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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Beröringen är ett av människans grundläggande behov. Närhet och 

beröring har betydelse för välbefinnandet. Beröring är en central del i vårdandet, 

där den är förväntad och accepterad.   Att leva med cancer innebär ett stort lidande.  

Både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Många genomgår 

tuffa behandlingar med biverkningar, vilket skapar ett lidande för både patient och 

närstående. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva beröringens betydelse 

i vårdandet av cancerpatienter.   

Metod: En litteraturöversikt, där femton vårdvetenskapliga artiklar har använts, 

nio med kvantitativ metod och sex med kvalitativ metod.   

Resultat: Studiens resultat visade att beröring har betydelse i omvårdnaden av 

cancerpatienter, både i livets slut och hos de 

som genomgår tuffa behandlingar. Beröring dämpade svåra biverkningar såsom 

illamående, oro/ångest, smärta samt att lindra lidandet. Patienterna upplevde ökad 

livskvalitet. Beröringen hade även en positiv betydelse för patienternas relation 

med både sjuksköterskan och anhöriga.  

Slutsats: Att drabbas av cancer innebär ett stort lidande, både fysiskt, psykiskt, 

socialt och existentiellt. Litteraturöversikten visar att beröring som omvårdnadsåt-

gärd hjälper patienterna att öka sitt välbefinnande på alla dessa fyra plan. Genom 

att använda beröring inom vårdandet av cancerpatienter kan man öka deras livs-

kvalité och välbefinnande.   

 

Nyckelord: Beröring, Cancer, Massage, Vårdande, Välbefinnande. 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

ABSTRACT   

Background: Touch is one of human basic needs. Nearness and touch are im-

portant for the well-being. Touch is a central element in nursing, where it is ex-

pected and accepted. Living with cancer involves great suffering. Physical, mental, 

social and spiritual. Many undergoes tough treatments with side effects, which 

leads to suffering for both the patient and the family.  

Aim: The aim of this literature review was to describe the meaning of touch in 

care of cancer patients.  

 Method: A literature review, fifteen research papers. Nine of quantitative method 

and six of qualitative method.  

Results: The results showed that touch is important in care of cancer patients, 

both in the final stage of life and fore those who undergoing tough treatments. The 

touch reduced treatment-related symptoms, such as nausea, anxiety, pain and re-

duces suffering. Patients experienced improved quality of life. Touch also had a 

positive impact on patients' relationship to the nurse as well as to the family.  

Conclusion: To live with cancer involves a great amount of suffering,  physical, 

mental, social and spiritual. The literature review shows that touch as nursing in-

tervention helps patients increase their welfare in all four levels. Using touch in the 

care of cancer patients, improves their quality of life and well-being.  

  

Keywords: Touch, Cancer, Massage, Nursing, Well-being.  
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INLEDNING  

Denna litteraturöversikt handlar om beröringens betydelse i vårdandet av cancer-

patienter. Författarna har under den verksamhetsförlagda utbildning blivit varse 

om hur omfattande beröring är i den dagliga omvårdnaden och fick vara med om 

upplevelser där en tryggande hand hade en positiv effekt på patienter i utsatta situ-

ationer. Cancer är ett samlingsnamn för flera tumörsjukdomar och en ständigt väx-

ande sjukdom. I dag är det mer en fråga om när och inte om vem som får cancer. 

Siffror visar på att var tredje svensk kommer att drabbas av cancer under sin livs-

tid. Att leva med cancer innebär ett stort lidande på flera plan. Symtomen från 

sjukdomen och biverkningarna från de tuffa behandlingarna kan påverka patienten 

negativt och utsätter patienten för onödigt lidande vilket i förlängningen även på-

verkar patientens motivation och överlevnad. Att vårda cancersjuka människor och 

stötta oroliga anhöriga kommer bli allt mer vanligt, därför vill uppsatsförfattarna 

beskriva möjligheterna till komplimenterande behandlingar som kan bidra till ett 

ökat välbefinnande.   

