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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka effekter massage har hos 

cancerpatienter som lider av ångest. Metod: Examensarbetet utfördes som en 

litteraturöversikt med 16 vetenskapliga artiklar varav tre med kvalitativ ansats och 

tretton med kvantitativ ansats. Datainsamling gjordes i databaserna PubMed, 

CINAHL, Google Scholar och via manuell sökning. Huvudresultat: Resultatet 

presenterades i fem kategorier för att beskriva vilka effekter massage har hos 

cancerpatienter som lider av ångest. De fem kategorierna var; lindring av ångest, 

lindring av fysiska och psykiska symtom, ökad livskvalitet, ökad inre ro och ingen 

lindring av ångest. Ångesten lindrades hos patienter genom närvaro av personal 

som gav massage. Massage upplevdes av patienten som ett sätt att finna en inre ro 

inte bara under massagen utan även tiden efter massagen. Nivåerna av ångest sjönk 

och livskvaliteten förbättrades generellt av massagen. Patienterna upplevde effekter 

av muskelavslappning, bättre sömn, mindre smärta, bättre cirkulation, reducerad 

ångest och stress. Slutsats: Massage kunde i de flesta fall lindra lidandet hos 

cancerpatienter genom att lindra patientens ångest, lindra fysiska och psykiska 

symtom, öka livskvaliteten och öka patientens inre ro. Vårdpersonal bör tänka på att 

mjuk massage kan förstärka effekten av den medicinska behandlingen mot ångest.  

 

 

Nyckelord: Cancer, Massage, Ångest 
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INLEDNING 

I det dagliga arbetet möter sjuksköterskor cancerpatienter som lider av ångest. I 

vissa fall går dessa symtom inte helt att lindra medicinskt. Patienterna kan ha både 

fysiska, psykologiska och existentiella problem. Det är en utmaning att behandla 

och lindra patientens besvär som vårdpersonal. Massage har blivit en alternativ 

behandlingsmetod inom cancervården. Som komplement till den medicinska 

symtomlindringen kan mjuk massage fungera och till och med förstärka effekten 

av lindringen. I nästan alla faser som cancerpatienten går igenom kan massage 

användas (Henricson & Billhult, 2010). Internationellt har metoden granskats inom 

cancervård och palliativ vård. Mjuk massage används ofta inom vård och omsorg 

men utvärdering av effekterna saknas (Strang & Beck-Friis, 2012). Avsikten med 

denna litteraturöversikt är att studera effekterna av  massagen och om den påverkar 

patientens ångest.  

 

 

BAKGRUND  

Massage 

Ordet massage härstammar från det arabiska ordet mass´h, vilket betyder att trycka 

försiktigt. Massage är en naturligt läkande process som hjälper kroppen, sinnet och 

själen att förena sig. De olika typerna av massage innefattar många olika grepp.  

De mest vanliga greppen innefattar strykningar, töjningar, tryck, knådningar, 

vibrationer och slag/stötar (Snyder & Lindquist, 2006). Mjuk massage erbjuder ett 

meningsfullt komplement till den traditionella vården och omsorgen. För personal 

som arbetar i palliativ vård borde därför mjuk massage vara ett hjälpmedel och en 

strategi i omvårdnaden (Strang & Beck-Friis, 2012). Att massagen utförs på ett 

professionellt sätt är viktigt för ett bra resultat. Målet med massagen är att höja 

kvalitén i vården och är ett alternativt komplement till medicinsk behandling 

(Ardeby, 2007). ). En cancerdiagnos ger känslor av rädsla, smärta och ångest. 

Mjuk massage har visat sig vara en hjälp för cancerpatienter. Mjuk massage är en 

behandling där händerna används för att underlätta läkningsprocessen (Jackson, 

Kelley, McNeil, Meyer, Schleger & Eaton, 2008). Massage är en av de vanligaste 

alternativa behandlingarna hos barncancerpatienter. Massagen till 
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barncancerpatienter behöver inte vara djup för att uppnå sin fulla potential, en 

mjukare massage gav en generell förbättring av livskvaliteten (Hughes, Ladas, 

Rooney & Kelly, 2008). 

  

Ångest 

Ångest är ett beteende och består av kroppens reaktion som svar på ett upplevt hot. 

Hotet, som enbart skapas i personens tankar, leder till en fysisk och psykisk 

anspänning som de inte har något naturligt utlopp för (Nordlund, 2004). Ångest 

och nedstämdhet är förväntade reaktioner hos personer som drabbas av livshotande 

sjukdom, eller när en svår sjukdom går över i en obotlig fas och döden kan 

förväntas inom en relativt kort tid. Ångest, som kommer från det latinska ordet 

augustia, betyder trånghet. Ångest kan ge en känsla av tryck över bröstet och en 

svårighet att få luft (Strang & Beck-Friis, 2012). Ångest är inte någon känsla, men 

med ångesten följer starkt negativt laddade känslor. Rädsla och ångest har ett nära 

samband till varandra och ångest är känslornas smärta. Ångest signalerar en fara 

som i grunden handlar om någon form av avskiljande eller separation. Ångest kan 

vara en reaktion på en emotionell katastrof som redan har upplevts eller en signal 

på en fara här och nu. Ångest är vanligt vid mörker och övergivenhet. De värsta 

timmarna brukar vanligtvis vara nattetid vid ensamhet och hopplöshet. Det finns 

ingen framtid att se fram emot och ångesten gör ont. Ångest kan ge både 

kroppsliga och emotionella symtom, bland annat muskelspänningar som i sin tur 

kan ge stelhet och huvudvärk (Carlander, 2006). Det finns olika grader av 

smärtupplevelser och ångest både inför behandling och hur framtiden skall bli. När 

inte skolmedicinen räcker till för patientens behov är det inte ovanligt att patienten 

vänder sig till alternativa vårdgivare (Wigforss Percy, 2006). Upprepade mätningar 

av cytostatikarelaterade symtom visade att ångest var en av de vanligaste 

rapporterade biverkningar. Detta antyder att vårdpersonalen kanske inte förstår den 

emotionella sidan som patienten upplever vid cytostatikabehandling. Forskning 

skildrar massagens effekt på smärta och ångest hos cancerpatienter (Jackson, 

Kelley, McNeil, Meyer, Schleger & Eaton, 2008  
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Omvårdnadsteoretisk anknytning 

