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Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att söka kunskap om användningsområden för mjuk massage 

inom cancervård som en komplementär behandlingsmetod till medicinsk behandling. 

Metoden var en litteraturstudie där artiklar söktes i databaserna Academic Search Elite och 

PubMed via Högskolan Dalarnas nätverk. 12 artiklar, varav nio kvantitativa och tre 

kvalitativa, ligger till grund för litteraturstudien. Artiklarna var publicerade mellan åren 2000-

2010. Artiklarna kvalitetsgranskades efter vedertagna granskningsmallar. Studiedeltagarnas 

symtom bildade följande kategorier under analysprocessen: existentiella upplevelser, smärta, 

oro, depression/nedstämdhet, illamående och sömnlöshet. Resultatet visade att mjuk massage 

kan lindra symtom och negativa upplevelser inom cancervård. Mjuk massage kan användas 

inom cancervård till att bekräfta patienterna existentiellt, deltagarna blev lugnare i kropp och 

själ, kände sig värdefulla, omhändertagna och mindre ensamma. En tydlig smärtlindrande 

effekt sågs i samtliga studier där massagens inverkan på smärta studerades. Depression, 

nedstämdhet, oro och illamående lindrades i majoriteten av studierna.    

 

Nyckelord: aromaterapimassage, cancervård, mjuk massage, symtomlindring, taktil massage. 

 

Key words: aromatherapy massage, cancer care, soft massage, symptom relief, tactile 

massage.
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Introduktion 
Användandet av komplementärmedicin har fördubblats sedan 1980-talet. Mest känt för 

allmänheten är massage, naturläkemedel, akupunktur, kiropraktik och naprapati. Orsaker till 

att människor söker sig till komplementärmedicin är att de önskar att: öka motståndskraften, 

få holistisk terapi, få psykiskt stöd, få delta aktivt i behandlingen och att de hade bristande 

tilltro till traditionell medicinsk vård (Reitan & Schølberg, 2003). 

 

Massage och beröringsmetoder har använts i tusentals år för att uppnå lugn och ro (Uvnäs 

Moberg, 2000). Att massera en kvinna under förlossningens värkarbete har länge varit 

självklart för många barnmorskor. Förr, när det inte fanns farmakologisk smärtlindring vid 

förlossningssmärtor var händerna det främsta verktyget för att hjälpa kvinnorna genom 

värkarna (Henricson & Billhult, 2010). Hormonet oxytocin bidrar till känslor av 

välbefinnande och frisätts av neurohypofysen vid bland annat amning, kyssar och massage 

(Henriksson & Rasmusson, 2007). Studier har visat att nivåerna av stresshormonet kortisol 

sjunker av massage (Uvnäs Moberg, 2000; Garner, Phillips, Schmidt, Markulev, O’Connor & 

Wood et al. 2008). 

 

Antalet patienter med långt framskriden cancersjukdom har ökat de senaste åren, det gör att 

stor del av vårdens resurser behöver ägnas åt palliativ vård. Ökningen beror till viss del på 

större andel äldre personer i befolkningen men även på att antalet nya cancerfall upptäcks och 

kan behandlas framgångsrikt (Kaasa, 2001). Patienter med cancersjukdom har ofta många 

plågsamma symptom (Beck-Friis & Strang, 2005) som smärta, trötthet, illamående, oro, 

ångest och depression. Dessa symtom har en central roll i palliativ vård och cancervård. 

Cytostatika- och strålbehandling ges till patienter med cancersjukdom både i kurativt och 

palliativt syfte. Biverkningar i form av håravfall, illamående, kräkningar och negativ påverkan 

på blodbilden är vanligt, trots dessa biverkningar vill de flesta cancerpatienter ha all 

behandling som kan förlänga deras liv (Beck-Friis & Strang, 2005). Cancer är den vanligast 

förekommande sjukdomen inom palliativ vård (Kaasa, 2001; Beck-Friis & Strang, 2005). 

Utvalda delar av WHO’s definition av palliativ vård (2002): 

”Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer 

som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Att 

förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och 

behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella 
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problem. Palliativ vård bekräftar livet och betraktar döendet som en normal 

process, syftar inte till att påskynda eller fördröja döden. Är tillämpbar tidigt i 

sjukdomsskedet tillsammans med terapier som syftar till att förlänga livet 

såsom cytostatika och strålbehandling” (Nationella Rådet för Palliativ 

Medicin, 2010). 

