hawranik,  Johnston  och  Deatrich  (24).  Där  jämförde  man  effekter  av 

massage/beröring i tre olika grupper: ordinär omvårdnad, simulerad massage/beröring samt 

massage/beröring. Resultatet i studien visade att beteenden som vandring, upprepade rörelser 

och generell rastlöshet minskade både med simulerad och massage/beröring. Kan detta bero 

på  att  de  fundamentala  behoven  tillfredsställs  som  trygghet,  samhörighet  och  närhet?  I 

studierna har olika mätinstrument använts såsom, skattningsskalor, checklistor, frågeformulär, 

intervju, dokumentationsgranskning och videofilmning för att komma fram till resultatet. Att 

dessa  olika  metoder  för  att  mäta  massagens  effekter  används  anser  skribenterna  vara  en 

svaghet när studier ska jämföras med varandra. Att åtgärda detta skapar problem då forskning 

bedrivs i olika länder där demensvården ser olika ut samt att symtom på psykisk oro kan vara 

mycket varierande. Tilltron till massage/beröring var även stor i vår empiriska studie, men 

detta återspeglas inte i hur frekvent den användes. Kan detta bero på hinder som personalen 

uppgav?. Låg bemanning nämndes som ett hinder, frågan som skribenterna ställer sig då är 

om  rätt  prioritering  gjorts  bland  omvårdnadsåtgärderna/arbetsuppgifterna.  Majoriteten  av 
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personalen uppgav att de arbetat 10 år eller mer i yrket. Skribenterna anser att det kan finnas 

en  risk  att  bli  ”hemmablind”  och  inte  kunna  prioritera  rätt  bland  omvårdnadsåtgärderna/ 

arbetsuppgifterna. Att som personal bli störd av annan personal vid utförande av massage/ 

beröring uppges som ett annat hinder. Detta skulle kunna avhjälpas med ett särskilt utrymme/ 

rum där metoden utförs.  Att  få utföra metoden med fokusering i  lugn och ro ses som en 

förutsättning av skribenterna.

En fråga som skribenterna ställer sig är om massagemetoden har betydelse för resultatet eller 

om  det  är  beröringen  i  sig  som  har  effekt  eller  kanske  den  ökade  uppmärksamheten 

patienterna  får?  I  artiklarna  förekom olika  benämningar  som skribenterna  uppfattar  som 

samma metod, mjuk omslutande beröring av huden med respekt och omtanke om individen. 

Beskrivningen av massagemetoden har i vissa studier varit bristfällig och benämningarna varit 

varierande;  tex  terapeutic  touch,  healing  touch,  aromatherapy,  aromamassage.  När  dessa 

uppenbarligen ger liknande effekter kanske den slutsatsen kan dras att det viktigaste inte är 

hur man masserar utan att det görs.

En faktor som inte diskuterats i någon av studierna är om massagens kontinuitet och längd har 

en påverkan på hur deltagarna upplever positiva effekter av massage.  Att ha anhöriga med 

som utförare av massage/beröring i undersökningsgrupperna (35), kan detta ge ett mer positivt 

resultat i studierna pga att patienten känner sig eventuellt mer trygg och har tillit till anhörig? 

Ger detta en rättvis bild av andra undersökningsgrupper som består av enbart personal? 

4.2 Metoddiskussion

Föreliggande studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie med anknuten empirisk 

studie.  Sammanlagt  20  vetenskapliga  artiklar  valdes  till  studiens  resultat  ur  Högskolan 

Dalarnas databas ELIN. Artiklarna kvalitetsbedömdes enligt mallar modifierade efter förlagor 

av Forsberg och Wengström (17) och Willman, Bahtsevani och Stoltz ( 18). Validiteten är 

säkrad anser skribenterna då mallarna för systemstiska litteraturstudier var utformade för att 

anlitas i systematiska litteraturstudier. Artiklarna som användes i resultatet var publicerade 

mellan 1999-2009. Detta anses som en styrka i studien då nyare forskningsresultat används. 

Den externa validiteten anses som hög då de riktlinjer som finns för uppsatsskrivning följts. 

Litteraturdelen är replikerbar vilket tyder på att den är reliabel. Artiklar på andra språk än 
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engelska valdes bort på grund av språkliga skäl och detta kan ha begränsat urvalet något. 

Sökorden som användes var  massage,  older,  elder,  old*,  geriatric,  demen*, touch,  effects, 

tactil. Dessa sökord ansågs som relevanta till studiens syfte och frågeställning. En svårighet i 

sökningen var att begeppet massage/beröring definieras olika som therapeutic touch, healing 

touch, aromatherapy, aromamassage och handmassage. Metoderna har dock av skribenterna 

ansetts som likvärdiga. Den empiriska delen kan göras om med flera undersökningsdeltagare 

så att parametriska analysmetoder kan användas. Vidare borde man jämföra olika vårdställen 

så att  inte samma personal besvarar a och b-delen av enkäten.  Detta kanske skulle ge en 

rättvisare  bedömning  av  skillnaden  i  effekter  av  taktil  massage/  beröring  för  dessa  båda 

grupper. Styrkan i den empiriska delen är dock att frågorna har expertvaliditet.