Att lida är att pinas, våndas, kämpa och att utstå. Men det kan också innebära att 

försonas. Lidandet är en del av livet och varje människa står någon gång inför ett 

outhärdligt lidande som är unikt för just den människan. Den enskildes lidande 

skall inte jämföras med något annat, inte förklaras eller övertolkas. Lidandet kan 

beskrivas i tre olika delar; bekräftandet av lidandet, själva lidandet och 

försoningen. Det behövs tid och rum att få lida ut för att komma till en försoning. 

Att döden närmar sig utan att patienten vet när hon/han skall dö är ett oerhört 

lidande. Svårt lidande kan lindras tillfälligt genom en vänlig blick, ett ord, beröring 

eller något som är ett uttryck för en ärlig känsla av medlidande (Eriksson, 1994). 

Katie Erikssons har under senare år tagit upp begreppet lidande i sin 

omvårdnadsteori. Lidande i form av fysisk smärta och andligt och själsligt lidande 

finns på olika nivåer och är en oundviklig del av människolivet. Lidande kan leda 

till  upplösning och död i symbolisk eller materiell mening och är förknippat med 

sjukdom och behandling, med förhållanden i själva vård- och omsorgssituationen 

samt med existentiellt lidande. I den professionella omvårdnaden ingår uppgiften 

att ta bort onödigt lidande samt att lindra lidandet när det är oundvikligt 

(Kirkevold, 2000). Lidande beskrivs i Katie Erikssons omvårdnadsteori som den 

mest centrala upplevelsen i patientens värld. Upplevelsen av lidande kan ha sitt 

ursprung av många olika anledningar och beroende på var orsaken till lidandet 

finns kan man tala om sjukdoms-, vård- och livslidande. Lidandet kan bli aktuellt 

när patienten får en diagnos och därmed också sina rädslor och farhågor 

bekräftade. Diagnosen innebär att patienten ställs inför allvaret i situationen 

(Wiklund, 2003). Katie Erikssons omvårdnadsteori  beskriver att bekräftelse i 

samband med lidande är att låta den andra förstå att lidandet syns. Detta kan ge 

tröst, förhoppning, stöd och förståelse. Bekräftelse kan ske med en blick eller via 

beröring (Ardeby, 2007). En cancerdiagnos ger känslor av rädsla, smärta och 

ångest. Patienter borde ha tillgång till vård som hjälper dem att kämpa mot cancern 

och lindra rädsla, ångest och smärta. Mjuk massage har visat sig vara en hjälp för 

cancerpatienter. Mjuk massage är en behandling där händerna används för att 

underlätta läkningsprocessen (Jackson, Kelley, McNeil, Meyer, Schleger & Eaton, 

2008).  
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Problemformulering 

En cancerdiagnos kan innebära ett stort lidande för patienten där ångest är ett 

symtom som kan vara svårt att lindra helt med medicinsk behandling. Ångest kan 

leda till en fysisk och psykisk anspänning som kan lindras med massage. Om 

forskningen kan påvisa att massage kan minska lidandet vid ångest hos 

cancerpatienter kan det bli mer tillåtande och ges mer tid till att utöva massage 

som alternativ behandlingsmetod när inte medicinsk behandling kan lindra 

symtomen helt och därför var det viktigt att studera detta vidare.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vilka effekter massage har visat hos 

cancerpatienter som lider av ångest. 

 

Frågeställningar 

 Vilka effekter har massage visat hos cancerpatienter som lider av ångest? 

 

Definition av centrala begrepp 

Med begreppet massage avses i denna litteraturöversikt en mjukare massage som 

inte går så djupt muskulärt.  

Med ångest avses i denna litteraturöversikt som kroppens reaktion som svar på ett 

upplevt hot som leder till en fysisk och psykisk anspänning (Nordlund, 2004).  

 

 

METOD 

Design 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt. Metoden beskrivs av 

Forsberg och Wengström (2008) som ett arbete utifrån en tydlig frågeställning och 

följs upp genom att söka tidigare genomförda studier. 

 

Urval av litteratur 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaser via Högskolan Dalarnas bibliotek. 

Sökningen gjordes i Google Scholar, PubMed och CINAHL. Sökord som 
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användes var anxiety, massage och cancer. Under sökningsprocessens gång valdes 

artiklar genom att inledningsvis läsa sammanfattningen. Om sammanfattningen var 

relevant i förhållande till syftet, skrevs artikeln ut och artikeln lästes i sin helhet. 

Författarna läste 53 sammanfattningar vars titel motsvarade syftet, 36 artiklar 

valdes ut för fulltextläsning varav 11 svarade på uppsatsförfattarnas syfte. Då 25 

av artiklarna inte svarade på syftet eller ingick i de valda kriterierna valdes de bort. 