 

BAKGRUND  

 

Cancer  

Cancer är ett samlingsnamn för ca 200 olika tumörsjukdomar och idag insjuknar 

ca en tredjedel av den svenska befolkningen i cancer någon gång under sitt liv. 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor medan Prostatacancer är 

vanligast hos män (Socialstyrelsen, 2014). Prognosen vid cancer är mycket varie-

rande eftersom det finns så många cancersjukdomar med olika egenskaper och 

svårighetsgrad. De vanligaste behandlingarna av tumörsjukdomar är kirurgi, strål-

ning, cytostatika. Vanliga biverkningar av cytostatika och strålbehandling är il-

lamående och kräkningar, smärta, trötthet och minskat välbefinnande (Johnsson, 

2011). Smärta och oro beskrivs som de största problemen för patienter (Jackson, 

McNeil & Schlegel, 2008; Running & Turnbeaugh, 2011). Behandlingen kan för 

vissa patienter ge svårare besvär än sjukdom i sig (Sjövall, 2011). Därav är det en 

viktig del av vården att hjälpa cancerpatienter att hantera biverkningar och symtom 

på bästa sätt (Jackson et al., 2008).  

Människor har olika uppfattning om cancersjukdomar vilket kan upplevas som 
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mycket skrämmande (Kössler, 2011). Att drabbas av cancer beskrivs i litteraturen 

som en sjukdomsprocess, uppdelad i en kurativ- och en palliativ fas. Under den 

kurativa fasen är syftet att bota sjukdomen, med hjälp av behandlingar så som cy-

tostatika och strålbehandling. För att sedan övergå till den palliativa fasen när ku-

rativa vården inte längre har effekt. Den palliativa vården betonar hur viktigt det är 

att fokusera på hela människan, inte bara det fysiska symtom som sjukdomen ger. 

Människans lidande ses som en fyrdimensionell helhet, en fysisk, psykisk, social 

och existentiell/andlig del. Vårdandet måste ske på flera plan (Strang, 2008). Män-

niskor som lever med cancer möter på flera olika symtom och hinder under sin 

sjukdomstid. Vanliga symtom är trötthet, smärta, viktförlust, minskad aptit, känsla 

av sorg och oro samt ångest (Nayak et al., 2015). Wengström, Geerling och 

Rustoen (2013) skriver att patienter med cancer drabbas av ca 11-13 olika symtom 

under sin sjukdomstid. Vilket i sin tur sänker livskvaliteten och välbefinnandet hos 

den drabbade.   

 

Beröring  

Huden är kroppens största organ och fungerar som ett sinnesorgan. Huden reagerar 

på olika stimuli så som kyla, värme, tryck, smärta och beröring. I huden finns kän-

selreceptorer som vid beröring skickar signaler till hjärnan som i sin tur frigör lugn 

och ro hormonet oxytocin i blodet (Christensen & Marieb, 2012).  

Oxytocin är en viktig biståndsdel i människans välbefinnande då den har effekt på 

många sätt. Hormonet ger oss lugn och ro, har en livsviktig betydelse för anknyt-

ning mellan mor och barn. Oxytocin har blodtryckssänkande effekter och hjälper 

oss att känna tillhörighet och förtroende (Ishak, Kahloon & Fakhry, 2010).    

Att få beröring och fysisk närhet är ett av människans grundläggande behov och 

redan från födseln kan man se att människan är i behov av att få närhet och berö-

ring. Människan har lika stort behov av att bli berörd som att få beröra andra. I 

litteraturen beskrivs beröring som något magiskt då den är så stark och nödvändig 

för livet (Routasalo & Isola, 1996). Beröring är när det taktila sinnet aktiveras ge-

nom att huden har kontakt med något eller någon (Borch & Hillervik, 2005). Men 

det kan även vara uttryck för en känsla (Ardeby, 2007), kroppsrörelser som till 

exempel kroppshållning, ansiktsuttryck och ögonkontakt räknas också som en be-

röring (Eide & Eide, 2009).   
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Att beröra en person är en intim handling och ett inträngande på den andra perso-

nens trygghetszon (Routasalo et al., 1996). Den franske filosofen Merleau-Ponty 

menar att varje människa har ett unikt förhållande till den egna kroppen och att det 

är genom kroppen som vi upplever oss själva och omvärlden (Wiklund, 2003). 