 

Studien Garner, Phillips, Schmidt, Markulev, O’Connor och Wood et al. (2008) tittade på 

effekter av massage på stress, ångest och aggression på en psykiatrisk klinik. Resultatet visade 

att den självupplevda ångesten, vilopulsen och kortisolnivåerna minskade direkt efter en 

massagebehandling. Walach, Güthlin och König (2003) studerade massagebehandlingens 

effekt på kronisk smärta. Det visade sig att smärtan minskade både hos patienter som fick 

massage och patienter som fick traditionell vård. I uppföljningen var det bara massagegruppen 

som fortfarande var förbättrade i sin smärta. 

 

Ågren och Berg (2006) studerade om taktil massage kan hjälpa kvinnor med svårt 

graviditetsillamående. Resultatet visade att det är ett bra komplement till traditionell 

behandling vid svårt graviditetsillamående. Taktil massage gav kvinnorna en stunds 

avkoppling från illamåendet och de upplevde att de fick bättre kontakt med kroppen. 

Andersson, Törnkvist och Wändell (2009) undersökte effekter av taktil massage inom 

primärvården. De huvudsakliga positiva effekterna var avslappning och smärtlindring men 

även bättre sömn, mer energi och bättre humör märktes.  

 

”Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande” (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 

2005). Författarnas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning (VFU), visar att patienter 

generellt sederas med läkemedel på grund av oro, får sömntabletter för att kunna sova, starka 

värktabletter mot smärta, läkemedel mot illamående och depression. På en vårdinrättning 

användes en komplementär behandlingsmetod, taktil massage. Detta var på onkologen i Gävle 

och behandlingen var uppskattad av patienterna. Författarna finner komplementära 

behandlingsmetoder inom ämnesområdena palliativ vård och cancervård som intressanta, 

därför valdes detta ämnesområde till examensarbete. 
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Problemformulering 
Inom den traditionella medicinska vården har det tillkommit olika komplementära och 

alternativmedicinska behandlingsmetoder. Mjuk massage är ett exempel på en komplementär 

behandlingsmetod. I ovanstående litteraturgenomgång framgår att mjuk massage kan 

användas med god effekt inom olika vårdområden som t.ex. psykiatri, vid kronisk smärta, vid 

graviditetsillamående, inom primärvården och vid förlossningar. Då komplementära 

behandlingsmetoder endast har nämnts i sjuksköterskeutbildningen önskade författarna att få 

fördjupade kunskaper inom ämnesområdet mjuk massage. Författarna ville därför undersöka 

om mjuk massage kan användas för att lindra symtom även inom cancervård. 

Syfte 
Syftet med denna studie var att söka kunskap om användningsområden av mjuk massage 

inom cancervård. 

Frågeställningar 
Hur kan patienter inom cancervård uppleva att få mjuk massage? Vilka symtom kan lindras? 

Definition av centrala begrepp 
Mjuk massage  

Mjuk massage innebär lätt beröring av huden med upprepande rörelser. Massagebehandlingen 

kan utföras på händer, fötter, ryggen eller över hela kroppen. Oftast används vegetabilisk olja 

på huden vid utförandet av massagen. Då doft är tillsatt i massageoljan kallas det aromaterapi-

massage. En svensk variant av mjuk massage benämns taktil massage (Uvnäs Moberg, 2000). 

Många olika termer används i engelska språket för den svenska benämningen taktil 

massage/beröring; therapeutic touch, aromatherapy massage (eftersom väldoftande oljor 

används), tactile touch, massage och soft tissue massage (Henricson & Billhult, 2010). 

Palliativ vård  

Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten hos både patient och närstående då det inte 

är möjligt att bota från sjukdom. Fysiska, psykiska, sociala, existentiella och andliga behov 

bör tillgodoses (Beck-Friis & Strang, 2005).  

Metod 
Design 
Studien har utförts som en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Datainsamling och urval av litteratur 
Artiklar till studien har sökts i databaserna Academic Search Elite och PubMed, se tabell 1. 

Dessa databaser är inriktade på vårdvetenskap, omvårdnad och medicinsk vetenskap och 

bedömdes därmed vara lämpliga för denna studie. Inledningsvis gjordes sökningar även i 

databasen CINAHL men då författarna fick upp samma artiklar i CINAHL som i Academic 

Search Elite, fast färre träffar i CINAHL så valde författarna att bara söka i Academic Search 

Elite fortsättningsvis. Sökorden testades fram under den inledande fasen av datainsamlingen. 

Först gjordes sökningar på begreppet tactile massage, med endast ett fåtal träffar. Författarna 

tittade på dessa artiklars nyckelord för att få tips om alternativa sökord. Följande sökord 

användes slutligen i kombinationer: massage, palliative, palliative care, nurs*, therapeutic 

massage, complementary therapy, anxiety, pain, cancer. Sökorden skrevs i fritext i 

databasernas sökruta, det booleska uttrycket AND användes för att smalna av sökningarna. 