För att utöka antalet artiklar gjordes en sekundärsökning via referenslistorna i de 

andra vetenskapliga artiklarna, vilket resulterade i ytterligare 5 artiklar som efter 

granskning motsvarade uppsatsförfattarnas syfte. Manuell sökning av dessa 

artiklar gjordes därefter i databasen Google Scholar. Antalet artiklar som 

granskades med hjälp av granskningsmallar var 23 stycken. Bortfallet efter 

granskningen var 7 stycken, då dessa ansågs vara av låg kvalitet. Sammanlagt 

återstod 16 artiklar som sedan inkluderades i litteraturöversiktens resultat. 

Sökningen har sammanfattats och sammanställts i tabell 1.  

 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, det vill säga peer 

reviewed och publicerade i någon vetenskaplig tidskrift. De skulle vara tillgängliga 

i fulltext och skrivna 2003 eller senare. Artiklarna skulle vara på engelska eller 

svenska och vara orginalkällor. Artiklarna skulle innehålla effekter av massage hos 

cancerpatienter som led av ångest. Exklusionskriterier var artiklar som innehöll 

reflexologi och aromaterapi.  
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Söktabell 

Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda   

artiklar 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat, n=16 

PubMed Anxiety AND 

Massage AND 

Cancer 

67301 

271 

66 

0 

0 

39(**) 
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CINAHL Anxiety AND 

Massage AND 

Cancer 

5134 

57 

14 

0 

0 

14(**) 

 

 

0 

Google 

Scholar 

Anxiety AND 

Massage AND 

Cancer AND 

302000 

34100 

17200 

0 

0 

0 

 

 

0 

 Manuell sökning   5 

Summa:   53 16 

 

(**) Dubletter förekommer i databassökningen 

 

 

Tillvägagångssätt 

Engelska artiklar översattes av författarna var för sig, för att senare sammanställas 

och bearbetas gemensamt för att utesluta missförstånd. Författarna har varit lika 

mycket delaktiga i urvalsprocessen, granskningen och sammanställningen av 

resultatet. För att granska artiklarna användes granskningsmallarna Forsberg och 

Wengström ( 2008) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) som är avsedda för 

kvantitativa och kvalitativa studier (se bilaga I & II). Maxpoäng i 

granskningsmallen för kvantitativa studien är 29 poäng och 25 poäng för den 

kvalitativa. Mer än 80% av poängen motsvarar en hög kvalitetsnivå, mer än 60% 

av poängen motsvarar en medel kvalitetsnivå och mindre än 60% motsvarar en låg 
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kvalitetsnivå. Av artiklarna som användes till resultatet låg 13 på en hög 

kvalitetsnivå och 3 på en medel kvalitetsnivå. Artiklarna presenteras  i bilaga III. 

 

Analys 

Data från artiklarna har analyserats. Detta genomfördes genom att de utvalda 

artiklarna lästes individuellt, överstrykningspennor användes för att få en överblick 

av artiklarnas innehåll. Data sammanställdes gemensamt till en helhet. 

Innehållsanalysen genomfördes likadant på de kvalitativa och kvantitativa 

artiklarna. Likheter och skillnader i resultaten i artiklarna jämfördes och sorterades 

in i kategorier. De olika kategorierna presenteras i resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som använts i examensarbetet har haft en medel och hög kvalité enligt 

granskningsmallarna Forsberg och Wengström (2008) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006). Översättningen från engelska till svenska har gjorts noggrant 

av författarna med hjälp av lexikon och internetbaserat översättningshjälpmedel. 

Författarna har försökt undvika plagiat genom att använda egna ord och 

omskrivningar samt varit noga med eventuella direkta citat enligt Refero – 

Antiplagieringsguiden (2009). Intentionen har varit att vara sanningsenliga i 

relation till de artiklar som har lästs och det har funnits en eftersträvan av ett 

objektivt förhållningssätt till vald litteratur.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet baserades på 16 vetenskapliga artiklar. Artiklarna delades upp i fem 

kategorier; lindring av ångest, lindring av fysiska och psykiska symtom, ökad 

livskvalitet, ökad inre ro och ingen lindring av ångest. Alla fem belyste effekter av 

massage hos cancerpatienter med ångest.  

 

Lindring av ångest 

Massage användes för att lindra symtom hos 103 cancerpatienter, i första hand 

ångest. Välbefinnande och trygghet ökade och ångesten lindrades hos patienterna 
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genom närvaro av personal som gav massage (Alexandersson, Dehlén, Johansson, 

Petersson & Langius, 2003).  

En stor studie som har gjorts inom området massage och cancerpatienter kommer 

från ett cancercenter i USA där 1 290 patienter deltog. Studien pågick i tre år och 

inkluderade både inneliggande och polikliniska patienter. Det vanligaste problemet 

hos patienterna var ångest, detta symtom fick den bästa lindringen av massagen. 

De polikliniska patienterna  fick massage under längre tid vid varje tillfälle. 

Effekten av massagen varade längre hos dom polikliniska patienterna men båda 

grupperna upplevde en lindring av sin ångest (Cassileth & Vickers, 2004).  

Haun, Graham-Pole & Shortley (2009) undersökte barn på ett cancercenter i USA, 

där 30 deltagare blev uppdelade i två grupper. Den ena gruppen fick massage med 

närvaro av vårdnadshavare och  kontrollgruppen fick prata och leka med 

terapeuten istället. Om barnet i kontrollgruppen inte mådde bra satt terapeuten vid 

deras sida. Ingen skillnad på ångest observerades innan studien påbörjades. 

Nivåerna av ångest sjönk och livskvaliten förbättrades generellt bland barnen som 

fick massage jämfört med kontrollgruppen.  