Därför är det viktigt att alltid visa respekt för den andra personens integritet och att 

en patients upplevelse av beröring är individuell. Patienten påverkas av känselsin-

nets funktion, tidigare erfarenheter, kulturell tillhörighet, ålder, kön, attityder till 

beröring. Men även i vilket sammanhang beröringen utförs, vilken kvalité berö-

ringen har samt patientens hälsotillstånd (Borch et al., 2005). Detta är något man 

som sjuksköterska bör ha i beaktan när beröring av en patient sker. För när andra 

sinnen inte fungerar, så som syn och hörsel, är beröring ett bra sätt att kunna 

kommunicera med den andra personen (Routasalo et al., 1996).  

  

Affektiv, funktionell och terapeutisk beröring  

Att vidröra och beröra och vara beredd att trösta är självklarheter för en nybliven 

förälder. En beröring som förmedlar en känsla, en omtanke, omsorg - en affektiv 

beröring. En beröring som i många fall kan uppfattas som lättsam och oftast bara 

sker (Ardeby, 2007). 

Funktionell beröring är den beröring som sker när vårdpersonalen lägger om ett 

sår, ger en injektion, förflyttar och vänder personen. En beröring som kan utföras 

opersonligt och hastigt, vilket kan leda till obehag hos patienten. Men med värme, 

respekt och omtanke för den utsatta patienten kan även denna beröring utföras 

omtänksamt (Ardeby, 2007).   

Terapeutisk beröring där syftet är att genom beröring behandla patienter. Behand-

lande beröring kan vara olika sorters massage, handpåläggande healing eller ener-

gibaserade metoder. Dessa metoder har använts genom historien för att behandla 

smärta, lindra oro och bidra till ett ökat välbefinnande (Anderson & Taylor, 

2015).   

  

Sjuksköterskans kompetens och ansvar  

I sjuksköterskans arbete ska ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt ligga till 

grund. De etiska riktlinjerna är utarbetade av International Council of Nursing 

(ICN), där beskrivs sjuksköterskans arbete och ansvarsområde i fyra punkter: att 
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främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande 

(ICN, 2014).   

I sjuksköterskans dagliga omvårdnadsarbete ingår en rutinmässig beröring. Sjuk-

vården är en av få platser i vårt samhälle där den fysiska beröringen är accepterad 

och förväntad (Green, 2013). Det är därmed en central del i sjuksköterskans prak-

tiska omvårdnad, samtidigt som det kan vara en tröstande gest (Picco, Santoro, 

Garrino, 2010). Beröring är något som varken patient eller sjuksköterska kan 

undgå utan är något som både patient och sjuksköterska måste tillåta och acceptera 

(Ardeby, 2007).    

En sjuksköterskas vardag består av möten med människor i varierad ålder och från 

olika kulturer. Fysisk beröring är en förutsättning för att sjuksköterskan skall 

kunna vårda en patient (Picco et al., 2010). O´Lynn & Krautscheid (2011) menar 

att ansvaret ligger hos sjuksköterskan som bör ha en förståelse för att patienten 

upplever beröring på olika sätt beroende på tidigare livserfarenhet och bör därför 

vara mer medvetna om patientens attityd till beröring.   

  

Omvårdnadsteori   

Katie Eriksson skriver "att vårda är att ansa, leka och lära, att fungera i tro, hopp 

och kärlek" (Eriksson, 1987, s. 9). Hon menar att vårdandets kärna är tro, hopp och 

kärlek och en människa som kan uppleva dessa tre har ett visst mått av inre frihet. 

