
 
 

 
Akademin för hälsa och samhälle 
Examensarbete inriktning omvårdnad 
Grundnivå II, 15 högskolepoäng 
Ht, 2010 

 

 

 

 

 

 

Upplevelsen av massage 

och dess påverkan på  

besvär hos patienter med  

bröstcancer. 
 

 

 

Författare:  Handledare: 

Kristina Forsberg Margaretha Engvall 

Emelie Svensson 

 

Granskare: 
  Marie Elf 

  

  Examinator: 

  Jan Florin 

 

Högskolan Dalarna 
Examensarbete 



 
 

 
School of Health and Social Sciences 
Essay course – Nursing 
Undergradute level II, 15 ECTS - credits 
Autumn 2010 

 

 

 

The experience and effects  

of massage on difficulties  

that affect patients with  

breast cancer 
 

  
 

Författare:  Handledare: 

Kristina Forsberg Margaretha Engvall 

Emelie Svensson 

 

  Granskare: 
  Marie Elf 

 

  Examinator: 

  Jan Florin 

 

 

Högskolan Dalarna 
Examensarbete 



 
 

 
 
Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Tel 023-77 80 00 
 
 
 

Sammanfattning  

 Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur massage kan påverka patientens besvär i 

samband med bröstcancer. Syftet var även att belysa dessa patienters upplevelse av massage. 

Genom att göra en litteraturstudie fick författarna en kunskapsöversikt inom detta område. 

Författarna har använt sig av databaserna Cinahl (EBSCO) och Medline (EBSCO), samt 

informationstjänsten Elin@Dalarna. 12 vetenskapliga artiklar ligger till grund för 

litteraturstudiens resultat. Resultaten visade på att olika typer av massage påverkade bland 

annat välbefinnandet, smärta och sömnen hos patienterna med bröstcancer, detta i positiv 

riktning. Massagen visade sig även ha effekt på upplevelsen av ångest, oro och depression. 

Volym av lymfödem har visat sig kunna minska efter massage. Patienterna i studierna uppgav 

att få massage upplevdes som en verklighetsflykt från obehaget som följer med 

cellgiftsbehandling. Författarna anser att massage kan vara en bra komplementär 

omvårdnadshandling för sjuksköterskor att erbjuda, informera om eller utföra på patienter 

med bröstcancer.   

 

 

Nyckelord: Bröstcancer, massage, omvårdnad. 

Keywords: Breast cancer, massage, nursing. 
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Inledning 
 
Cancer 
När cancer utvecklas så har ett fåtal celler förändrats och kommande celldelning sker 

okontrollerat, vilket leder till att en tumör bildas. Cancercellerna fungerar som parasiter och 

för att kunna överleva tar de näring från omkringliggande vävnad som då förstörs. Det finns 

olika typer av cancer och dessa kan ha olika typer av tillväxt och spridning. Cancercellerna 

kan sprida sig till andra delar av kroppen, än där den från början startade sin utveckling. Nya 

tumörer bildas och dessa tumörer kallas för metastaser (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Metastaserna kan bland annat uppkomma i benmärgen, hud, lunga, lever eller hjärna (Foy & 

Blowers, 2009) 

 

Bröstcancer  
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. I Sverige får varje år cirka 6500 

kvinnor diagnosen bröstcancer. En liten andel män får bröstcancer, cirka 40 stycken per år. 

Enligt Ingvar (2004) beräknas det att det årligen finns 40 000 patienter som lever 

friskförklarade medan 3 000 årligen återinsjuknar i någon form av cancer. En 

bröstcancerdiagnos ställs genom att man gör ett så kallat Trippeltest. Trippeltest består av en 

klinisk undersökning där palpation görs. Därefter görs en röntgen, vilket oftast är en 

mammografi, och sist görs en biopsi där man tar ett prov ifrån bröstknölen som skickas till en 

patolog för undersökning (Ingvar, 2004). Mammografi är idag den enda bröstundersökningen 

som genom vetenskapligt bevis har minskat dödligheten i bröstcancer (Holloway, Easson, 

Escallon, Leong, Quan, Reedjik, Wright & McCready, 2009). Idag screenas kvinnor för 

bröstcancer genom mammografi från 40 års ålder. Genom mammografi kan man tidigt 

upptäcka cellförändringar detta innan sjukdomen kan kännas eller börja ge symptom. Desto 

tidigare man kan upptäcka cancern, desto bättre behandling kan därefter ges. Det är ovanligt 

att kvinnor under 40 får diagnosen bröstcancer. En av två som får ställd diagnos får detta 

innan 65 års ålder (Ingvar, 2004). Enligt Kluttig & Schmidt-Pokrzywniak (2009) är risken en 

av nio för kvinnor att utveckla denna typ av cancer vid 85-års ålder. Det finns olika typer av 

faktorer som kan vara med och påverka risken att utveckla bröstcancer. Några faktorer är 

sådana som inte går att påverka. Dessa faktorer är bland annat ålder, debut av menstruation, 

menopaus, hormoner och genetiska arvsanlag. Andra faktorer som går att påverka och som är 

möjliga riskfaktorer är bland annat alkoholkonsumtion, rökning och övervikt (Kluttig, A & 

Schmidt-Porkrywniak, 2009). 
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Behandling vid bröstcancer 
Behandling av bröstcancer utgörs av kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. Beroende på 

cancerns omfattning eller uppbyggnad kan dessa användas i kombination eller var för sig. I 

Sverige utgörs den kirurgiska behandlingen av två olika former, mastektomi eller partiell 

mastektomi. Vid en mastektomi avlägsnas hela bröstet med cancertumören och vid en partiell 

mastektomi så tas endast en del av bröstet bort. När patienten erhåller behandling i form av 

strålning inriktas den dels mot bröstet men ibland även mot lymfkörtlar på halsen och i 

armhålan. Kemoterapi innebär att patienten får cytostatika med jämna intervall under en 

period. Valet av behandling som ges till patienten, beror bland annat på typ av tumör, storlek, 

lokalisation och utbredning (Ingvar, 2004). Partiella mastektomier blir allt vanligare, vilket 

gör att det psykiska lidandet av att förlora ett bröst minskar (Holloway et al., 2009). 

 

Vanligt förekommande besvär i samband med behandling av bröstcancer 
En tidigare studie (Janz, Mujahid, Chung, Lantz, Hawley, Morrow, Schwartz & Katz, 2007) 

som är gjord på kvinnor som genomgått behandling för sin bröstcancer visar ett stort antal 

besvär som påverkar den dagliga vardagen och välbefinnandet. Besvär som bland annat 

trötthet, smärta, illamående, sömnproblem och lymfödem. Ofta kom dessa fysiska besvär i 

varierande kombination och kvinnorna i studien rapporterade även psykiska besvär som 

minskad sexlust och förändrad kroppsuppfattning (Janz et al. 2007). Även oro, ångest och 

nedsatt rörlighet är besvär som kan förekomma i samband med behandling av bröstcancer 

(Ingvar, 2004). 

 

Komplementära omvårdnadshandlingar 
Med komplementär omvårdnadshandling menas att man använder denna som ett komplement 

till övrig behandling. Denna omvårdnadshandling ska inte på något sätt ersätta eller gå emot 

vad ansvarig läkare ordinerat, utan vara en hjälp, om önskemål finns från patienten (Hessig, 

Arcand & Frost, 2004). 

 

Alternativ- och oortodox terapi är några av benämningarna på komplementära 

omvårdnadshandlingar (Helms, 2006). National center for Complementary and Alternative 

Medicine (NCCAM) definierar komplementär behandling som medicin och hälsovård, 

vårdgivare och produkter som normalt inte räknas till den västerländska traditionella 

sjukvården. Aromaterapi, avslappning, musik, konst, dans, örter, vitaminer, Qigong, bön, 
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meditation, terapeutisk handpåläggning och massage är bara några exempel på vad 

komplementära omvårdnadshandlingar kan innebära (NCCAM, 2004). 