Kvinnor som diagnostiserades med bröstcancer delades postoperativt upp i  en 

massagegrupp och en kontrollgrupp som endast fick medicinsk behandling. Av de 

34 kvinnorna lottades 12 patienter till kontrollgruppen som erbjöds massage efter 

studiens slut. Massagen erhölls tre gånger per vecka i fem veckors tid. Deltagarna 

skattade sin ångest före och efter behandlingen. Resultatet visade att deltagarna 

som fick massage skattade sin ångest lägre både direkt efter massagen och även så 

länge studien pågick (Hernandez-Reif et al, 2004) .   

I en studie av Listing et al (2010) ville författarna ta reda på effekten av massage 

hos 34 kvinnor diagnosticerade med bröstcancer som blev indelade i två grupper. 

Den behandlade gruppen fick massage två gånger/vecka i fem veckors tid och 

kontrollgruppen fick rutinbesök. Grupperna fick fylla i mätvärden före studiens 

början, när studien avslutades och sex veckor efter studiens avslut. I resultatet 

framkom att gruppen som fick massage hade en reducering av ångest när studien 

avslutades. Reduceringen kvarstod även vid den avslutande mätningen sex veckor 

efter studiens slut. Kontrollgruppen hade ingen signifikant reducering av ångest. 
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Jane et als (2009) syfte med sin studie var att undersöka effekten av massagen på 

ångest hos 30 taiwanesiska patienter med skelettmetastaser. Alla patienter fick 45 

minuters massage en dag. Effekten av massagen mättes sedan regelbundet under 

den dagen och dagen efter. Resultatet visade att ångesten reducerades direkt efter 

massagen, 15 minuter efter var ångesten mest reducerad för att sedan sakta gradvis 

gå tillbaka till sitt ursprungstillstånd. Patienternas ångest skattades fortfarande 

betydligt lägre vid 16-18 timmar efter massagen än vid ursprungsmätningen. 

Patienterna upplevde effekter av muskelavslappning, bättre sömn, mindre smärta, 

bättre cirkulation, reducerad ångest och stress.  

Kutner et al (2008) undersökte i sin studie 380 patienter med avancerad cancer. 

Patienterna blev indelade i två grupper där den ena gruppen fick massage och den 

andra gruppen fick tid, uppmärksamhet och beröring. Patienterna blev intervjuade 

och fick även fylla i mätvärden. Båda grupperna fick en omedelbar effekt gällande 

lindring av ångest, men massagegruppens lindring var signifikant större.  

Sturgeon et al. (2009) visade hos kvinnor som opererats för bröstcancer ett stort 

samband mellan reducerade ångest och massage. Deltagarna i studien skattade sin 

ångest signifikant lägre efter massagen jämfört med innan. Fernandez-Lao et al  

(2012) har undersökt effekterna av massage hos 20 kvinnor med bröstcancer utan 

pågående behandling och hur kvinnornas attityd påverkar effekten av massage. 

Kvinnorna fick både massage och besök med speciell uppmärksamhet. Resultatet 

påvisade att kvinnorna med en positiv attityd gentemot massage upplevde en 

signifikant minskning av ångest.  

Cancerpatienter under pågående cytostatikabehandling, patienterna var 240 till 

antalet, delades i tre olika grupper; massage, healing eller närvaro under fyra 

veckor. Därefter fick alla patienter endast standardbehandling i fyra veckor. 

Mätningar av bland annat ångest gjordes både före och efter de olika sessionerna. 

Resultatet påvisade att ångesten reducerades hos den gruppen som fick massage. 

En patient kommenterade att ångestkänslorna försvann av massagen (Post-White 

et al, 2003).  

I en studie gjord av Post-White et al (2009) delades 23 barn med cancer, under 

pågående cytostatikabehandling, upp i två olika grupper. Den ena gruppen fick 

först massage i fyra veckor och sedan besökstid med tystnad. Den andra gruppen 
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fick först besökstid med tystnad i fyra veckor och sedan massage.  Mätningar 

gjordes både före och 15-20 minuter efter massagen/besöket. Mätningar och 

intervjuer gjordes även i slutet av varje fyraveckorsperiod. Vårdnadshavare till 

barnen var med både under sessionerna och på intervjuerna/mätningarna. Många 

av barnen somnade eller blev väldigt avslappnade/sömniga. Resultatet visade att 

det inte fanns någon skillnad initialt gällande ångest mellan patienterna. Barn 

mellan ett till tretton år fick reducerad ångest efter massage jämfört med besökstid 

i tystnad. Tonåringar mellan 14-18 år hade ingen reducerad ångest efter första 

omgången massage jämfört med besökstid i tystnad, men efter massage nummer 

fyra fanns en signifikant reducerad ångest. Alla barn upplevde att de största 

fördelarna med massagen var mindre stress och ångest.  

Cancerpatienter på hospiceavdelning fick fem minuters handmassage. Både före 

och efter massagen gjordes en mätning av effekten. Resultatet påvisade att 

handmassage kunde reducera både ångest och stress hos de 34 patienterna med 

cancer i livets slutskede. Studien påvisade att ångesten reducerades mer hos 

patienter som var positivt inställda till massagen (Osaka et al, 2009). 

 

Lindring av fysiska och psykiska symtom 

Personalen kunde bemöta patienten och dennes besvär och framhöll att massagen 

användes som komplement till psykisk och fysisk lindring (Alexandersson et al, 

2003). Tankarna på fysiska problem försvann under massagen. Minnen från 

tidigare massage gav förhoppningar om en skön stund, vilket var viktigt för att 

kunna leva med fysiska och psykiska problem. Upplevelsen av tid och rum 

försvann under massagen. Patienterna berättade hur viktig massage var för dom 

och ville absolut inte att något annat skulle inplaneras samtidigt som tiden för 

massage (Beck, Runeson & Blomqvist, 2009). Patienterna upplevde effekter av 

muskelavslappning, bättre sömn, mindre smärta, bättre cirkulation, reducerad 

ångest och stress (Jane et al, 2009)  

 

Ökad livskvalitet 

Nivåerna av ångest sjönk och livskvaliten förbättrades generellt bland barnen som 

fick massage jämfört med kontrollgruppen (Haun, Graham-Pole & Shortley, 
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2009). Enligt Sturgeon et al (2009) minskade biverkningarna hos 

bröstcancerpatienter som fick massage under pågående cytostatikabehandling. 