Dessa element tillsammans utgör hälsa. Hälsa är man när man är hel, att männi-

skan ska ses som en helhet där kropp, själ och ande hänger ihop (Eriksson, 1987). 

En svår sjukdom påverkar hela människan, den fysiska, psykiska, sociala och and-

liga delen blir därmed också drabbad (Hellbom, 2011). Det går därför inte att en-

bart plocka ut och vårda en del av människan.  Eriksson (1987) trycker på vikten 

av att som vårdpersonal lära sig att se människan som en helhet och använda sig av 

helhetsperspektivet.  

Ansandet är den mest grundläggande formen av vårdandet, en konkret kärleksgär-

ning där man bryr sig om den andres existens. Ansningen kännetecknas av värme, 

närhet och beröring. Ett uttryck för vänskap där man vill den andra väl (Eriksson, 

1987). Vilket kan förknippas med den affektiva beröringen, som sjuksköterskan 

använder för att visa sin empati.  

Lekandet är ett uttryck för hälsa och ett viktigt inslag i den naturliga och profess-
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ionella vården. Det utgör en central del i vårdandet. Det är genom leken som pati-

enten kan anpassa ny och konfliktfylld information till sina egna krav (Eriksson, 

1987). Den ger patienten en paus från stundens allvar men även en chans att förena 

fantasi med verklighet (Wiklund, 2003). Lekandet ger patienten en chans att våga 

känna hopp fastän man drabbas av en svår sjukdom som cancer.   

Lärandet är en del av människans varande och handlar om utveckling och föränd-

ring. Förmågan om att ta till sig ny information och göra det till sitt eget (Wiklund, 

2003). Det kan handla om hur man hanterar både fysiska och psykiska besvär som 

uppstår i svåra livssituationer. Människan har lättare att ta till sig information från 

personer de känner tillit och respekt för (Wiklund, 2003). Därför är relationen mel-

lan patient-sjuksköterska oerhört betydelsefull. Känner man inte tillit till sin vår-

dare kan det vara svårt att acceptera beröring och upplevelsen kan bli negativ 

(Borch et al., 2005; Green, 2013).   

  

Problemformulering 

Andel personer som insjuknar i cancer ökar runt om i världen och med det ökar 

också kraven på sjuksköterskan. Den farmakologiska behandlingen ger svåra bi-

verkningar som i sin tur ger patienten ett ökat lidande (Jackson et al., 2008).  Berö-

ring kan vara ett komplement till den farmakologiska behandlingen och tidigare 

forskning visar på att beröring har en positiv effekt hos patienter (Borch et al., 

2005). Som blivande sjuksköterskor kommer uppsatsförfattarna att komma i kon-

takt med patienter med cancer och vill därför se vilken betydelse beröring kan ha 

för att förbättra deras välbefinnande.  

 

Syfte  

Syftet är att beskriva beröringens betydelse i vårdandet av cancerpatienter  

  

Frågeställning  

Vad har beröring för betydelse i vårdandet av patienter med cancer?  

Har beröring någon symtomlindrande effekt hos patienter med cancer? 
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METOD   

Design   

Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt, där aktuell forskning sammanställts 

inom problemområdet (Friberg, 2012).   

Kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar användes för att få ett så brett 

resultat som möjligt (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Urval av litteratur  

Efter att ha bestämt syfte med litteraturstudien samt formulerat frågeställning an-

vändes KIB:s MeSH Tabell (Karolinska Institutets Bibliotek Medical Subject He-

adings), för att ta fram relevanta sökord. Sökorden som användes var: Touch*, 

nursing, patience experience, cancer*, oncologic care och massage i olika kombi-

nationer. Sökningarna gjordes i databaserna Pubmed och Cinahl (Cumulative In-

dex to Nursing and Allied Health) som är vanliga sökmotorer inom omvårdnads-

forskning (se bilaga 1). I sökningarna användes trunkering och booleska sökopera-

torer så som AND för att vidga sökningarna (Forsberg et al., 2013).   