  

2598 år före Kristus skrevs boken Den Gule Kejsarens Klassiker i Invärtesmedicin, som 

handlar om traditionell kinesisk medicin (TCM), där bland annat akupunktur, Qigong och 

massage beskrivs. De gamla grekerna använde sig även de av massage omkring 300 år f.kr. 

(Bodane & Brownson, 2002).

 

 Helms (2006) beskriver att Grekerna, Romarna, Araberna, 

Indianerna och Egypterna länge har använt och trott på massagens effekter. Komplementära 

omvårdnadshandlingar är fortfarande relativt nytt i den västerländska medicinen, men är sett 

som en uråldrig tradition i den österländska kulturen (Helms, 2006). Intresset för 

komplementära behandlingsalternativ hos patienter anses bli allt mer omfattande. Patienter 

uppskattar en mer fysisk och personlig kontakt med vårdpersonal och detta tror Helms (2006) 

beror på den tekniska utvecklingen i nuvarande behandlingar, att denna upplevs som 

opersonlig.  

I den österländska kulturen har massage varit känd för sina helande effekter i nästan 5000 år, 

men det var inte förrän på 1800-talet som massagen kom till Sverige. Ännu har inte massage 

fått sitt riktiga erkännande som en komplementär omvårdnadshandling i den västerländska 

kulturen (Lee, 2005). 

 

Massage 
Vid massage bearbetas, genom tryck och beröring, muskler och annan vävnad mekaniskt. Det 

finns över hundra olika typer av massage men några av de mest använda är Svensk massage 

där muskler och vävnader tänjs så att de blir mer flexibla och följsamma. Ett annat namn för 

svensk massage är klassisk massage. Akupressur är när man med hjälp av fingertryck eller 

massage påverkar vissa punkter på kroppen, oftast samma punkter som vid akupunktur. En 

annan typ av massage är reflexologi (Zonterapi), där filosofin är att kroppen delas in i olika 

zoner. Varje zon sägs reflektera en känsla. Genom att bearbeta specifika zoner behandlar man 

olika psykiska tillstånd. Vid manuellt lymfdränage (MLD) så masseras den del av kroppen där 

lymfödem uppstår så att lymfan transporteras bort. En annan variant av massage är Shiatsu, 

denna typ av massage innebär fingertryck på kroppen (Svenska branschrådet för massage, 

2010; Gritzmacher, 2005 ). 

 

http://www.ne.se/akupunktur�
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Mellan 20% och 27% av kvinnor med bröstcancer använder sig av massage (Ashikaga, 

Bosompra, O´Brien & Nelson, 2002; Lengacher, Bennett, Kip, Keller, LaVance, Smith & 

Cox, 2002; Lengacher, Bennett, Kip, Gonzalez, Jacobsen & Cox , 2006). 

  
Omvårdnad 
När någon hamnar i en situation då de egna resurserna inte är tillräckliga uppkommer ett 

behov av omvårdnad. Det som ligger till grund för denna situation kan vara av olika orsaker, 

till exempel ålder eller sjukdom. Kärnan i all omvårdnad och vad som sjuksköterskan alltid 

ska utgå ifrån är patientens behov (Jahren-Kristoffersen, Norvedt & Skaug, 2006).  

 

Wiklund (2003) beskriver att människan består av tre delar; kropp, själ och ande. Kroppen 

utgör människans kontakt med sin omvärld och i kroppen bär människan sin livshistoria. När 

sjukdom uppstår kan patienten uppleva det som att kroppen vänder sig emot honom/henne. 

Med hjälp av själen så fattar människan beslut, tänker och känner. Det är i själen som 

människans minne, förväntningar och erfarenheter finns. När själen blir skadad eller sårad 

lämnas en erfarenhet som kan vara svår att bearbeta, eftersom den upplevs som ett väldigt 

starkt minne. Människan har ett andligt perspektiv som ofta blandas ihop med ett religiöst 

perspektiv. Men även de som inte är troende har en ande och med det menas att människan 

ställs inför situationer där existentiella frågor kan uppstå. Även frågor om vad som är rätt eller 

fel, eller varför vissa saker händer hör till det andliga i människan. Människan ska alltid ses 

som en helhet av de tre delarna av kroppen, själen och anden och ingen del får uteslutas. Inom 

hälso- och sjukvården är detta viktig för sjuksköterskan att ta i beaktande så att inte fokus 

enbart läggs på olika delar separerade från varandra (Wiklund, 2003).   

 

Helms (2006) lägger ansvaret på det holistiska helandet på sjuksköterskan eftersom det hör till 

dennes profession att vårda hela människan. I takt med att den medicinska utvecklingen går 

framåt i form av kirurgi, medicinering och apparatur glöms helheten av människan bort. I den 

västerländska sjukvården läggs fokus på att kurera och rehabilitera kroppen. Men för att förstå 

människan som den komplexa varelsen den är måste även fokus läggas på den holistiska 

människan. Att behandla hela människan med kropp, själ och ande i integration med den 

sjukdom som patienten har fått diagnos på är av största vikt (Helms, 2006). 
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International Council of Nurses (ICN) har fastställt en etisk kod för sjuksköterskor. Enligt 

denna etiska kod ska sjuksköterskan utgå från att främja och återställa hälsa, förebygga 

sjukdom och lindra lidande. Omvårdnad ska ges till alla. Detta oberoende av ålder, hudfärg, 

religion, kön, nationalitet, politisk åsikt eller sociala faktorer (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Solvoll (2005) beskriver att som sjuksköterska är det av vikt att vara medveten om vad 

situationen kan innebära för patienten för att kunna ge en god omvårdnad. Hur situationer 

upplevs av patienten samt vilka behov som finns. Vad som är god omvårdnad är individuellt 

från person till person. En sjukdom kan påverka hela människan, både fysiskt och psykiskt. 

Som sjuksköterska gäller det att vara öppen och förstående för att kunna tillgodose patientens 

behov av omvårdnad. Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar ska grunda sig på forskning och 

beprövad erfarenhet. För att kunna utgå från detta krävs det att sjuksköterskan har kunskap 

om vilka metoder som passar i aktuell situation och hur de olika metoderna utförs i praktiken 

Som sjuksköterska gäller det att veta vad det är man gör, hur det utförs och varför (Solvoll, B-

A. 2005).  

 

Allt fler får diagnosen bröstcancer och med bättre behandling lever allt fler med denna 

sjukdom (Andersson et al., 2004). Foy & Blowers (2009) skriver att det kan innebära att man 

som sjuksköterska oftare kan komma att involveras i omvårdnaden av patienter med 

bröstcancer. Som sjuksköterska är det även av vikt att medverka vid prevention och 

uppmärksamma denna typ av cancer. Som sjuksköterska kan man bland annat uppmuntra 

patienter att gå på mammografi vid kallelse. Vidare lära ut hur man kan undersöka sina egna 

bröst, öka medvetenheten om sjukdomen och vara med och stötta vid eventuell diagnos och 

behandling. Genom att öka medvetenheten om sjukdomen och vilka riskfaktorer som kan 

spela in i utvecklingen, ges vårdtagarna själva möjligheten att kunna påverka de påverkbara 

faktorerna. Att vara med och stötta vid eventuell diagnos och behandling som sjuksköterska är 

av stor vikt (Foy & Blowers, 2009). Enligt Hessig et al. (2004) menar dagens sjuksköterskor 

inte att de komplementära omvårdnadshandlingar som finns tillgängliga är sämre än mer 

traditionella behandlingar, som till exempel läkemedel. De anser dock att de inte har den 

kunskap som krävs för att kunna informera patienter om de komplement som finns (Hessig et 

al. 2004). 
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Problemformulering 
Vid vissa besvär av behandling mot bröstcancer finns sedvanlig omvårdnad för att minska 

besvären men dessa räcker inte alltid till (Ingvar, 2004) . Författarna till denna litteraturstudie 

anser att sjuksköterskor ska kunna stödja och informera patienter i beslut om att använda 

massage som komplementär omvårdnadshandling och i vissa fall även utföra dessa för att 

minska besvär. Det är även av vikt att sjuksköterskor får kunskap om hur patienter kan 

uppleva att erhålla massage. Denna litteraturstudie är därför gjord för att sammanfatta den 

kunskap som finns om massagens påverkan på patienter med bröstcancer. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur massage kan påverka patientens besvär i 

samband med behandling av bröstcancer. Syftet var även att belysa dessa patienters 

upplevelse av massage. 