Målet med studien var att ta reda på om patienterna fick en förbättrad livskvalité 

genom massagebehandling. I studien ingick 51 kvinnor med bröstcancer som fick 

massage en gång/vecka i tre veckors tid. Kvinnorna fyllde i frågeformulär 

angående hur de mådde före och efter massagen. Resultatet påvisade att 

livskvalitén ökade. 

 

Ökad inre ro 

Massagen upplevdes av patienten som en extra tillgång för att komma till ro och 

kunna sova i och med att dom blev lugna och avslappnade (Alexandersson et al, 

2003). Beck, Runeson & Blomqvist (2009) har undersökt om mjuk massage kunde 

ge effekt av en inre ro hos cancerpatienter. Massagen gavs i hemmiljö hos åtta 

stycken patienter. Mjuk massage upplevdes av patienterna som ett sätt att finna en 

inre ro. Resultatet påvisade att mjuk massage förmedlade en inre ro, inte bara 

under massagen utan även tiden efter massagen. Massagen påverkade både nutid 

och framtid genom att ge en styrka att vilja leva, hoppet för framtida ögonblick av 

inre ro och en fridfull död. 

 

Ingen lindring av ångest 

I en studie om kvinnor med bröstcancer under pågående cytostatikabehandling 

delades 39 patienter upp i två grupper varav 19 patienter fick massage fem gånger 

och 20 patienter endast fick träffa sjukhuspersonal fem gånger. Patienternas ångest 

mättes innan första massagen/besöket, mätningen upprepades efter varje session. 

Resultatet påvisade ingen signifikant skillnad mellan de båda grupperna gällande 

lindring av ångest (Billhult, Bergbom & Stener-Victorin, 2007). Billhult, 

Lindholm, Gunnarsson & Stener-Victorin (2008) har undersökt om massage hade 

någon effekt på psykologiska faktorer hos 22 kvinnor med bröstcancer. Patienterna 

indelades i två grupper varav hälften fick massage och hälften fick besök vid tio 

olika tillfällen. Alla patienter fick träffa samma person. Resultatet påvisade ingen 

signifikant skillnad gällande lindring av ångest mellan de båda grupperna. 

Patienter med metastaserad cancer delades upp i tre olika grupper för att ta reda på 
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vilken effekt massage hade. Alla 39 deltagare i studien fick massage alternativt 

vanligt besök i 15-45 minuter  tre gånger under en veckas tid. Intervjuer och 

mätningar gjordes en vecka respektive fyra veckor efter massagen/besöket. Enligt 

resultatet på studien fanns ingen signifikant skillnad på patientens ångest varken en 

vecka eller en månad efter massagen jämfört med mätningar före studiens början 

(Toth et al, 2013).  

 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vilka effekter massage har hos 

cancerpatienter som lider av ångest. Författarna anser att resultatet till stor del kan 

styrka att massage kan lindra ångest hos cancerpatienter.  

 

Resultatet visade att massage kan lindra ångest hos cancerpatienter. Välbefinnande 

och trygghet ökade och ångesten lindrades hos patienterna genom närvaro av 

personal som gav massage (Alexandersson et al, 2003). Mjuk massage upplevdes av 

patienterna som ett sätt att finna en inre ro, inte bara under massagen utan även 

tiden efter massagen (Beck, Runeson & Blomqvist, 2009). Det vanligaste problemet 

hos patienterna var ångest, detta symtom fick den bästa lindringen av massagen 

(Cassileth & Vickers, 2004). Nivåerna av ångest sjönk och livskvaliten förbättrades 

generellt bland barnen som fick massage jämfört med kontrollgruppen (Haun, 

Graham-Pole & Shortley, 2009). Deltagarna som fick massage skattade sin ångest 

lägre både direkt efter massagen och även så länge studien pågick (Hernandez-Reif 

et al, 2004). Resultatet visade att ångesten reducerades direkt efter massagen (Jane 

et al, 2009). Gruppen som fick massage hade en reducering av ångest (Listing et al, 

2010; Post-White et al, 2003). Alla barn upplevde att största fördelarna med 

massagen var mindre stress och ångest (Post-White et al, 2009). Enligt studien 

fanns ett stort samband mellan deltagarnas reducerade ångest och massage 

(Sturgeon et al, 2009). Billhult, Bergbom & Stener-Victorin (2007); Billhult, 

Bergbom, Gunnarsson & Stener-Victorin (2008); Toth et al (2013) påvisade i sina 

resultat ingen signifikant skillnad gällande ångest när patienterna fick massage.  
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Resultatdiskussion 

I denna litteraturöversikt har valts att anknyta till Katie Erikssons omvårdnadsteori.  

Enligt Eriksson (1994) är det ett oerhört lidande för patienten att döden närmar sig 

utan att han/hon vet när det ska ske. I Katie Erikssons omvårdnadsteori tas upp att i 

den professionella omvårdnaden ingår uppgiften att ta bort onödigt lidande samt att 

lindra lidandet när det är oundvikligt (Kirkevold, 2000). Lidandet kan bli aktuellt 

när patienten får en diagnos och därmed också sina rädslor och farhågor bekräftade. 

Diagnosen innebär att patienten ställs inför allvaret i situationen (Wiklund, 2003).  