Begränsningar som gjordes i Cinahl och PubMed var: artiklar publicerade mellan 

2006-2015, engelska, granskade enligt peer reviewed och sorterade enligt relevans. 

Alla artiklarnas rubriker lästes och stämde dem överens med arbetets syfte och 

frågeställning lästes också abstrakt. Var abstraktet relevant för arbetets syfte och 

frågeställning lästes hela artikeln.   

 

Inkluderingskriterier:   

Patienter med cancerdiagnos som var över 18 år. 

Patienter som vårdats på sjukhus. 

Patienter som vårdats i livets slutskede i hemmet. 

Artiklar som erhöll minst 60 % och uppåt enligt granskningsmall. 

Artiklar publicerad på engelska under 2006-2015. 

Exkluderingskriterier: 

Barn 0-18 år. 

Artiklar lägre än 60 % enligt granskningsmallen.  

Artiklar på andra språk än engelska.  

Artiklar publicerade innan 2006. 
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Värdering av artiklarnas kvalitet   

Kvaliteten på artiklarna bedömdes enligt granskningsmallarna för kvantitativa re-

spektive kvalitativa studier. Artiklar som erhöll minst 19 poäng, 66 %, för de med 

kvantitativ design respektive 15 poäng, 60 %, för de kvalitativ design inkludera-

des, vilket är gränsen för medel kvalitet (Forsberg et al., 2013).    

  

Tillvägagångssätt   

Författarna har gemensamt sökt efter artiklar utifrån de valda sökorden. Sökorden 

användes antingen var för sig eller i kombination. Då samma artiklar kom upp i 

olika sökningar i de två databaserna har antalet träffar inte genererat i mer använd-

bara artiklar. Vidare har många träffar genererat i litteraturöversikter, samt artiklar 

gällande barn och har därför exkluderats. Artiklarnas rubriker lästes, stämde de 

överens med arbetets syfte och frågeställning lästes också abstrakt. De artiklar som 

stämde överens med arbetets syfte och frågeställning, lästes och granskades av 

båda författarna individuellt. Artiklar som uppfyllde medel- och hög kvalité enligt 

granskningsmallen (Friberg, 2012), valdes ut till arbetet och ligger till grund för 

arbetets resultat. Artiklarna presenteras i Bilaga 2.   

  

Analys   

 Utifrån frågeställning och syfte valdes relevanta artiklar ut. Kvalitetsgranskning 

gjordes och artiklarna sammanfattades. Uppsatsförfattarna läste först var för sig 

och sedan gemensamt. Viktigt innehåll, som svarade på arbetes frågeställning lyf-

tes ur studiernas resultat. Artiklarna delades upp i kvantitativa och kvalitativa 

grupper, likheter och olikheter identifierades. För att sedan sammanföras i nya 

övergripande teman, som presenteras som rubriker i resultatet (Forsberg et al., 

2013).  

  

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER  

God etik är en viktig aspekt inom all vetenskaplig forskning. Det är viktigt att del-

tagare visas god omsorg för att inte orsaka skada eller men. Därför ingår endast 

artiklar som är etiskt granskade eller där etiskt övervägande har genomförts i litte-

raturstudien. Alla resultat, vare sig stödjande eller icke stödjande, är redovisade i 
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arbetet för att inte författarnas åsikt eller förförståelse skulle färga resultatet (Fors-

berg et al., 2013). 

 

RESULTAT  

Resultatet grundas på sex kvalitativa och nio kvantitativa artiklar, totalt 15 veten-

skapliga artiklar.  Artiklarna publicerades mellan 2006-2015. Studierna genomför-

des i Iran (1), Kina (1), Nederländerna (1), Storbritannien (1), Sverige (4),Taiwan 

(1), Turkiet (1), USA (5).  Ur analysen uppstod följande teman: Beröringens bety-

delse för oro/ångest, Beröringens betydelse för sömnkvalité, Beröringens betydelse 

för illamående, Beröringens betydelse för smärtupplevelsen, Beröringens bety-

delse för relationer, Beröringens betydelse för välbefinnandet.  