 

Frågeställningar 
Hur kan massage påverka besvär i samband med behandling hos patienter med bröstcancer? 

Hur upplever patienter med bröstcancer massage? 

 

Definition av centrala begrepp 
Patient: Med patient avses i denna studie person med bröstcancer som är 18 år eller äldre. 

Besvär: Med besvär avses i denna studie negativa upplevelser som patienter upplever i 

relation till sin sjukdom, eller som biverkningar av sin behandling mot bröstcancer. 
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Metod 

Design 

Denna studie har genomförts som en litteraturstudie.  

 

Urval av litteratur 
De databaser som använts är Cinahl (EBSCO och Medline (EBSCO). Även 

informationstjänsten Elin@Dalarna har använts. De sökord som använts i kombination vid 

artikelsökningarna är massage, breast cancer och nursing (se tabell 1). Inklusionskriterierna 

för litteraturstudien var att artiklarna skulle vara publicerade från år 2000 och framåt, 

tillgängliga i fulltext, samt skrivna på svenska eller engelska, samt av medel eller hög kvalitet. 

Exklusionskriterierna för artikelsökningen var att deltagarna i studierna inte fick vara under 

18 år samt om artiklarna var av låg kvalitet, enligt Willman, A., Stoltz B. & Bahtsevani, C. 

(2006); Forsberg, C. & Wengström Y. (2008).   

 

Tillvägagångssätt 
Författarna började med att tillsammans läsa rubriken på artiklarna som kom upp i de olika 

sökningarna, sammanlagt 123 stycken. Då exkluderades studier som författarna inte ansåg 

höra till litteraturstudiens syfte samt dubletter. Av de artiklar som återstod, 42 stycken, läste 

båda författarna artiklarnas abstract. Därefter exkluderades ytterliggare 22 studier. De studier 

författarna ansåg höra till litteraturstudiens syfte lästes i fulltext, totalt 20 studier. Därefter 

granskades dessa studier utifrån granskningsmallarna utformade av Willman, A., Stoltz B. & 

Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008). Efter kvalitetsgransknigen 

exkluderades en studie på grund av låg kvalitet.  Författarna delade vid kvalitetsgranskningen 

upp studierna emellan sig och kvalitetsgranskade hälften var. Sedan exkluderades ytterligare 7 

stycken studier på grund av att författarna ändrade sina frågeställningar. Dessa 7 artiklar 

handlade om hur massage kan påverka patienter med bröstcancer mer fysiologiskt. Vilket inte 

var syftet med denna litteraturstudie. Totalt ligger 12 studier till grund för resultatet i 

litteraturstudien. Se tabell 2. 
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Tabell 1 litteratursökning. 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal artiklar 

använda i 

litteraturstudien 

Cinahl 

(EBSCO) 

Massage 

and breast cancer 

21 11 4 

Cinahl 

(EBSCO) 

Massage and breast 

cancer and nursing 

6 0 0 

Medline 

(EBSCO) 

Massage 

and breast cancer 

23 7 1 

Medline 

(EBSCO) 

Massage and breast 

cancer and nursing 

9 0 0 

Informationstjänst Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal artiklar 

använda i 

litteraturstudien 

Elin@Dalarna Massage 

and breast cancer 

57 19 7 

Elin@Dalarna Massage and breast 

cancer and nursing 

7 0 0 

 

Analys  

Författarna har granskat artiklarna utifrån granskningsmallarna som är utformade av Willman, 

A., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008). De 

utformade mallarna har olika frågor, där svaret på frågan antingen kunde besvaras med ja eller 

nej. Mallarna innehöll frågor om till exempel studiens syfte besvaras och om studiens 

huvudresultat beskrivs. Om frågan besvarades med ja så motsvarade det ett poäng. Högsta 

poäng för kvantitativ studie enligt mallen var 29 poäng. Medelkvalitet för kvantitativ studie 

var 18 poäng, detta motsvarade 60 % av maxpoäng. Hög kvalitet för kvantitativ studie 

motsvarade minst 24 poäng, detta motsvarade 80 % av maxpoäng. Högsta poäng för kvalitativ 

studie enligt mallen var 25 poäng. 15 poäng krävdes för att uppnå medelkvalitet som 

motsvarade 60 % av maxpoäng för. Hög kvalitet för kvalitativ studie motsvarade minst 20 

poäng, detta motsvarar 80 % av maxpoäng. Vid granskning av valda artiklar gjorde författarna 

en innehållsanalys och tog ut olika teman som författarna kunde se i de granskade artiklarna. 

Dessa teman markerades och kategoriserades efter studiernas innehåll. Detta för att resultatet 

skulle bli mer lättöverskådligt. Resultatet är skrivet och sammanställt av båda författarna. 
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Etiska aspekter 

 Författarna har förhållit sig objektivt till artiklarnas innehåll och inte lagt några egna 

värderingar i resultatet. 

 
Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet. 

Författare Land 
År 

Titel Design 
Metod 

Deltagare 
och typ av 
behandling 

Kvalitet 

Beurskens, C., van 
Uden.C., Strobbe, L., 
Oostendorp, R., 
Wobbes, T.  

Neder-
länderna 
2007 

The efficacy of 
physiotherapy upon 
shoulder function 
following axillary 
dissection in breast 
cancer, a randomized 
controlled study. 

Kvantitativ RCT * 
Mätningar gjordes med VAS, 
SIP och DASH innan första 
sessionen, efter 3 månader och 
efter 6 månader. 
3-9  sessioner massage, 
1 interventionsgrupp, 
1 kontrollgrupp, 
 

 30 patienter 
som 
genomgått 
bröstcancer-
kirurgi. 

26/29 

Billhult,A., 
Bergbom, I., Sterner-
Victorin,E. 
 
 

Sverige 
2007a 

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

Kvantitativ RCT * 
Mätningar gjordes med VAS 
och HAD före och efter varje 
session. 
5 sessioner massage, 
1 interventionsgrupp, 
1 kontrollgrupp, 
 

39 kvinnor 
som 
genomgår 
kemoterapi.  

23/29 

Billhult,A., 
Bergbom, I., Sterner-
Victorin,E. 
 

Sverige 
2008 

The effect of massage 
on cellular immunity, 
endocrine and 
psychological factors 
in women with breast 
cancer – A 
randomized 
controlled clinical 
trial. 

Kvantitativ RCT * 
Mätningar gjordes med HADS, 
STAI samt analys av urin och 
blod före första sessionen och 
efter sista sessionen. 
10 sessioner massage eller 
sedvanlig omvårdnad. 
1 interventionsgrupp, 
1 kontrollgrupp, 
 
 

22 kvinnor 
som 
genomgått  
bröstcancer-
kirurgi och 
som ska 
genomgå 
strål-
behandling. 