Först lästes rubrikerna på artiklarna som verkade stämma in på studiens syfte. Sedan lästes 

abstract och relevanta artiklar valdes ut. Flera av artiklarna kom upp i flera sökningar fast med 

olika söktermer. Totalt inkluderades 12 studier, samtliga innefattande mjuka massagetekniker 

inom cancervård.  

Inklusionskriterier: 

• Studier innefattande olika typer av mjuk massage. 

• Studier utförda inom cancervård.  

• Artiklar i fulltext tillgängliga utan kostnad via Högskolan Dalarnas nätverk. 

• Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan år 2000-2010.  

• Artiklar skrivna på engelska. 

Exklusionskriterier: 

• Litteraturstudier. 

• Studier innefattande barn (personer under 18 år).   

• Studier på zonterapimassage. 
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Tabell 1. Sammanställning av sökningar i databaserna Academic Search Elite och PubMed. 

 
Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 
 

Antal 
valda 

artiklar 

Academic Search 
Elite 

Massage AND anxiety 
AND cancer 16 12 4 

Academic Search 
Elite 

Massage AND 
palliative AND nurs* 10 3 2 

Academic Search 
Elite 

Massage AND pain 
AND cancer 27 15 1  

Academic Search 
Elite 

Complementary 
therapy AND 
palliative care AND 
massage 

6 3 1 

PubMed 
Massage AND 
palliative care AND 
anxiety 

22 10 3 

PubMed 
Therapeutic massage 
AND cancer AND 
anxiety 

44 5 1 

 

Kvalitetsbedömning och analys av data 
I denna studie ingår 12 vetenskapliga studier, varav 9 är kvantitativa och 3 kvalitativa. 

Studierna som ligger till grund för analys och resultat har sammanställts i tabell 2 med 

författare, årtal, land, titel, syfte, datainsamlingsmetod, deltagarantal och kvalitetsnivå, se 

bilaga 1. Vid kvalitetsbedömningen har använts modifierade granskningsmallar för kvalitativa 

respektive kvantitativa studier enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg 

och Wengström (2008), se bilaga 3 och 4. Granskningsmallen för kvalitativa studier har 25 ja- 

och nej-frågor. Uppsatsförfattarna har bedömt att studier som fått 20 poäng eller mer är av 

hög kvalitet. Medelkvalité vid 15-19 poäng. Granskningsmallen för kvantitativa har 29 ja- och 

nej-frågor och där bedömdes att över 23 poäng står för hög kvalité. Medelkvalité vid 17-23 

poäng. Av de 12 studierna som granskats och inkluderats är nio av hög kvalitet och tre av 

medelkvalitet. 
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Författarna läste studierna i sin helhet, kategorier identifierades utefter patienternas symtom 

och upplevelser med studiens frågeställning i åtanke (Forsberg & Wengström, 2008). 

Studiernas resultat sammanställdes och jämfördes. Följande kategorier bildades: existentiella 

upplevelser, smärta, oro, depression/nedstämdhet, illamående och sömnlöshet. Då det 

engelska ordet anxiety betyder både ångest och oro vid översättning har författarna valt att 

tolka anxiety som oro under analysen av studierna. Dessa svenska begrepp användes därför 

genomgående i analysprocessen och i redovisningen av resultatet. 

Forskningsetiska överväganden 
Studierna som ingår i analysen är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och därmed 

godkända av en etisk kommitté. Samtliga studier har bedömts av författarna vara etiskt riktiga 

då inga deltagare kom till skada och deltagandet var frivilligt och anonymt. Författarna har 

haft för avsikt att förhålla sig objektivt och sanningsenligt i redovisningen av valda studiers 

resultat. Plagiering av andra författares litteraturstudier har ej förekommit (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

Resultat 
Samtliga studier i analysen bestod enbart av deltagare med en cancerdiagnos. Författarna fann 

vid analys av studierna att deltagarna upplevde psykiska och fysiska symtom, dessa är 

indelade i kategorier: existentiella upplevelser, smärta, oro, depression/nedstämdhet, 

illamående och sömnlöshet. Massagens inverkan på symtomen presenteras under varje rubrik. 

Existentiella upplevelser 
I de tre kvalitativa studierna (Beck, Runeson & Blomqvist, 2009; Cronfalk, Strang, Ternestedt 

& Friedrichsen, 2009; Dunwoody, Smyth & Davidson, 2002) har deltagarna berättat i 

intervjuer om sina upplevelser av att få taktil massage som ett komplement i den palliativa 

vården. Samtliga deltagare uppgav att massagen hade en lugnande inverkan på både kropp 

och själ. Dystra tankar på sjukdomen och den kommande döden kunde kopplas bort under 

massagebehandlingen. De flesta deltagarna kände sig bekräftade, värdefulla, omhändertagna 

och mindre ensamma (Beck et al. 2009; Cronfalk et al. 2009; Dunwoody et al. 2002). 