  

Beröringens betydelse för smärtupplevelsen 

Studierna från Aghabati, Mohammadi, Pour Esmaiel, 2008; Currin & Meister, 

2008; Kutner,et al., 2008; Leonard, & Kalman, 2015, visar att patienter får en 

smärtlindrande effekt och lättare kan  kontrollera sina smärtor efter beröring i form 

av massageterapi. Patienterna upplevde massagen som en slags distraktion från 

smärtorna (Beck & Blomqvist, 2009; Jane, Wilkie, Gallucci, Beaton & Huang, 

2009; Leonard et al., 2015). Många upplevde förbättrade resultat på smärtan direkt 

efter erhållen massage (Sturegeon, Wetta-Hall, Hart, Good & Dakhil, 2009; Currin 

et al., 2008). Jane et al. (2009) undersökte effekterna av massage på patienter med 

skelettmetastaser under tid och använde sig av en Present Pain Intensity- Visual 

Analog Scale (PPI-VAS). PPI - VAS minskade omedelbart och konsekvent efter 

massageterapin och under 20 minuter men började därefter att gradvis stiga men 

höll sig under baslinjen. Även medelvärdet för molande värk och antalet smärt-

punkter minskade efter massageterapin och höll sig sedan under baslinjen i hela 

16-18 timmar. Kutner et al. (2008) jämförde terapeutisk- och affektiv beröring, där 

båda visade på en omedelbar förbättring av smärtintensiteten. Det fanns inget som 

tydde på att smärtintensiteten minskade på längre sikt i någon av grupperna. Ag-

habati et al. (2010) hade en randomiserad studie på cancerpatienter under cytosta-

tikabehandling som visade på en signifikant skillnad mellan grupperna. Testgrup-

pen som fick terapeutisk massage visade förbättring alla fem dagar som studien 

genomfördes jämfört med både placebogruppen och kontrollgruppen, där ingen 



 

 9

förbättring kunde identifieras.   

  

Beröringens betydelse för oro/ångest  

 Beröring i form av massage kan reducera ångest hos patienter med cancer (Currin 

et al., 2008; Kutner et al. 2009; Sturegeon et al., 2009; Jane et al., 2009: Kara-

gozoglu & Kahve, 2013; Wilkinson et al., 2007). Kutner et al. (2009) påvisade 

även signifikanta förbättringar av ångestnivån hos gruppen som fick affektiv berö-

ring. Wilkinson et al (2007) fann att aromamassage gav förbättringar i ångest 

och/eller depression upp till två veckor efter behandlingen. Currin et al. (2008) 

fann även de i sin pre- & post massagestudie statistiskt signifikanta minskningar 

på den upplevda ångesten.   

Massagen gav patienterna en tillflyktsort där de kunde släppa oron för ett tag. En 

viktig fristad där de kunde släppa den allvarliga och stressade situation som de 

befann sig i och bara slappna av (Billhult, Sterner-Victorin & Bergbom, 2007a). I 

Cronfalk, Strang, Ternestad & Friedrichsen (2009) studie var det en deltagare som 

led av svår cancersmärta och kraftig dödsångest som upplevde att massagen redu-

cerade ångesten och smärtan efter varje massagesession. Jane, et. al. (2009) studie 

visar signifikanta förbättringar på ångest över tid. De använde sig av ångest-

Visuell Analog Skala (Ångest-VAS). Värdena minskade omedelbart efter mas-

sageterapin och sjönk konsekvent under 15 minuter och hade sedan ingen fullstän-

dig regress inom tidsspannet 16-18 timmar. Toth et al. (2013) mätte ångest hos 

patienter med metastaserande cancer, före och efter varje massagebehandling med 

Visual analog skala (VAS). Ingen signifikant skillnad på upplevd ångest efter mas-

sageterapi framkom i randomiserade studien. Evidens för att patientens livskvalité 

förbättrades på kort sikt påvisades.  