23/29 

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

Sverige 
2007b 

The experience of 
massage during 
chemotherapy 
treatment in breast 
cancer patients. 

Kvalitativ, deskriptiv studie 
med fenomenologisk 
dataanalys. 
En mätning i form av en 
intervju gjordes direkt efter sista 
sessionen. 
5 sessioner massage, 
1 interventionsgrupp. 
 

10 kvinnor 
under 
kemoterapi-
behandling. 

24/25. 

Forchuk, C., Baruth, 
P., Prendergast, M., 
Holliday, R., 
Bareham, R., 
Brimner, S., Schulz, 
V., Chan, Y., 
Yammine,N 
 
 
 
 

Kanada 
2004 

Postoperative Arm 
Massage: A Support 
for Women With 
Lymph Node 
Dissection. 

Kvantitativ RCT *  
Mätningar gjordes med NRS, 
ROM, SPADI och The Family 
Stressor Inventory postoperativt, 
efter 24 timmar, 10-14 dagar 
postoperativt och 4 månader 
postoperativt. 
Massage gavs efter patientens 
önskemål, 
1 interventionsgrupp, 
1 kontrollgrupp, 

59 kvinnor 
som 
genomgått 
bröstcancer-
kirurgi med 
axillarutrum
ning. 

24/29 
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Hernandez-Reif, M., 
Field, T., Ironson, 
G., Beutler, J., Vera, 
Y. 

USA 
2005 

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

Kvantitativ studie med 
variansanalys. 
Mätningar med POMS, SLR-
90-R, STAI, SF-MPQ, 
Urinanalys och 
immunfunktionsanalys gjordes 
första dagen av studien och efter 
35 dagar. 
15 sessioner massage, 
2 interventionsgrupper, 
1 kontrollgrupp, 
 
 

58 kvinnor I 
olika stadier 
av sin 
bröstcancer-
behandling. 

25/29. 

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

USA 
2004 

Breast cancer patients 
have improved 
immune and 
neuroendocrine 
functions following 
massage therapy. 

Kvantitativ studie med 
variansanalys. 
Mätningar med POMS, SCL-
90-R,  STAI, Urinanalys och 
immunfunktionsanalys gjordes 
första dagen av studien och efter 
35 dagar. 
15 sessioner massage, 
1 interventionsgrupp, 
1 kontrollgrupp, 
 
 

27 kvinnor 
som 
genomgått 
bröstcancer-
operation. 

24/29. 

Listing, M., 
Reisshauer, A., 
Krohn, M., Voigt, B., 
Tjahono, G., Becker, 
J., Klapp, B., 
Rauchfuss, M. 

Tyskland 
2009 

Massage therapy 
reduces physical 
discomfort and 
improves mood 
disturbances in 
women with breast 
cancer. 

Kvantitativ hypotesprövning.  
Mätningar med EORTC QLQ-
BR23, GBB och BSF gjordes 
vid studiens början, efter alla 10 
sessioner och vid en uppföljning 
efter 11 veckor. 
10 sessioner klassisk massage,  
1 interventionsgrupp,  
1 kontrollgrupp. 
 

86 kvinnor i 
olika stadier 
av sin 
bröstcancer-
behandling. 

24/29. 

Sharp, D., Walker, 
M., Chaturvedi, A., 
Upadhyay, S., 
Hamid, A., Walker, 
A., Bateman, J., 
Braid, F., Ellwood, 
K., Hebblewhite, C., 
Hope, T., Lines, M., 
Walker, L. 
 

Stor-
britannien 
2009 
 

A randomized, 
controlled trial of the 
psychological effects 
of reflexology in 
early breast cancer. 

Kvantitativ RCT * med 
variansanalys. 
Mätningar med FACT-B, MRS, 
HADS, CMQ och SCID gjordes 
18 veckor efter operation och 24 
veckor efter operation. 
8 sessioner reflexologi, 
3 interventionsgrupper, 
 

183kvinnor 
som 
genomgått 
bröstkirurgi. 

26/29. 

Stephenson, N., 
Weinrich, S., 
Tavakoli, A. 

USA 
2000 

The effects of foot 
reflexology on 
anxiety and pain in 
patients with breast 
and lung cancer. 
 

Kvantitativ. 
Kvasi-experimentell 
tvärsnittsstudie. 
Mätningar med  VAS och SF-
MPQ gjordes 2 gånger innan 
interventionen,  en mätning 
gjordes 30 minuter efter 
interventionen och en mätning 
48 timmar efter interventionen. 
1 session fotreflexologi, 
1 interventionsgrupp, 
1 kontrollgrupp. 
 
 

 23 kvinnor i 
olika stadier 
av sin 
bröstcancer-
behandling. 

27/29. 
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Sturegon,M., Wetta-
Hall, R., Good, M., 
Dakhill,S 
 
 

USA 
2009 

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

Kvantitativ pilotstudie. 
Mätningar med VAS, STAI, 
INVR, SDS, VSH och FACT-B 
gjorden innan första och efter 
sista sessionen av massage. 
3 sessioner massage, 
1 interventionsgrupp. 
 

51 kvinnor i 
olika stadier 
av sin 
bröstcancer-
behandling.  

22/29 

Williams, A.F., 
Vadgama, A., 
Franks, P.J., 
Mortimer, P.S. 

England 
2002 

A randomized 
controlled crossover 
study of manual 
lymphatic drainage 
therapy in women 
with breast cancer-
related lymphoedema 

Kvantitativ RCT * 
tvärsnittsstudie. 
Mätningar gjordes med EORTC 
QLQ C30 före första massagen, 
efter 3 veckor, efter 9 veckor 
och efter 12 veckor. 
3 sessioner MLD, 
3 sessioner SLD, 
2 interventionsgrupper, 
 

 31 kvinnor 
som 
genomgått 
varierande 
bröstcancer-
behandling. 

25/29 

* Randomized controlled trial. 

 
Resultat 
Antalet artiklar som ligger till grund för resultatet i denna litteraturstudie är 12 stycken. 

Artiklarna är gjorda i olika länder se tabell 2. Resultatet kommer att redovisas utifrån 

frågeställningarna och de teman författarna delade upp studierna i. Dessa teman var trötthet 

och sömn, ångest, oro och depression, smärta, illamående, rörelseförmåga, svullnad/hud och 

upplevelsen av massage. 

 

Massagens påverkan på besvär hos patienter med bröstcancer 
 
Trötthet och sömn  
Enligt Snyder-Halpren-Verran Sleep Scale (VSH sömnskala) förbättrades sömnen när 

patienter under kemoterapi eller strålbehandling fick svensk massage i 30 min en gång i 

veckan under tre veckor. Över lag så upplevdes förbättring av sömnen. Bästa förbättringen av 

sömnen gällde sömnkvalitè, tillfredsställande sömn och sömnstörningar (Sturegon, Wetta-

Hall, Hart, Good & Dakhil, 2009). Gällande sömnen, så förbättrades även antal uppvaknande 

som då minskade, djupsömnen blev längre samt rörelse under sömn minskade. Även den 

totala nattsömnen förbättrades samt så förkortades tiden för att somna inför natten. 

Medelvärdet över hur lång tid det tog för patienterna att somna, var innan massage 41 minuter 

till att efter tre veckor med massage ta 26 min (Sturegon et al., 2009). Andra variabler som 

förbättrades var upplevelsen att känna sig mer utvilad på morgonen (Sturegon et al., 2009). 