En cancerdiagnos kan innebära ett stort lidande för patienten där ångest är ett 

symtom som kan vara svårt att lindra helt med medicinsk behandling. För 

vårdpersonalen handlar det om att göra patientens sista tid i livet så värdigt som 

möjligt, bland annat genom att reducera lidandet av ångest och därmed öka 

patientens välbefinnande. Resultatet i föreliggande studie visade att massage kan 

användas som ett komplement till farmakologisk behandling för att lindra lidandet 

av ångest. Om vårdpersonalen får mer tid att ge massage till cancerpatienterna som 

lider av ångest kan antas att patienternas ångest oftast kan reduceras och därmed 

kan patienternas lidande minska. 

 

Lindring av ångest 

I flera av studierna jämfördes en massagegrupp med en kontrollgrupp, som istället 

för massage fick rutinbesök, samtal, medicinsk behandling, tid och uppmärksamhet. 

I de flesta resultaten påvisades att massage hade reducerande effekt på ångest 

jämfört med kontrollgruppen (Haun, Graham-Pole & Shortley, 2009; Hernandez-

Reif et al, 2004; Kutner et at, 2008; Listing et al, 2010; Post-White et al, 2003; 

Post-White et al, 2009). Alexandersson et al. (2003) påvisade i sin studie att 

massage hade en reducerande effekt på ångest hos cancerpatienter, vilket är viktigt 

att ha med sig i vården av dessa patienter. Fernandez-Lao et al. (2012); Osaka et al 

(2009) påvisade i sina studier att massage påverkade effekten på ångest när 

patienten hade en positiv attityd till massage. I studien av Osaka et al. (2009) 

påvisades i resultatet en reducering av ångest och stress efter massage. Ångesten 

reducerades mer hos patienter som var positivt inställda till massagen. I studien av 

Fernandez-Lao et al. (2012) var kvinnorna uppdelade i två grupper, massage och 
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besök med speciell uppmärksamhet. Resultatet påvisade att kvinnorna med en 

positiv attityd gentemot massage upplevde en minskning av ångest. Om det är så 

kan det vara viktigt att informera muntligt/skriftligt samt erbjuda massage i en 

positiv anda. Det kan eventuellt göra patienten mer mottaglig för massage. Jane et 

al. (2009) undersökte effekten av massage på ångest hos patienter med 

skelettmetastaser. Patienterna fick massage en dag under 45 minuter och effekterna 

mättes sedan regelbundet till och med dagen efter. Patienternas ångest skattades 

fortfarande betydligt lägre vid 16-18 timmar efter massagen än vid 

ursprungsmätningen. Listing et al. (2010) beskrev hur patienterna fick massage 

under fem veckor, reduceringen av ångest kvarstod sex veckor efter studiens slut. 

En studie som gjordes på ett cancercenter erbjöd massage till både inneliggande och 

polikliniska patienter. De polikliniska patienterna fick massage under längre tid vid 

varje tillfälle. Effekten av massagen varade längre hos de polikliniska patienterna 

men båda grupperna upplevde en lindring av sin ångest (Cassileth & Vickers, 

2004). Listing et al. (2009) beskrev hur kvinnor med bröstcancer blev indelade i två 

grupper, varav den ena gruppen fick massage av samma person vid alla tillfällen. 

Enligt resultatet i studien visades att ångesten blev reducerad hos patienterna. 

Cronfalk et al. (2009) påvisade i sitt resultat att cancerpatienter i livets slutskede 

som vårdades i hemmet fick en känsla av inre ro och reducerad ångest genom 

massage. Detta styrker att massage kan lindra ångest även om cancerpatienten är i 

livets slutskede. 

 

Lindring av fysiska och psykiska symtom 

Alexandersson et al. (2003) påvisade i likhet med denna studie att massage kunde 

användas som komplement till psykisk och fysisk lindring och att detta är 

ytterligare ett sätt att kunna bemöta patienten och dennes besvär på. I Beck, 

Runeson & Blomqvists. (2009) studie framgick att tankarna på fysiska problem 

försvann under massagen och minnen från tidigare massage gav förhoppningar om 

en skön stund, vilket var viktigt för att kunna leva med fysiska och psykiska 

problem. Detta visar att massage även kan lindra patientens fysiska och psykiska 

problem, vilket kan vara viktigt att ha med sig som vårdpersonal. 
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Ökad livskvalitet 

Livskvaliteten förbättrades generellt bland barnen som fick massage jämfört med 

kontrollgruppen (Haun, Graham-Pole & Shortley, 2009). Enligt Sturgeon et al. 

(2009) påvisade resultatet en ökad livskvalitet hos bröstcancerpatienter som fick 

massage under pågående cytostatikabehandling. Genom massage kan livskvaliteten 

förbättras hos cancerpatienter oberoende av ålder.  

 

Ökad inre ro 

Beck, Runesson & Blomqvist (2009) påvisade i sitt resultat att mjuk massage 

förmedlade en inre ro, inte bara under utan även tiden efter massagen. Detta visar 

att det är viktigt att kunna erbjuda regelbunden massage till de cancersjuka 

patienterna som lider av ångest, som ett komplement till den medicinska 

behandlingen. Cronfalk et al. (2009) påvisade i sitt resultat att cancerpatienter i 

livets slutskede som vårdades i hemmet fick en känsla av inre ro och reducerad 

ångest genom massage. 

 

Ingen lindring av ångest 

Billhult, Bergbom & Stener-Victorin (2007); Billhult, Lindholm, Gunnarsson & 

Stener-Victorin (2008) och Toth et al. (2013) påvisade resultaten ingen signifikant 

skillnad på patienternas ångest. Patienterna hade varit indelade i två olika grupper 

där den ena gruppen fick massage och den andra gruppen fick besök. På grund av 

att det finns studier som visar att massagen inte ger en reducerad ångest anser 

författarna till litteraturöversikten att vidare studier på området vore önskvärt. 