  

 

Beröringens betydelse på sömnkvalitén  

Det finns studier som visar på att beröring har betydelse för sömnkvaliteten. (Stur-

geron et al. 2009; Jane et al. 2009). Sturgeon et al. (2009) studie visar på varierat 

resultat. Med hjälp av The Snyder -Halpren-Verran Sleep Scale (VSH) studerades 

åtta olika områden av sömnen. Vissa delar av sömnen förbättrades signifikant efter 

massage, vilka var insomningstid, sömndjup samt sömnkvalitet. Insomningstiden 
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reducerades från 41 minuter till 26 minuter efter massageterapin.  Resterande om-

råden visade inte på någon förbättring efter massageterapin. Deltagare med ske-

lettmetastaser i studien av Jane et al. (2009) hade lättare att komma in i djup sömn 

och fick därmed en bättre nattsömn efter massagesessioner som varierade i tid be-

roende på dagsformen.  

   

Beröringens betydelse för Illamående  

Cancerpatienterna som led av illamående beskriver att massage fick illamåendet 

att försvinna, massagen fyllde dem med positiva tankar och att de fysiska symto-

men försvann för ett tag (Beck et al., 2009).  Hos kvinnor med bröstcancer mins-

kade illamåendet signifikant efter massageterapi under pågående cytostatikabe-

handling jämfört med den testgrupp som endast fick besök av vårdpersonal i 20 

minuter, under sin behandling (Billhult, Bergbom & Sterner-Victorin, 

2007b). Medan aromamassage hade ingen betydelse för illamåendet hos cancerpa-

tienter enligt Wilkinson et al. (2007) studie.  

 

Beröringens betydelse för relationer 

Patienter vill betraktas som en komplett individ och inte bara som sin sjukdom. 

Beröring har en ofrånkomlig relation med en individs känsla av att vara hel. Ge-

nom beröring kan relationen mellan sköterska och patient stärkas. En förutsättning 

för att beröringen ska upplevas positivt av patienten krävs det en äkthet och enga-

gemang hos sjuksköterskan. Att vara varsam och visa omsorg är andra viktiga 

egenskaper som Leonard et al. (2015) tar upp i sin studie för att beröringen ska var 

positiv. Deltagarna kände sig mer delaktiga i sin vård när relationen med sjukskö-

terskan var bra.  

Cronfalk et al. (2009) studie visade att så länge beröringen var mjuk och personlig 

så upplevdes beröringen som något positivt. Deltagarna i Leonard et al. (2015) 

studie betonade vikten av att bli förvarnad om vad som skulle ske i samband med 

undersökningar och behandling då många hade negativa erfarenheter av beröring, 

där upplevelsen istället blev ångestfylld. Studien visade också på hur viktig berö-

ringen är för att upprätthålla de sociala relationerna. Deltagarna uttryckte en öns-

kan om att få känna sig normal och hel igen. Beröringen var för de flesta en kon-

kret handling i form av stöd. En deltagare beskriver hur beröringen från sin man 
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förde dem närmare och hon fick det lättare att acceptera de fysiska symtomen som 

sjukdomen orsakat.  

  

Beröringens betydelse för välbefinnandet  

Nio av femton studier visade att beröring har betydelse för patienters välbefin-

nande och inre frid (Beck et al., 2009; Billhult et al., 2007a; Cronfalk et al., 2009; 

Jane et al., 2009; Kutner et al., 2008; Lai, Cheung, Fung, Tong, Yau, 2010; Sture-

geon et al., 2009; Toth et al., 2013; van den Berg, Visser, Schoolmeesters, Edel-

man& van den Borne, 2006).  