Att klassisk massage påverkar sömnen såg även Listing, Reisshauer, Krohn, Voigt, Tjahono, 
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Becker, Klapp & Rauchfuss (2009) i sin studie där kvinnor med bröstcancer delades in i en 

interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Gruppen som erhöll klassisk massage fick det i 30 

minuter två gånger i veckan under 11 veckor. Resultatet visade att gruppen som fick svensk 

massage minskade sin upplevda trötthet jämfört med kontrollgruppen. Resultatet var 

signifikant (Listing et al., 2009).   

 

Även manuellt lymfatiskt dränage (MLD), har visat sig påverka sömnen (Williams, Vadgama, 

Franks & Mortimer, 2002). Detta genom att minska upplevelsen av sömnstörningar. De 

deltagande i studien erhöll MLD dagligen under tre veckors tid. MLD är en typ av massage 

där huden pumpas och sträcks i kombination med kompression och sjukgymnastik för att 

minska lymfödem, dock visade det sig att det även hade effekt på sömn (Williams et al., 

2002).  

 
Ångest, oro och depression   
När patienter med bröstcancer erhöll svensk massage kunde Sturegon et al. (2009) se att 

upplevelsen av ångest minskade. Deltagarna uppgav i mätningen att oro och ångest minskade. 

Svensk massage gavs till alla patienterna i 30 minuter en gång i veckan under tre veckors tid. 

Mätningen gjordes innan den första massagen gavs och efter den sista massagesessionen 

(Sturegon, Wetta-Hall, Hart, Good & Dakhil, 2009). I studier gjorda av Hernandez-Reif, 

Ironson, Field, Hurley, Katz, Diego, Weiss, Fletcher, Shanberg, Kuhn & Burman (2004) och 

Hernandez-Reif, Field, Ironson, Beutler & Vera (2005) fick patienterna klassisk massage i 30 

minuter. Sessionerna hölls tre gånger i veckan under fem veckors tid. Studierna visade att de 

patienter som erhöll klassisk massage upplevde mindre oro, ångest och depression jämfört 

med de grupper som fick 30 minuters avslappning och kontrollgruppen. De två studierna 

visade även att klassisk massage hade positiv effekt i form av reducerad upplevelse av 

ängslan och ilska jämfört med de två grupper som erhöll avslappning samt kontrollgrupperna 

Hernandez-Reif et al., 2004; Hernandez-Reif et al., 2005 ). Resultat av förbättring efter 

svensk massage gällande oro och depression visades även i studien gjord av Listing et al. 

(2009). Där påvisades det att svensk massage på kvinnor med bröstcancer minskade deras 

känsla av oro, depression jämfört med en kontrollgrupp som inte erhöll massage. Inom 

massagegruppen minskade upplevelsen av oro och depression med 10,99 %. I 

kontrollgruppen minskade upplevelsen av oro och depression med 3,51 %. Deltagarna i 

massagegruppen erhöll massage två gånger i veckan under 11 veckor. Kontrollgruppen erhöll 

sedvanlig omvårdnad (Listing et al. 2009). 
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Med mätinstrumentet EORTC QLQ C30 går det att mäta 30 olika funktionella symtom och 

områden inom livskvaliteten hos patienter med cancer. I studien av Williams et al., (2002) 

användes detta instrument för att se hur MLD påverakade besvär hos patienter med 

bröstcancer. Mätningen utfördes på patienterna i studien, som fem gånger i veckan under tre 

veckors tid fick MLD kontra SLD. SLD betyder simpelt lymfatiskt dränage och är en form av 

MLD men i enklare form given av privatperson. MLD visade sig minska oro och depression 

jämfört med när gruppen erhöll SLD (Williams et al., 2002).   

 

Efter att kvinnor med bröstcancer erhållit fotmassage i en studie av Stephenson, Weinrich & 

Tavakoli (2000) så har även denna typ av massage visat sig kunna påverka oro. Kvinnorna i 

studien uppgav att de kände mindre oro i jämförelse med en kontrollgrupp som inte fick 

någon form av massage, utan sedvanlig omvårdnad. Fotmassagen på kvinnorna i studien 

utfördes av certifierade reflexologister och varade i 30 minuter. I studien framgick det inte hur 

ofta kvinnorna erhöll fotmassagen (Stephenson et al., 2000). 

 

Studierna gjorda av Billhult, Bergbom och Sterner-Victorin (2007a) Billhult, Lindholm, 

Gunnarsson & Sterner-Victorin (2008) visade att massage på hand/underarm eller 

fot/underben inte hade någon effekt gällande oro och ångest. Deltagarna i dessa två studier 

erhöll 20 minuters massage av sjuksköterska eller undersköterska i anslutning till kemoterapi 

vid fem tillfällen. Kontrollgrupperna i båda studierna erhöll istället ett besök under 20 minuter 

som omvårdnadshandling vid fem tillfällen (Billhult et al., 2007a; Billhult et al., 2008).   

 

Smärta 
När svensk massage gavs till patienter under kemoterapi eller strålbehandling minskade 

upplevelsen av smärta. Mätningarna gjordes innan den första massagen gavs och efter sista 

massagen. Vid sista mätningen efter tre veckor visade det sig att VAS i medelvärde förbättrats 

med 20 %. Smärtan hos patienterna i denna studie ansågs vara besvär relaterat till 

behandlingen av patientens bröstcancer (Sturegon et al., 2009). 

 

Klassisk massage visade sig minska smärta i studien av Listing et al., (2009) hos kvinnor med 

bröstcancer. Där uppgav patienterna att klassisk massage gjorde att deras cancerrelaterade 

smärta minskade jämfört med kontrollgruppen som erhöll sedvanlig omvårdnad (Listing et al., 

2009). Studien av Hernandez-Reif et al., (2005) visade att helkroppsmassage även den 
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minskade patienternas upplevda smärta. Detta jämfört med kontrollgruppen i studien som 

erhöll sedvanlig omvårdnad (Hernandez-Reif et al., 2005).   

 

Patienter som genomgått bröstoperation och axillarutrymning av lymfkörtlar i studien gjord 

av Beurskens, van Uden, Strobbe, Oostendorp & Wobbes (2007) utvärderade sin smärta 

preoperativt och postoperativt. Postoperativt erhöll patienterna massage av sjukgymnast. 

Patienterna jämfördes i denna studie mot en grupp som genomgått samma operation med 

axillarutrymning, men som istället fick en folder med råd och övningar. De patienter som fick 

massage upplevde minskad smärta i axel och arm i större utsträckning än kontrollgruppen 

som erhöll en folder (Beurskens et al., 2007).   

 

 Massage i form av reflexologi har getts till patienter med bröstcancer i syfte att se hur detta 

påverkar smärta i studien gjord av Stephenson, Weinrich & Tavakoli (2000). Patienterna 

uppgav att efter sessionen hade deras smärta minskat och att effekten även höll i sig i 

genomsnitt i två dagar (Stephenson et al. 2000). 

 

Arm massage som getts postoperativt av nära anhörig till patienter med bröstcancer har visat 

sig kunna minska den postoperativa smärtan. I studien jämfördes resultatet med patienter som 

inte fick armmassage postoperativt (Forchuk, Baruth, Prendergast, Holliday, Bareham, 

Brimner, Schulz, Chan & Yammine, 2004). Andra dagen postoperativt uppgav patienterna 

som erhöll armmassage lägre smärta än kontrollgruppen som erhöll sedvanlig omvårdnad. 

Men efter tre dagar sågs ingen skillnad mellan dessa två grupper i upplevd smärta (Forchuk et 

al., 2004). 