4.3 Omvårdnadsteoretisk diskussion

Omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen (14) bygger sin filosofiska modell på att omvårdnaden 

skall  ha  som utgångspunkt  den  andres  bästa.  I  föreliggande  studies  resultat  framkom att 

massage/beröring har effekter på  icke dementa gällande trivsel, välmående, självkänsla, oro 

och  även  beröring  hos  dementa  som  ökad  avslappning,  välmående,  sömn,  mental 

medvetenhet.  Det  här  överensstämmer  med  dom  omvårdnadsåtgärder  som  utförs  av 

sjuksköterska eller omvårdnadspersonal. Att arbeta med personer som har demenssjukdom 

och  som  har  ett  dysfunktionellt  beteende  och  kunna  hjälpa  dessa  personer  genom 

massage/beröring kan enligt Kari Martinsen modell handlar om att personalen arbetar utifrån 

ett  mödosamt  utvecklat,  erfarenhetsbaserat  professionellt  arbetsätt.  I  studien  framkom att 

effekter av massage/beröring hos dementa gällande oro, aggressivitet,  störande,  vandrande 

kan reduceras och detta har en påverkan på den sociala relationen med andra människor. Att 

kunna ha en social relation till andra när demenssjukdomen sätter hinder i vägen kan vara 

svårt. Kari Martinsen anför att världen, min dagligvärld är den som jag delar med andra och 

att  människans  tillvaro  är  en  medtillvaro  med  andra.  Vidare  säger  Kari  Martinsen  att  vi 

utvecklar gemensamma erfarenheter, en förståelse som jag tillägnar mig för och tillsammans 

med  andra  och  detta  återspeglas  i  studien  genom  att  personalens  inställning/tilltro  till 

massage/beröring-ökar interaktionen med patienten och en varmare relation växte fram som, 

gynnar patientens välmående. Massage/beröring kan vara ett sätt för personalen att skapa sig 

en  förståelse  och  lära  känna  patienten  bättre.  I  flertalet  av  artiklarna  nämns  att  vidare 

forskning inom området massage/beröring bör göras och Kari Martinsen understryker nyttan 
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av  forskning  och  begreppsmässig  kunskap  men  det  är  viktigt  att  inte  låta  kunskapen  ta 

herravälde över patienten utan se patienten som en människa med rättigheter. Detta är när det 

gäller dementa personer speciellt svårt då autonomin är nedsatt och det kan vara svårt för 

personalen att tolka signaler som den demente ger. Kari Martinsens filosofiska modell för 

omvårdnad stämmer väl överens med att massage/beröring som omvårdnadsintention kan ha 

betydelse för omvårdnaden. 

4.4 Förslag till vidare forskning

Fler randomiserade studier med större population behövs för att kunna statiskt säkerställa ett 

resultat av effekter av massage/beröring. Mera väldefinierade och beprövade skattningsskalor 

vore önskvärt för att kunna jämföra resultat. Forskning på hur stort tidsintervall det kan vara 

mellan behandlingarna och även längden på behandlingen och dess betydelse på effekterna av 

massage/ beröring vore önskvärt. 

4.5 Studiens kliniska betydelse

I flertalet studier har framkommit att en av orsakerna att inte använda massage/beröring är 

brist på evidens för metoden. Att som sjuksköterska och omvårdnadspersonal ha kunskap om 

effekter av massage/beröring är av betydelse för patienternas livskvalitet. Med denna 

litteraturstudies resultat som överensstämmer med den empiriska delens resultat anser vi att 

detta går att tillämpa kliniskt för att sprida kunskapen om evidens för metoden. Enligt statens 

beredning för medicinsk utvärderings rapport 02-05-07 (13) saknas information om i vilken 

utsträckning massage används i det reguljära vårdarbetet. Vi ville därför identifiera i vilken 

utsträckning massage/beröring används samt inte används och vilka hinder personalen möter 

till att använda metoden. Vår intention är att i förlängningen utarbeta en plan för att 

implementera massage/beröring i omvårdnadsarbetet.
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4.6 Konklusion

Föreliggande systematiska litteraturstudie syftade till att kartlägga vad som fanns beskrivet i 

litteraturen  om effekter  av  massage/beröring  hos  dementa  respektive  icke  dementa  äldre 

personer. Syftet var även att kartlägga personalens inställning till massage/beröring och denna 

omvårdnads-åtgärds effekter empiriskt. Av resultatet framkom att i större delen av studierna 

har massage/beröring en positiv effekt på välmående hos äldre dementa och icke dementa 

människor. Särskilt kan noteras att massage kan vara en metod att minska agiterat beteende 

och vandrande hos dementa personer. Personalens inställning till massage/beröring sågs som 

positiv i den bemärkelsen att denna omvårdnadsåtgärd gynnade patientens välmående och att 

personalen kunde interagera med patienten på ett mer positivt sätt. I det empiriska tillägget 

var  tron  på  effekter  av  massage/beröring  hög  hos  personalen  och  huvudfyndet  var  att 

massage/beröring för dementa hade bättre effekt för sömnen än för icke dementa. Uttryckt i 

Martinsens  omvårdnadsteoretiska  termer  måste  omvårdnaden  ha  som  utgångspunkt  den 

andras bästa. För att komma fram till vad som är bäst för den andre måste man vara öppen och 

närvarande  hos  honom samt  sträva  efter  att  tolka hans  situation och behov.  Föreliggande 

studies resultat bidrar till kunskapen om massage/beröring som metod för äldre med särskild 

betoning på demens
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