Deltagarna i studien Dunwoody et al. (2002) tyckte att det var skönt att få vara med och 

bestämma över sin massagebehandling, de kunde avgöra hur massagen skulle gå till och 

vilken olja som skulle användas. Det framkom i studierna Cronfalk et al. (2009) och 

Dunwoody et al. (2002) att deltagare tyckte att det kändes positivt att någon ville ta på dem 

trots att kroppen förändrats av sjukdomen, som till exempel ett bortopererat bröst eller att 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Berit+Seiger+Cronfalk�
http://www.springerlink.com/content/?Author=Berit+Seiger+Cronfalk�
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behöva bära en stomipåse. De flesta deltagarna i Cronfalk et al. (2009) fick en känsla av en 

inre styrka och kraft av massagebehandlingarna, några deltagare kände sig både yngre, 

friskare och positivare flera dagar efteråt.  

I den kvantitativa studien Post-White, Kinney, Savik, Gau, Wilcox & Lerner (2003) 

studerades effekter av taktil massage, healing och avslappning i närvaro av en terapeut 

jämfört med konventionell vård inom cancervården. I alla tre studiegrupper sågs lindring av 

symtom (symtomen specificerades inte), vilket tyder på att medmänsklig kontakt är viktigt. 

Smärta 
Studier på kvinnor med bröstcancer (Billhult, Bergbom & Stener-Victorin, 2007; Hernandez-

Reif, Field, Ironson, Beutler, Vera & Hurley et al. 2004; Sturgeon, Wetta-Hall, Hart, Good & 

Dakhil, 2009) visade att massage lindrar smärta. I studien Billhult et al. (2007) påvisades att 

en relativt kort (10 min) fotmassage gav signifikant omedelbar lindring av smärta. I studien 

Beck et al. (2009) uppgav de palliativt vårdade deltagarna som led av smärta och spänningar i 

kroppen att symptomen försvann under tiden de fick mjuk massage. De palliativt vårdade 

deltagarna i studien av Soden, Vincent, Craske, Lucas & Ashley (2004) visade en förbättring 

av smärta efter andra behandlingen av massage och aromaterapimassage. Dock verkade det 

vara kortvarig lindring. Jane, Wilkie, Gallucci, Beaton & Huang (2009) visade i sin studie att 

helkroppsmassage kan lindra smärta i upp till 18 timmar hos cancerpatienter med 

skelettmetastaser. Studien Kutner, Smith, Corbin, Hemphill, Benton & Mellis et al. (2008) 

visade att smärta lindrades direkt efter varje behandlingstillfälle med massage hos patienter 

med cancersjukdom. Post-White et al. (2003) såg i sin studie att taktil massage lindrade 

smärta effektivt hos deltagarna som alla hade cancer. I massagegruppen kunde deltagarna 

minska sin konsumtion av värktabletter under de veckor de fick massagebehandling. Cronfalk 

et al. (2009) studie visade också att taktil massage har en smärtlindrande effekt inom palliativ 

vård, smärta lindrades under och efter massagen. 

Oro 
I studiernas resultat fanns både signifikanta och icke signifikanta skillnader gällande oro. 

Soden et al. (2004) kunde inte se någon signifikant skillnad på oro i studien där palliativt 

vårdade patienter fick massage. I Billhult et al. (2007) studie på kvinnor med bröstcancer 

påverkades inte oro av massage, men deltagarna i studien skattade oron lågt från början så det 

fanns inte så stort utrymme för förbättring.  

Resultatet i studien Sturgeon et al. (2009) visade att oro lindrades av taktil massage hos 

patienter med bröstcancer. I Post-White et al. (2003) studie sågs minskning av oro efter taktil 
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massage inom cancervård jämfört med traditionell behandling. Jane et al. (2009) studie visade 

att helkroppsmassage kan lindra oro i upp till 18 timmar hos patienter med skelettmetastaser. 

Studien Hernandez-Reif et al. (2004) fann evidens för långvarig lindring av oro hos kvinnor 

med bröstcancer.Cronfalk et al. (2009) studie visade att taktil massage har en ångestlindrande 

effekt inom palliativ vård.  Wilkinson, Love, Westcombe, Gambles, Burgess & Cargill (2007) 

fann evidens för att ångestfylld oro lindrades av aromaterapimassage hos patienter med cancer 

i upp till två veckor efter en period av fyra behandlingar under fyra veckor.  

Depression och nedstämdhet 
Både signifikant förbättring och icke signifikant förbättring av depressiva symtom sågs. 