 
Illamående 
När massage på hand/underarm eller på fot/underben getts i samband med kemoterapi har det 

visat sig kunna minska illamående. Patienterna som ingick i studien erhöll massagen i 

anslutning till kemoterapi eller strålbehandling. Förbättringen sågs i jämförelse med en 

kontrollgrupp som erhöll sedvanlig omvårdnad. Massagen i studien gavs av sjuksköterskor 

eller undersköterskor (Billhult et al., 2007a). 
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Rörelseförmåga 
Direkt postoperativt, inom 24 timmar, har armmassage, som ges av nära anhörig, till patienter 

med bröstcancer inte visat någon skillnad i rörelseförmåga i axel och arm (Forchuk et al., 

2004). Däremot har skillnad påvisats 10-14 dagar postoperativt. De patienter som fick 

armmassage av nära anhörig hade mindre besvär gällande att tvätta ryggen, ta på sig en tröja, 

placera ett föremål på en högre hylla samt att ta fram något från en bakficka på byxorna. 

Momenten skulle utföras med armen på den sidan de opererat bröstet. Patienterna som fick 

armmassage hade lättare att utföra dessa moment än den kontrollgrupp som erhöll sedvanlig 

omvårdnad. Fyra månader postoperativt kunde man inte se någon skillnad i rörelseförmåga i 

axel och arm mellan dessa två grupper (Forchuk et al., 2004).  

 

Att massage påverkar axel och armfunktion hos patienter som opererat sig för bröstcancer 

visar även en studie gjord av Beurskens et al., (2007). Studien visade på att patienter med 

bröstcancer som fick 20 minuters massage, nio gånger, under tre månaders tid hade bättre 

axelfunktion och rörlighet jämför med en kontrollgrupp som erhöll sedvanlig omvårdnad. 

Forskarna i studien mätte hur rörelseförmåga gällande flexion och abduktion förändrades hos 

dessa patienter. Båda grupperna hade förbättrat dessa två parametrar vid mätningarna. Men de 

patienter som erhöll massage hade förbättrat rörelseförmågan i arm och axel i större 

utsträckning än kontrollgruppen. De patienter som erhöll massage fick själva välja massör på 

privata kliniker (Beurskens et al., 2007).  

 

Svullnad/ Hud  

MLD har visat sig kunna minska armvolymen hos patienter med bröstcancer som efter 

operation fått lymfödem (Williams et al., 2002). Lymfödemet minskade i genomsnitt med 71 

ml hos denna patientgrupp. Från ett genomsnitt på 746 ml armvolym innan MLD till i 

genomsnitt 674 ml vid sista mätningen. MLD visade sig även kunna reducera förtjockning av 

läderhuden vid deltamuskeln på överarmen. Däremot kunde ingen skillnad ses i 

volymförändring på underarm, axill eller flank under de 12 veckor som studien pågick. 

Massagen i denna studie gavs av tre terapeuter med erfarenhet av MLD (Williams et al., 

2002). 
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Patienters upplevelse av massage 
 

Upplevelse av massage 
Upplevelsen av massage beskrivs i studien gjord av Forchuk et al. (2004). Patienterna som 

erhöll armmassage rapporterade att de upplevde en känsla av samhörighet och stöd i samband 

med armmassagen. Armmassagen gavs till patienterna postopearativt av nära anhörig och så 

ofta som patienterna önskade. Massagen beskrevs som ”lighthearted”, ”relaxing” och 

”enjoyable”. Patienterna uppgav även att armmassagen var mer effektiv än medicinering 

gällande smärtlindring, och att massagen inte gav några biverkningar. Det enda negativa som 

kunde relateras till massagen var att 10 minuter var för kort tid att få armmassage. Det var 

denna tid av armmassage som rekommenderades av forskarna (Forchuk et al., 2004).  

 

I den kvalitativa studien av Billhult, Stener-Victorin & Bergbom (2007b) erhöll 10 patienter 

med bröstcancer massage under cellgiftsbehandling. Cellgiftsbehandlingen i kombination med 

massage gavs var tredje vecka under 21 veckor. Flertalet patienter uppgav att få massage 

under cellgiftsbehandlingen kändes som en tillflykt från olustkänslorna som kom med 

cancerbehandlingen. 

”I thought it felt good to be distracted from the other stuff that was going on” (Billhult et al., 

2007b, sid 91. 

”I just knew I was going to get sick but it disappeared when she started the massage, the sock 

feeling sort of fades away during the massage” (Billhult et al., 2007b, sid 91). 

 

Billhult et al. (2007b) menar att cellgiftsbehandling kan göra att patienten tappar hår, förlorar 

eller ökar i vikt och därför kan deras kroppsuppfattning förändras. Många gånger känner sig 

patienterna mindre attraktiva. I den här studien visade resultatet att massage gav patienterna 

känslan av att de inte var motbjudande eftersom att någon rörde vid dem. 

 

“What I feel is that I really get confirmed when someone touches me, I really get taken 

seriously because they even want to touch me, you know. I feel ugly with no eyebrows or 

eyelashes. Someone wants to touch me, even though right now, I feel really ugly, touching me 

with no conditions” (Billhult et al., 2007b, sid 93).  

 

Studien gjord av Sturegon et al. (2009) visade att svensk massage ökade välbefinnandet hos 

patienter med bröstcancer som var under kemoterapi eller strålbehandling. Genom svensk 
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massage förbättrades det fysiska, funktionella och sociala välbefinnandet (Sturegon et al., 

2009). Detta såg även Sharp, Walker, Chaturvedi, Upadhyay, Hamid, Walker, Bateman, 

Braid, Ellwood, Hebblewhite, Hope, Lines & Walker (2009) i sin studie där de undersökte hur 

massage kunde påverka välbefinnandet i tre olika grupper. En grupp fick klassisk massage, en 

grupp erhöll reflexologi och den tredje gruppen fick huvudmassage. Resultatet visade att 

gruppen som fick klassisk massage uppgav en högre grad av välbefinnande än de andra. Det 

visade sig även att samma grupp uppgav sig vara mindre sorgsen än patienterna i de andra två 

grupperna (Sharp et al. 2009).  
 

Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultaten 
De studier som har ingått i denna litteraturstudie har påvisat att massage påverkar patienter 

med bröstcancer inom flera olika områden. Bland annat visar studier på att svensk massage 

och MLD förbättrade sömnen och minskade upplevelsen av trötthet hos denna patientgrupp 

(Sturegon et al., 2009; Williams et al., 2002; Listing et al., 2009). Svensk massage minskade 

även upplevelsen av oro, ångest och depression (Sturegon, Wetta-Hall, Hart, Good & Dakill, 

2009; Hernandez-Reif et al., 2004; Hernandez-Reif et al., 2005; Listing et al., 2009). Vidare 

visade studier att olika former av massage minskade den postoperativa smärtan och den 

cancerrelaterade smärtan (Beurskens et al., 2007; Sturegon et al., 2009 ; Williams et al., 

2002 ;  Listing et al., 2009 ; Stephenson et al. 2000; Hernandez-Reif et al., 2005; Forchuk et 

al., 2004). Flertalet studier (Forchuk et al., 2004; Beurskens et al., 2007; Williams et al., 

2002) påvisar de positiva effekter massagen har på lymfödem och rörelseförmågan i axel och 

arm. Genom massage förbättrades axel- och armfunktionen hos patienter som erhöll massage 

postoperativt. Det visade sig även att patienterna som erhöll massage återhämtade sig fortare 

initialt än de patienter som erhöll sedvanlig omvårdnad (Forchuk et al., 2004; Beurskens et 

al., 2007; Williams et al., 2002). Patienter som erhöll massage medan cellgiftsbehandling 

pågick uppgav att deras illamående minskade (Billhult et al., 2007a). I denna studie uppgav 

patienterna även att erhålla massage kändes som en tillflykt från allt det påfrestande som 

bröstcancer innebär. Genom att ge svensk massage ökade patienternas upplevelse av 

välbefinnande (Sturegon et al., 2009).  Att patienter upplevde en högre grad av välbefinnande 

gick även att utläsa i studien av Sharp et al., (2009). Patienterna i denna studie som erhöll 

klassisk massage uppgav sig känna mindre sorgsenhet än de som erhöll huvudmassage eller 

reflexologi (Sharp et al., 2009). 
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Resultatdiskussion 

 Författarnas syfte med denna litteraturstudie var att belysa hur massage kan påverka 

patientens besvär i samband med bröstcancer. Syftet var även att belysa dessa patienters 

upplevelse av massage. 