 

Varje människa står någon gång inför ett outhärdligt lidande som är unikt för just 

den människan och den enskildes lidande skall inte jämföras med något annat. Att 

döden närmar sig utan att patienten vet när hon/han skall dö är ett oerhört lidande 

(Eriksson, 1994). Information och erbjudande av massage bör ges i positiv anda 

eftersom vissa studier påvisar att patientens attityd till massage påverkar effekten. 

Effekterna av massagen kvarstår längre tid, patienternas ångest kan reduceras och 

lidandet lindras vid regelbunden massage. Trots att inte alla studier påvisade att 
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massage reducerade ångest anses att alla cancerpatienter som lider av ångest bör 

massage erbjudas som komplement till den medicinska behandlingen.  

 

Metoddiskussion 

Det ansågs relevant att söka i Högskolan Dalarnas biblioteks databaser Google 

Scholar, PubMed och CINAHL som rekommenderades via föreläsningar. Google 

Scholar visade sig ge många träffar på valda sökord och därför koncentrerades 

sökningen till databaserna PubMed och CINAHL. Dubletter av artiklarna hittades i 

PubMed och CINAHL, artiklarna valdes från PubMed då alla fanns i fulltext. I 

sökningsförfarandet blev ett visst bortfall mellan lästa abstrakt och valda artiklar på 

grund av att de inte stämde överens med syftet. För att minska risken att förbise en 

artikel gjordes sökningarna två gånger i PubMed. 

 

Sökord som användes var anxiety, massage och cancer. Sökorden valdes för att de 

var relevanta till syftet och antagligen hade mer passande artiklar inte kunnat 

erhållas med andra sökord. Artiklar som valdes var inte äldre än tio år, för att få det 

senaste inom forskningsområdet. Artiklar som innehöll reflexologi och aromaterapi 

valdes bort, även litteraturöversikter valdes bort då endast originalkällor önskades. 

Artiklarna skulle innehålla effekter av massage hos cancerpatienter som led av 

ångest. Artiklarna analyserades efter granskningsmallarna Forsberg & Wengström 

(2008) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) av författarna var för sig. De 

jämfördes och diskuterades för att komma fram till en enhetlig bedömning av 

artiklarna. I litteraturöversikten valdes att använda både kvantitativa och kvalitativa 

studier. För att få ett trovärdigare resultat valdes att endast använda artiklar med 

medel och hög kvalitet, varav 13 var av hög kvalitet och tre var av medelkvalitet. 

Översättningen från engelska till svenska har gjorts noggrant med hjälp av lexikon 

och ett internetbaserat översättningshjälpmedel. En eftersträvan har varit att vara 

sanningsenliga i relation till de artiklar som bearbetats och och att ha ett objektivt 

förhållningssätt till vald litteratur. För att inte plagiera har texten översatts med egna 

ord. Det anses vara en styrka att artiklarna till litteraturöversiktens resultat är 

representerade från sex olika länder; Sverige, USA, Spanien, Tyskland, Taiwan och 

Japan. Att alla olika åldrar är representerade anses också vara en styrka av 



 

 21 

författarna. Detta gör att resultatet kan vara representativt både geografiskt och 

åldermässigt. En svaghet kan vara att artiklarna översattes av författarna var för sig, 

men eftersom artiklarna är sammanställda och bearbetade gemensamt bör detta 

utesluta missförstånd. En annan svaghet kan vara att fler sökord kunde ha använts 

på databasen Google Scholar för att få ett mindre urval. 

 

Slutsats 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vilka effekter massage hade hos 

cancerpatienter som lider av ångest. Resultatet visade att massage kunde i de flesta 

fall lindra lidandet hos cancerpatienter genom att lindra patientens ångest, lindra 

fysiska och psykiska symtom, öka livskvaliteten och öka patientens inre ro. Den 

palliativa omvårdnaden är starkt fokuserad på symtomlindring när botande 

behandling inte längre är möjlig. Studiens kliniska betydelse är av stor vikt för 

cancerpatienterna om verksamheten genom detta ger mer tid till personalen att ge 

mer massage som en kompletterande behandling mot ångest. Mjuk massage kan 

förstärka effekten av den medicinska behandlingen mot ångest. 

 

Förslag till vidare forskning 

Fler intervjustudier med cancerpatienter som får massage under en längre tid 

behövs för att kunna påvisa att massage kan lindra lidandet av ångest. Mer 

forskning om det finns någon skillnad på effekten beroende på var massagen ges, i 

hemmet eller på vårdinrättning är önskvärt. Forskning som handlar om patientens 

attityd mot massage och om detta kan påverka effekten vore intressant. Forskning 

om vilken betydelse det har för patienten att det är samma person som masserar vid 

varje tillfälle är också önskvärt.  
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Bilaga III. Presentation av artiklar som ligger till grund för uppsatsens 

resultat. 