Billhult et al. (2007) studie visade att depression inte förbättrades signifikant med massage. 

Deltagarna var kvinnor med bröstcancer som genomgick cytostatikabehandling parallellt med 

massagebehandlingar.  

Soden et al. (2004) visade i sin studie på en liten signifikant lindring av depression hos 

deltagarna i massagegruppen. I studien av Hernandez-Reif et al. (2004) undersöktes effekter 

av massage hos patienter med bröstcancer. Resultatet visade långvariga positiva effekter på 

depression. I Beck et al. (2009) studie gav massagen deltagarna en stunds paus från dystra 

tankar om sjukdomen och framtiden. Kutner et al. (2008) studie visade att sinnesstämningen 

förbättrades hos deltagarna efter varje massagebehandling. I studien Wilcock, Manderson, 

Weller, Walker, Carr & Carey et al. (2004) var deltagarna nya patienter på en palliativ 

dagvårdsenhet. Både deltagarna som fick aromaterapimassage och deltagarna i 

kontrollgruppen upplevde förbättring i sinnestämningen. Alla deltagare som fick 

aromaterapimassage var nöjda och önskade fortsätta få behandlingen, de tyckte att det var 

tröstande, avslappnande och stärkande. I studierna Dunwoody et al. (2002) och Cronfalk et al. 

(2009) framkom det att deltagarna kunde koppla bort tankar om sjukdomen och döden under 

massagebehandlingarna. Wilkinson et al. (2007) fann evidens för att mjukmassage med 

doftande oljor tillsammans med vanligt vedertagna omvårdnadsåtgärder lindrar kliniska 

tecken på depression hos cancerpatienter, ända upp till två veckor efter fyra 

behandlingstillfällen under fyra veckor. 

 

Illamående 
Post-White et al. (2003) studie kunde inte påvisas någon signifikant effekt på illamående av 

taktil massage inom cancervård, men flera av deltagarna uppgav att illamåendet lindrades. 
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Billhult et al. (2007) visar på en signifikant minskning av illamående hos kvinnor med 

bröstcancer som fick massage parallellt med cytostatikabehandling. Redan efter 10 minuters 

fotmassage sågs positiv effekt på illamående. I Beck et al. (2009) studie uppgav deltagarna 

som led av illamående att symptomen försvann under tiden de fick mjuk massage.  

Sömnlöshet 
Soden et al. (2004) studie visade att massage kan ha en positiv inverkan till en förbättrad 

sömn hos patienter som vårdas palliativt. Sturgeon et al. (2009) studie på kvinnor med 

bröstcancer som fick taktil massage påvisade viss förbättring gällande sömnlöshet. 

Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultaten 
Litteraturstudiens resultat visar att mjuk massage kan lindra symtom inom cancervård. I de 

kvalitativa studierna (Beck et al. 2009; Cronfalk et al. 2009; Dunwoody et al.2002) visade 

resultatet att mjuk massage kan användas inom cancervård till att bekräfta patienterna 

existentiellt. Deltagarna blev lugnare i kropp och själ, kände sig värdefulla, omhändertagna 

och mindre ensamma. Att mjuk massage har en tydlig smärtlindrande effekt sågs i samtliga 

studier (Beck et al. 2009; Billhult et al. 2007; Cronfalk et al. 2009; Hernandez-Reif et al. 

2004; Jane et al. 2009; Kutner et al. 2008; Post-White et al. 2003; Soden et al. 2004; Sturgeon 

et al. 2009) som undersökte den smärtlindrande effekten. Majoriteten av studierna (Cronfalk 

et al. 2009; Hernandez-Reif et al. 2004; Jane et al. 2009; Post-White et al. 2003; Soden et al. 

2004; Sturgeon et al. 2009; Wilkinson et al. 2007) visade att både aromaterapimassage och 

mjuk massage lindrar oro. I majoriteten av studierna (Hernandez-Reif et al. 2004; Kutner et 

al. 2008; Soden et al. 2004: Wilkinson et al. 2007) sågs en förbättring av depression och 

nedstämdhet hos deltagarna av mjuk massage. Resultaten i studierna Beck et al. (2009), 

Billhult et al. (2007) och Post-White et al. (2003) tyder på att mjuk massage kan lindra 

illamående.  

 

Resultatdiskussion 
Författarna har funnit att mjuk massage kan lindra existentiell ensamhet, smärta, oro, 

depression, nedstämdhet och illamående. Att studier inom andra områden såsom primärvård 

(Andersson et al.2009), psykiatri (Garner et al. 2008), smärtbehandling (Walach et al. 2003) 

och mödravård (Ågren & Berg, 2006) har påvisat positiva effekter av massage stödjer detta 

resultat. Författarna anser inte att resultatet är förvånande, däremot är det fascinerande att en 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Berit+Seiger+Cronfalk�
http://www.springerlink.com/content/?Author=Berit+Seiger+Cronfalk�
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så enkel omvårdnadsåtgärd som beröring kan ha så god symtomlindrande effekt inom många 

kliniska verksamheter.  