 

Resultatet i studierna gjorda av Sturegon et al., 2009; Williams et al., 2002; Listing et al., 

2009 visar att sömnen förbättrades och upplevelsen av trötthet minskade efter att patienter 

med bröstcancer erhållit svensk massage alternativt MLD. Vidare så visar studier på att 

klassisk massage ökade välbefinnandet (Sturegon et al. 2009) och minskade smärta hos denna 

patientgrupp (Sturegon et al. 2009; Williams et al., 2002;  Listing et al., 2009; Stephenson et 

al. 2000; Hernandez-Reif et al., 2005 &  Forchuk et al. 2004). Författarna till litteraturstudien 

anser att detta resultat visar hur viktigt det är att sjuksköterskor, i större utsträckning, tar hjälp 

och använder sig av denna komplementära omvårdnadshandling för att lindra patienternas 

besvär.  

 

I studierna av Sturegon et al., (2009); Sharp et al., (2009) och Billhult et al., (2007b) så visade 

resultatet att olika typer massage hade positiv effekt på patienternas upplevda välbefinnande. 

Dock menar författarna till litteraturstudien att de positiva effekterna av massage kan bero på 

andra faktorer än själva massagen. Till exempel så skulle det kunna vara så, att genom att få 

massage av sjukvårdspersonal eller andra terapeuter, så har patienterna blivit distraherade och 

fått något annat att tänka på än sin sjukdom och därför upplevt en högre grad av 

välbefinnande. Författarna menar att det som Helms (2006) beskriver att patienter uppskattar 

en mer fysisk och personlig kontakt med vårdpersonal, kan ha påverkat resultatet i de studier 

som ligger till grund för resultatet i denna litteraturstudie. 

 

I studien av Forchuk et al., (2004) så visade resultatet på skillnad mellan de patienter som 

erhöll armmassage och de patienters som erhöll sedvanlig omvårdnad. De patienter som erhöll 

armmassage hade inom 24 timmar postoperativt bättre röresleförmåga men att denna skillnad 

inte kunde påvisas 10-14 dagar postoperativt (Forchuk et al., 2004). Studierna som ligger till 

grund för resultatet i litteraturstudien (se tabell 2) är utförda på patienter som är i olika stadier 

av sin bröstcancerbehandling. Olika behandlingar mot bröstcancer ger olika besvär 

(Andersson et al., 2004). Detta menar författarna skulle kunna ha inverkat på hur massagen 
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påverkade patienterna i studierna. Detta beroende på var i behandlingen som patienterna 

befann sig i eftersom olika behandlingar ger olika besvär. 

 
Metoddiskussion 
Denna studie är genomförd som en litteraturstudie. De databaser som författarna använt sig av 

är Cinahl (EBSCO) och Medline, samt informationstjänsten Elin@Dalarna. Att författarna 

använde sig av dessa databaser och informationstjänst, grundar sig på att dessa databaser 

innehåller studier inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008) De sökord som 

använts i kombination är: massage, breast cancer och nursing. Författarna anser att dessa 

sökord har varit relevanta för studiens syfte.  

 

För att en studie skulle få ligga till grund för resultatet hade författarna till litteraturstudien 

olika inklusionskriterier. Bland annat var en av dessa inklusionskriterier att artikeln skulle 

finnas tillgänglig i fulltext samt tillgängliga utan kostnad. I och med detta så kan studier som 

inte uppfyllde dessa två kriterier automatiskt ha exkluderats, men som annars skulle vara 

relevanta för litteraturstudiens syfte. Av de 12 artiklar som ligger till grund för resultatet var 

11 stycken av kvantitativ ansats och endast en av kvalitativ ansats. Detta gör att massage som 

komplementär omvårdnadshandling till största delen endast kunnat presenteras, i resultatet, 

utifrån mätbara variabler. Det vill säga besvär som gick att mäta med de mätinstrument som 

användes i studierna.  För att få en djupare förståelse om vilken betydelse massage som 

komplementär omvårdnadshandling har på besvär hos patienter med bröstcancer, skulle fler 

kvalitativa artiklar ha legat till grund för litteraturstudiens resultat. Båda författarna har i 

denna litteraturstudie läst artiklarna som ligger till grund för resultatet. Detta för att säkerställa 

att det resultat som författarna kommit fram till överrensstämmer med resultatet i de 

inkluderade artiklarna. Dock är alla artiklar som är med i denna litteraturstudie skrivna på 

engelska, som inte är författarnas förstaspråk. Genom detta så kan feltolkningar av resultatet 

finnas. Författarna har dock försökt att tolka resultaten så korrekt som möjligt med hjälp av 

engelsk- svensk ordlista. Då författarna valt att grunda denna litteraturstudie på resultat från 

studier som undersökt vuxna patienter med bröstcancer, kan endast resultatet generaliseras 

inom denna patientgrupp (Olsson & Sörensen, 2008). Dock menar författarna att resultatet 

under rubrikerna illamående och svullnad/hud inte är lika generaliserbart som resultatet under 

andra rubriker. Detta eftersom det enbart finns resultat redovisat från en studie vardera.  
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Resultatets kliniska betydelse 
Forskning har visat att massage kan påverka flera besvär för patienten relaterat till sin 

bröstcancer. Sömn, trötthet ångest, oro, depression, smärta, illamående, rörelseförmåga, 

svullnad/hud, andning/cirkulation kan påverkas i positiv riktning. Författarnas slutsats är 

därför att massage kan vara en bra komplementär omvårdnadshandling för sjuksköterskor att 

erbjuda, informera om eller utföra på patienter med bröstcancer för att lindra besvär relaterat 

till patienternas sjukdom.   

 

Förslag till vidare forskning 
Författarna till denna litteraturstudie skulle gärna vilja se mer forskning som grundar sig på en 

kvalitativ ansats om massage som komplementär omvårdnadshandling. Detta för att få fram 

fler resultat som mer beskriver patienternas individuella besvär relaterat till bröstcancer och 

hur patienterna upplever massage som komplementär omvårdnadshandling. Genom att 

genomföra studierna som intervjuer med öppna frågor skulle det kunna föranleda att få fram 

ett mer personligt resultat från denna patientgrupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

REFERENSLISTA 
 

Ashikaga, T., Bosompra, K., O´Brien, P. & Nelson, L. (2002). Use of Complementary and 

Alternative Medicine by Breast Cancer Patients: Prevalence, Patterns and Communication 

with Physicians. Supportive Care in Cancer

 

, 10 (7), 542-548. 

Beurskens, C. van Uden, C. Strobbe, L. Oostendorp, R & Wobbes, T (2007). The efficacy of 

physiotherapy upon shoulder function following axillary dissection in breast cancer, a 

randomized controlled study. BMC Cancer, 7:166. 

 

Billhult, A. Bergbom, I & Sterner-Victorin (2007a). Massage Relieves Nausea in Women 

with Breast Cancer Who Are Undergoing Chemotherapy. The journal of alternative and 

complementary medicine, vol 13, nr 1 53-57. 