 

Författare, år, 

land 

Syfte Design Urval Kvalitets 

gransk-

ning 

Alexandersson, 

Dehlén, 

Johansson, 

Petersson & 

Langius (2003) 

Sverige 

Belysa hur personal 

upplever att använda 

taktil massage i det 

kliniska arbetet och 

vilka effekter det har 

på patienterna 

Kvalitativ 

studie baserad 

på 

semistrukture-

rade intervjuer 

10 personal 

och 103 

patienter (59 

kvinnor och 

44 män) på 

hospice 

Hög 

20p/25p 

Beck, Runesson 

& Blomqvist 

(2009) 

Sverige 

Utvärdera hur 

cancerpatienter 

upplever massage 

Kvalitativ 

studie baserad 

på intervjuer 

Åtta 

patienter 

med cancer 

Hög 

22p/25p 

Billhult, 

Bergbom & 

Stener-Victorin 

(2007) 

Sverige 

Beskriva upplevelsen 

av massage för 

bröstcancerpatienter 

under behandling 

Kvalitativ 

fenomenolo-

gisk studie 

baserad på 

intervjuer 

Tio patienter 

med 

bröstcancer 

Hög 

24p/25p 

Billhult, 

Lindholm, 

Gunnarsson & 

Stener-Victorin 

(2008) 

Sverige 

Undersöka effekten 

av massage vid 

symtomlindring hos 

bröstcancerpatienter 

Kvantitativ 

studie baserad 

på 

mätinstrument  

22 patienter 

med 

bröstcancer 

Hög 

25p/29p 

Cassileth & 

Vickers (2004) 

USA 

Undersöka om 

massage kan lindra 

symtom hos 

cancerpatienter  

Kvantitativ 

studie baserad 

på 

mätinstrument  

1290 

patienter 

(247 innelig-

gande 

patienter och 

83 

polikliniska 

patienter)  

Medel 

22p/29p 

Fernández-Lao, 

Cantarero-

Villanueva, 

Díaz-

Rodríguez, 

Cuesta-Vargas, 

Fernández-

Delas-Pe´nas & 

Arroyo-Morales 

(2012) 

Spanien 

Undersöka effekten 

av massage och 

attityden gentemot 

massage hos 

bröstcancerpatienter 

Kvantitativ 

studie baserad 

på 

mätinstrument 

20 patienter 

med 

bröstcancer 

Hög 

24p/29p 

Haun, Graham-

Pole & Shortley 

Undersöka om 

massage har någon 

Kvantitativ 

studie baserad 

30 barn med 

cancer eller 

Medel 

21p/29p 
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(2009) 

USA 

psykologisk effekt 

hos 

barncancerpatienter 

på 

mätinstrument 

blodsjukdom 

 

Hernandez-

Reif, Ironson, 

Field, Hurley, 

Katz, Diego, 

Weiss, Fletcher, 

Schanberg, 

Kuhn & 

Burman (2004) 

USA 

Bedöma effekten av 

massage hos 

bröstcancerpatienter 

och upplevelsen av 

stress och oro 

Kvantitativ 

studie baserad 

på 

frågeformulär 

34 patienter 

med 

bröstcancer 

Hög 

27p/29p 

Jane, Wilkie, 

Gallucci, 

Beaton & 

Huang (2009) 

Taiwan 

Beskriva möjligheten 

för massage att 

minska ångest hos 

patienter med 

skelettmetastaser 

Kvantitativ 

studie baserad 

på 

mätinstrument 

30 patienter 

inom sluten 

onkologi 

Hög 

25p/29p 

Kutner, Smith, 

Corbin, 

Hemphill, 

Benton, Mellis, 

Beaty, Felton & 

Yamashita 

(2008) USA 

Utvädera effekten av 

massage vid 

symtomrelaterat 

lidande samt förbättra 

livskvalitén 

Kvalitativ 

multicenter-

studie baserad 

på intervjuer 

380 

patienter 

med 

avancerad 

cancer 

Hög 

23p/25p 

Listing, Krohn, 

Liezmann, 

Kim, 

Reisshauer, 

Peters, Klapp & 

Rauchfuss 

(2010) 

Tyskland 

Undersöka effekten 

av massage på stress 

och välbefinnande 

hos patienter med 

bröstcancer 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollstudie 

baserad på 

datainsamling 

34 patienter 

med 

bröstcancer 

Hög 

28p/29p 

Osaka, 

Kurihara, 

Tanaka, 

Nishizaki, 

Shigeru & 

Adachi (2009) 

Japan 

Undersöka effekten 

av massage för att 

reducera stress hos 

patienter i 

terminalvård 

Kvantitativ 

studie baserad 

på 

mätinstrument 

34 patienter 

i palliativ 

vård 

 

Hög 

26p/29p 

Post-White, 

Kinney, Savik, 

Berntsen, 

Wilcox & 

Lerner (2003) 

USA 

Undersöka om 

massage hade mer 

effekt än 

standardvård eller 

närvaro 

Kvantitativ 

randomiserad 

cross-over 

studie baserad 

på intervju-

observation 

och öppna 

frågor  

164 

patienter 

med cancer-

diagnos 

Hög 

26p/29p 
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Post-White, 

Fitzgerald, 

Savik, Hooke, 

Hannahan & 

Sencer (2009) 

USA 

Undersöka om 

massage kunde 

minska ångest hos 

barncancerpatienter 

Kvantitativ 

studie baserad 

på 

mätinstrument 

och intervjuer 

23 barn med 

cancer-

diagnos 

Hög 

25p/29p 

Sturgeon, 

Wetta-Hall, 

Hart, Good & 

Dakhil (2009) 

USA 

Undersöka om 

massage hade effekt 

på livskvalitén hos 

kvinnor med 

bröstcancer 

Kvantitativ 

studie baserad 

på 

mätinstrument 

51 patienter 

med 

bröstcancer 

Hög 

24p/29p 

Toth, 

Marcantonio, 

Davis, Wallton, 

Kahn & Phillips 

(2013)  

USA 

Beskriva effekterna 

av massage vid 

metastaserande 

cancer 

Kvantitativ 

studie baserad 

på 

mätinstrument 

39 patienter 

med 

metastase-

rande cancer 

Medel 

23p/29p 

 