Resultatet visar att massage och beröring är lugnande, vilket stämmer överens med att 

massage och beröring i tusentals år ansetts ge lugn och ro (Uvnäs Moberg, 2000). Illamående 

orsakat av cytostatikabehandling lindras av taktil massage (Billhult et al., 2007), likaså 

graviditetsillamående (Ågren & Berg, 2006). I denna litteraturstudie har det framkommit att 

massage kan ge känslor av ökad styrka och existentiellt bekräftande. Det känns igen från 

Reitan och Schølberg (2003) som menar att ett par orsaker till att människor söker sig till 

komplementära behandlingsmetoder är att de vill öka motståndskraften mot sjukdom och 

söker psykiskt stöd.  

 

Genom denna studie har författarna fått ökad kunskap i användningsområdet mjuk massage 

och hur symtom hos patienter som vårdas i både kurativt och palliativt skede kan lindras utan 

farmakologisk behandling. Resultatet visar även att det är viktigt att bekräfta och ge patienten 

tid då tiden med massageutövaren lindrade existentiell ensamhet och minskade fokus på 

cancerdiagnosen. Författarna bedömer att sjuksköterskor kan använda denna kunskap till att 

öka patienters välbefinnande. I omvårdnadsarbete ingår oftast beröring, speciellt inom 

palliativ vård då patienter behöver hjälp med den personliga hygienen. Därför tycker inte 

författarna att steget är så långt till att ge mjuk massage. Patienten ska självklart tillfrågas före 

och ett nekande svar ska respekteras. Alla människor uppskattar inte beröring, det fanns de 

som tackade nej när de fick frågan om att vara med i en studie innefattande massage.  

 

Även om studierna visat på positiva resultat för att mjuk massage kan användas som en 

komplementär behandling för att lindra symtom hos patienter inom cancervård, kan det vara 

bra att ha i åtanke att olika cancerformer påverkar människan olika. Studier som gjorts på 

kvinnor med bröstcancer och deras upplevelser kan ej generaliseras. Författarna anser att 

individuella skillnader i upplevelse av sjukdom och i mottagandet av massage kommer alltid 

att finnas därför är det svårt att generalisera resultatet. Skillnader finns också i studiernas 

utförande, design, metod, deltagarantal och bortfall. 

Metoddiskussion 
Svårigheter upplevdes av författarna att hitta önskad mängd forskning inom valt 

ämnesområde med valda inklusions- och exklusionskriterier. Författarna började söka artiklar 

som var publicerade tidigast år 2005, men på grund av få träffar utökades sökningen till år 
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2000 som tidigaste publikationsår. Fler artiklar kan möjligen ha hittats vid sökningarna om 

författarna valt att betala för artiklar som inte går att få fram kostnadsfritt i fulltext via 

Högskolan Dalarnas nätverk.Flertalet av sökorden som användes fanns som nyckelord i 

ansedda forskares studier inom ämnesområdet, därför anser författarna att sökorden var 

relevanta.   

Massagemetoderna som har studerats i de empiriska studierna är olika typer av mjuk massage 

som bedömdes av författarna som likvärdiga med varandra. Hormonet oxytocin som har en 

central roll i den symtomlindrande effekten (Henriksson & Rasmusson, 2007) utsöndras av 

kroppsberöring, därför bör effekten av olika typer av mjuk massage vara densamma.   

Författarna anser att kvalitetsbedömning av studier med hjälp av de modifierade 

granskningsmallarna kan ge olika resultat beroende på vem som granskar på grund av 

tolkningsolikheter. Frågorna på granskningsmallarna var ibland svåra att besvara med ja eller 

nej vilket kan ha lett till för snäll eller hård bedömning. 

Studierna som ingår i analysen och resultatet är i huvudsak från västerländska länder, 

författarna saknar fler studier från österländska länder. Utvecklingsländer finns inte 

representerade i denna studie. Av tre kvalitativa studier är två svenska, detta tolkar författarna 

som att svenska forskare vill förstå fenomen medan utländska är mer intresserade av att få 

fram kliniska bevis.  