 

Billhult, A. Lindholm, C. Gunnarsson, R & Sterner-Victorin, E (2008). The effect of massage 

on cellular immunity, endocrine and psychological factors in women with breast cancer – A 

randomized controlled clinical trial. Autonomic Neuroscience and Clinical, 140 88-95. 

 

Billhult, A., Stener-Victorin, E. & Bergbom, I. (2007b). The Experience of Massage During 

Chemotherapy Treatment in Breast Cancer Patients. Clinical Nursing Research

 

, 16 (2), 85-99. 

Bodane, C. & Brownson, K. (2002). The Growing Acceptance of Complementary and 

Alternative Medicine. Health Care Manager, 20 (3), 11-21. 

 

Forchuk, C. Baruth, P. Prendergast, M. Holliday, R. Bareham, R. Brimner, S. Schulz, V. 

Chan, L & Yammine, N (2004). Postoperative Arm Massage: A Support for Women With 

Lymph Node Dissection. Cancer Nursing, 27 (1), 25-33. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm; 

Natur & Kultur. 

 

 

http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=jorToc&issn=09414355&lang=se�
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=jorToc&issn=10547738&lang=se�


22 
 

Foy, S & Blowers, E (2009) Breast cancer overview: Diagnosis and staging. Practice Nursing 

2009, 20 (6), 276-281 

 

Gritzmacher, D. (2005). The Clinical and Legal Aspects of Massage Therapy. Journal of 

Legal Nurse Consulting, 16 (1), 23-26 

 

Helms, J. (2006). Complementary and Alternative Therapies: A New Frontier for Nursing 

Education?. Journal of Nursing Education, 45 (3), 117-123. 

 

Hernandez-Reif, M., Ironson, G., Beutler, J. & Vera, Y. (2005). Natural Killer Cells and 

Lymphocytes Increase in Women with Breast Cancer Following Massage Therapy. 

International Journal of Neuroscience

 

, 115 (4), 495-510. 

Hernandez-Reif, M., Ironson, G., Field, T., Hurley, J., Katz, G., Diego, M., Weiss, S., 

Fletcher, M-A., Schanberg, S., Kuhn, C. & Burman, I. (2004). Breast Cancer Patients have 

Improved Immune and Neuroendocrine Functions Following Massage Therapy. Journal of 

Psychosomatic Research

 

, 57 (1), 45-52. 

Hessig, R. Arcand,L & Frost, M (2004). The Effects of an Educational Intervention on 

Oncology Nurses` Attitude, Perceived Knowledge, and Self-Reported Application of 

Complementary Therapies. Oncology Nursing Forum, 31(1), 71-78.  

 

Holloway, C., Easson, A., Escallon, J., Leong, W., Quan, M., Reedjik, M., Wright, F., 

McCready, D. (2009). Technology as a Force for Improved Diagnosis and 

Treatment of Breast Disease. Canadian Journal of surgery, 53 (4), 268-277. 

 

Ingvar, C (2004) Bröstkirurgi. Andersson, R. Jeppsson, B., Lindholm, C., Rydholm, A., & 

Ulander, K. Kirurgiska sjukdomar. Patofysiologi, behandling och omvårdnad. (s. 186-195) 

Lund; Studentlitteratur. 

 

Jahren-Kristoffersen, N. Nortvedt, F & Skaug E.A. (2006) Grundläggande omvårdnad. 

Kapitel 1. Stockholm; Liber AB 

 

http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=jorToc&issn=00207454&lang=se�
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=jorToc&issn=00223999&lang=se�
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=jorToc&issn=00223999&lang=se�


23 
 

Janz, N. Mujahid, M. Chung, L. Lantz, P. Hawley, S. Morrow, M. Schwartz, K & Katz, S 

(2007). Symptom Experience and Quality of Life of Women Following Breast Cancer 

Treatment. Journal of Womens Health, 16 (9), 1348-1361. 

 

Järhult, J & Ossenbartl, K (2006) Kirurgiboken. Stockholm: Liber AB 

 

Kluttig, A & Schmidt-Pokrzywniak,A (2009). Established and Suspected Risk Factors in 

Breast Cancer Aetiology. Breast Care, 4 82-87. 

 

Lee, L-M (2005). Is massage only a feel good therapy?. ACCNS Journal for Community 

Nurses, 10 (3), 23-24. 

 

Lengacher, C., Bennett, M., Kip, K., Gonzalez, L., Jacobsen, P. & Cox, C. (2006). Relief of 

Symptoms, Side Effects, and Psychological Distress Through use of Complementary and 

Alternative Medicine in Women with Breast Cancer. Oncology Nursing Forum, 33 (1), 97-

104. 

 

Lengacher, C., Bennett, M., Kip, K., Keller, R., LaVance, M., Smith, L. & Cox, C. (2002). 

Frequency of Use of Complementary and Alternative Medicine in Women With Breast 

Cancer. Oncology Nursing Forum

 

, 29 (10), 1445-1453. 

Listing, M., Reisshauer, A., Krohn, M., Voigt, B., Tjahono, G., Becker, J., Klapp, B. & 

Rauchfuss, M. (2009). Massage Therapy Reduces Physical Discomfort and Improves Mood 

Disturbances in Women with Breast Cancer. Psycho-Oncology

 

, 18 (12), 1290-1299. 

National Center for Complementary and Alternative Medicine. (2004). What is 

complementary and alternative medicine (CAM)? Hämtat 5 oktober 2010 från 

http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/ 

 

Olsson, H & Sörensen, S (2008). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm; LIBER AB. 

 

Sharp, D., Walker, M., Chaturvedi, A., Upadhyay, S., Hamid, A., Walker, A., Bateman, J., 

Braid, F., Ellwood, K., Hebblewhite, C., Hope, T., Lines, M. & Walker, L. (2009). A 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Oncology%20Nursing%20Forum%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');�
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=jorToc&issn=0190535X&lang=se�
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=jorToc&issn=10579249&lang=se�
http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/�


24 
 

Randomized, Controlled Trial of the Psychological Effects of Reflexology in Early Breast 

Cancer. European journal of cancer, 46 (2), 312-322. 

 

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 15 

oktober 2010, från Socialstyrelsen:  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf 

 

Solvoll, B-A., (2005). Identitet och egenvärde. Jahen-Kristoffersen, N., Nortvedt, F. & Skaug, 

E-A. (Red.), Grundläggande omvårdnad del 1 (s.118-155). Stockholm; Liber AB 

 

Stephenson, N., Weinrich, S. & Tavakoli, A. (2000). The Effects of Foot Reflexology on 

Anxiety and Pain in Patients with Breast and Lung Cancer. Oncology Nursing Forum, 27 (1), 

67-72. 

 

Sturegon, M. Wetta-Hall, R. Hart, T. Good, M & Dakhil, M.D (2009). Effects of Therapeutic 

Massage on the Quality of Life Among Patients with Breast Cancer During Treatment. The 

journal of alternative and complementary medicine, vol 15, nr 4, 373-380. 

 

Svenska branschrådet för massage. (2010). Vad är massage? Hämtad 17 maj 2010, från 

Svenska branschrådet för massage:  

http://www.svenskmassage.se/sve/massage/vadar.php 

 

Wiklund, L (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm; Natur & Kultur. 

 

Williams, A.F. Vadgama, A. Franks, P.J & Mortimer, P.S (2002). A randomized controlled 

crossover study of manual lymphatic drainage in women with breast cancer-related 

lymphoedema. European Journal of Cancer Care, vol 11, 254-261.

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf�
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf�
http://www.svenskmassage.se/sve/massage/vadar.php�


2 
 

 



3 
 

 


	Sammanfattning
	Problemformulering
	Syfte
	Frågeställningar
	Metod
	Design
	Analys
	Etiska aspekter