Validiteten i denna litteraturstudie kan kännas osäker då det i flera studier (Post-White et al., 

2003; Wilcock et al., 2004; Wilkinson et al., 2007) var ett relativt stort deltagarbortfall. Mot 

denna bakgrund är detta en av studiens svagheter, att de flesta deltagare som inte orkade 

fullfölja studien var de som var sjukast och hade flest symtom. Trots att flera studier hade få 

deltagare samt att det även förekommit bortfall i dessa, anser författarna att resultatet och 

studien har ett kliniskt värde. Skillnader finns i studiernas utförande, design, metod, 

deltagarantal och bortfall, detta kan också ha påverkat tolkningen av resultaten. 

 

Slutsats 
Författarnas slutsats är att mjuk massage kan lindra symtom som existentiell ensamhet, 

smärta, oro, nedstämdhet och illamående inom cancervård. Studien visar att beröring och 

mänsklig kontakt är viktigt för välbefinnandet. Författarna anser att en sjuksköterska med 

utbildning i mjuk massage har goda möjligheter att lindra symtom hos patienter och en 

möjlighet att erbjuda patienter en alternativ behandlingsmetod som komplement till medicinsk 
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behandling. Resultatet skulle därför kunna kan användas som ett argument för att 

implementera mjuk massage på flera vårdinrättningar än idag. 

 

Förslag till vidare forskning 
Författarna till denna litteraturstudie anser att mer forskning med större populationer och med 

olika diagnoser behövs för att utreda den mjuka massagens symtomlindring under ett längre 

perspektiv. Resultatet i denna studie visar att symtom som smärta, ångest, oro, depression kan 

lindras med mjuk massage, men att symtomlindringen är relativt begränsad i tid efter 

behandlingen. Forskning behöver därför göras på om behandling krävs kontinuerligt och dess 

duration för att få en symtomlindring över tid. 

Författarna önskar även att mer forskning kring mjuk massage görs inom andra områden där 

det är användbart, detta för att få en mer och djupare förståelse hur mjuk massage påverkar 

patienter med liknande symtom. 
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Bilaga 1 
Tabell 2. Sammanställning av studierna som ligger till grund för analysen och resultatet. 

Författare Land 
År 

Titel Syfte Design & metod Deltagare Kvalitet 

Beck, I., 
Runeson, I., 
Blomqvist, 
K. 

Sverige 
2009 

To find inner peace: 
soft massage as an 
established and 
integrated part of 
palliative care 

Att utforska hur människor med 
obotlig cancer upplevde mjuk 
massage som en del av palliativ 
vård. 

Kvalitativ med 
fenomenologisk ansats.  
Intervjuer. 

8 patienter 
(5 kvinnor, 
3 män) 

Hög 

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

Sverige 
2007 

Massage Relieves 
Nausea in Women with 
Breast Cancer Who Are 
Undergoing 
Chemotherapy 

Att utvärdera massagens effekter 
på illamående, oro och depression 
hos patienter med bröstcancer 
som genomgår 
cytostatikabehandling. 

Kvantitativ, Prospektiv, 
randomiserad, 
controlled clinical trial. 

39 kvinnor Hög 

Cronfalk, 
B.S., Strang, 
P., 
Ternestedt, 
B-M., 
Friedrichsen, 
M. 

Sverige 
2009 

The existential 
experiences of 
receiving soft tissue 
massage in palliative 
home care - an 
intervention 

Att undersöka patienters 
upplevelser av mjukmassage som 
vårdas palliativt i hemmet. 

Kvalitativ 25 patienter 
från början, 
22 patienter 
avslutade 
studien. 

Hög 

Dunwoody, 
L., Smyth, 
A., Davidson, 
R. 

Nord-
irland 
2002 
 

Cancer patients' 
experiences and 
evaluations of 
aromatherapy massage 
in palliative care 

Att utforska cancerpatienters 
upplevelse av 
aromaterapimassage. 

Kvalitativ 11 Patienter Medel  
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Författare Land 
År 

Titel Syfte Design & metod Deltagare Kvalitet 

Hernandez-
Reif, M., 
Field, T., 
Ironson, G., 
Beutler, J., 
Vera, Y., 
Hurley, J. et 
al.  

USA 
2004 

Natural killer cells and 
lymphocytes increase in 
women with breast 
cancer following 
massage therapy  

Att undersöka om hormoner, 
celler och symtom påverkas av 
massage. 

Kvantitativ. Urinprov, 
blodprov och 
självskattningsformulär. 

58 kvinnor Medel 
 

Jane, S.W., 
Wilkie, D.J., 
Gallucci, 
B.B., Beaton, 
R.D., Huang, 
H.Y. 

Taiwan 
2009 

Effects of a full-body 
massage on pain 
intensity, anxiety, and 
physiological relaxation 
in Taiwanese patients 
with metastatic bone 
pain: a pilot study. 

Att undersöka effekter av 
helkroppsmassage hos 
cancerpatienter med 
skelettmetastaser.  

Kvantitativ 
Intervjuer och 
självskattningsformulär. 

5 patienter Hög 
 

Kutner, J.S., 
Smith, M.C., 
Corbin, L., 
Hemphill, L., 
Benton, K., 
Mellis, K. et 
al. 

USA 
2008 

Massage Therapy 
versus Simple Touch to 
Improve Pain and 
Mood in Patients with 
Advanced Cancer 

Att utvärdera effekten av massage 
på smärt- och symptomlindring 
och livskvaliteten hos 
cancerpatienter. 

Kvantitativ 380 
patienter 

Hög 
 

Post-White, 
J., Kinney, 
M.E., Savik, 
K., Gau, J.B., 
Wilcox, C., 
Lerner, I 

USA  
2003 

Therapeutic massage 
and healing touch 
improve symptoms in 
cancer. 
 

Att undersöka effekter av taktil 
massage hos patienter med cancer 
som får cellgiftsbehandling. 

Kvantitativ. 
Självskattningsformulär
. Jämförelser. 

230 
Patienter 
från början, 
164 
slutförde 
studien. 

Hög 
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Författare Land 
År 

Titel Syfte Design & metod Deltagare Kvalitet 

Soden, K., 
Vincent, K., 
Craske, S., 
Lucas, C., 
Ashley, S. 

Stor-
britanien 
2004 

A randomized 
controlled trial of 
aromatherapy massage 
in a hospice setting 

Att jämföra effekter av massage 
med och utan väldoftande olja och 
ingen massage alls.  

Kvantitativ. Enkäter. 
Tre studiegrupper. 
Beskrivande statistik. 

42 patienter, 
(32 kvinnor, 
10 män). 

Hög  

Sturgeon, M., 
Wetta-Hall, 
R., Hart, T., 
Good, M. & 
Dakhil, S. 

USA 
2009 

Effects of Therapeutic 
Massage on the Quality 
of Life Among Patients 
with Breast Cancer 
During Treatment 

Att undersöka om massage kan 
minska oro, minska smärta, 
minska illamående, förbättra 
sömn och förbättra livskvaliteten 
hos patienter med bröstcancer. 

Kvantitativ 
Pilotstudie. 
Självskattningsformulär 

51 kvinnor Hög 
 

Wilcock, A., 
Manderson, 
C-A., Weller, 
R., Walker, 
G., Carr, D., 
Carey, A-M. 
et al. 

Stor-
britanien 
2004 

Does aromatherapy 
massage benefit 
patients with cancer 
attending a specialist 
palliative care day 
centre? 

Syftet var att se om studier där 
effekter av massage utvärderas är 
genomförbara på palliativa 
vårdenheter. 

Kvantitativ pilotstudie. 
Frågeformulär. 
 

46 patienter 
från början, 
29 slutförde 
studien. 

Medel 
 

Wilkinson,  
S.M., Love, 
S.B., 
Westcombe, 
A.M., 
Gambles, 
M.A., 
Burgess, 
C.C., Cargill, 
A. et al. 

Stor-
britanien 
2007 

Effectiveness of 
aromatherapy massage 
in the management of 
anxiety and depression 
in patients with cancer: 
a multicenter 
randomized controlled 
trial. 
 

Att testa effekterna av aroma-
massage tillsammans med 
traditionell omvårdnad hos 
cancerpatienter med ångest och 
depression. 

Kvantitativ. 
Randominiserad. 

288 
patienter 
från början, 
221 
patienter 
slutförde 
studien 

Hög 
 



 
 

19 
 

Bilaga 2 

 
Författardeklaration  
 
 
Uppsatstitel: ______________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________
  
 
 
 
Samtliga författare till uppsatsen bekräftar att hon/han har bidragit konkret i förberedelsearbete och utformning av 
uppsatsen.   
 
Påskrift av varje författare krävs för vart och ett av nedanstående moment. 
 
 

 
Deklaration av medverkan i individuella moment i examensarbetet.         
Namnteckning 
 

1. Bidragit till formulering av forskningsproblem, syfte och 
frågeställningar.  

 
 

 
2. Bidragit till planering och genomförande av metod så att 

forskningsfrågan kan besvaras.  

 
 

 
3. Medverkat i materialinsamling och analys.  

 
 

 
4. Bidragit till presentation, tolkning och diskussion av 

resultatet.  
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Bilaga 3 
Granskningsmall för studier med kvantitativ ansats 

   
Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 
Forsberg och Wengström (2008) 
 
 
 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?   
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Bilaga 4 
Granskningsmall för studier med en kvalitativ ansats 
  
Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 
Forsberg och Wengström (2008) 
 
 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    
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