Beck et al. (2009)  skriver om hur deras deltagare upplevde känslor av värdighet 

och frihet. Att upplevelsen av massagen var som att komma till en fantasivärld, där 

tid och rum inte spelade någon roll och de blev totalt avslappnade. Under och efter 

massagen upplevde samtliga deltagare att de kunde släppa sina svåra och tunga 

tankar om sjukdomen och att de positiva tankarna var dominerande i flera dagar 

efteråt. Dessa känslor hjälpte deltagaren att känna hopp inför framtiden och gav 

dem en längtan till nästa massageterapi då de fick känna sig sedda och inte bara 

som en diagnos. Detta styrker även Cronfalk et al. (2009) i sin studie av palliativa 

cancerpatienter. Deltagarna beskrev känslor av mental avslappning och lugn och 

ro. Där massagen skapade ett kroppsligt välbefinnande och en mental avslappning 

vilket gav dem ett andrum där kropp och själ bildade en enhet. En atmosfär av frid 

och tillfredsställelse, där de kunde släppa tankarna om sjukdom och en förestående 

död.  Deltagarna fick känslor av att vara fri och befriad från sin sjukdom både un-

der och efter massageterapin. En deltagare beskrev att hen känt sig tio år yngre och 

upplevde massagen som ett bra substitut för lugnande medel.   

Sturgeon et al. (2009) studerade livskvalitén utifrån fyra områden: Social/familj-, 

fysiskt-, funktionella- och emotionella välbefinnandet. Efter utförd massageterapi 

mättes livskvalitén med hjälp av mätinstrumentet FACT-B (Functional Assess-

ment of Cancer Therapy, Version B). Det fysiska-, sociala- och funktionella välbe-

finnandet visade signifikant förbättring men inte någon förbättring på det emotion-

ella välbefinnandet. Dock visade resultaten att massage under cancerbehandling 

förbättrar patienternas upplevelse av den totala funktionaliteten. I en studie (Kut-

ner et al., 2009) var både massage och affektiv beröring förknippade med omedel-

bara signifikanta förbättringar i humöret. Massage var statistiskt överlägsen affek-
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tiv beröring direkt efter behandlingarna. I de båda studiearmarna minskade både 

puls och andningsfrekvens. Båda studiearmarna visade även statistiskt signifikanta 

förbättringar av emotionella symptom och livskvalitet i veckobedömningen.   

Billhult et al. (2007a) visade i en studie att massage under pågående cytostatikabe-

handling kunde hjälpa patienterna att vända det negativa och skrämmande till nå-

got positivt. Massagen blev en reträtt eftersom patienterna uppfattade massagen 

som något att se fram emot. De kunde balansera de negativa känslorna av cytosta-

tikabehandlingen med positiva känslor av massagen. Många beskrev också det 

som en stund de såg framemot och längtade till. Beröringen i massagen upplevdes 

väldigt stark då den motverkade patienternas känsla av att bara var "sjuk och ful", 

att någon vågade ta i dem, vilket gjorde att de kände sig bekräftade och viktiga 

igen. Känslor och upplevelser som fallit bort tillsammans med de kroppsliga sym-

tom som kommer med sjukdomen (Billhult et al. 2007a; Leonard et al. 

2015).  Toth (2013) konstaterade en betydande förbättring i livskvaliteten kort sikt 

för de patienter som fick massage. I förlängningen fanns dock ingen signifikant 

skillnad. Jane et al. (2009) fann ingen statistiskt signifikant förbättring på den fysi-

ologiska avslappningen men bandade intervjuer med deltagarna visade att massa-

gen fick dem att bli mer avslappnade, känna trygghet och att de hade lättare att 

komma till ro och fick hjälp med sina känslomässiga spänningar. Van den Berg et 

al. (2006) studerade beröringens effekt utifrån Haptotherapi och den visade sig 

avsevärt förbättra den upplevda sociala och kognitiva funktionen hos patienter 

samt deras upplevda allmänna livskvalité.  

 

 

DISKUSSION  

Syftet var att studera betydelsen av beröring i vårdandet av cancerpatienter.   

Huvudresultaten i denna litteraturöversikt är att beröring har betydelse hos cancer-

patienter, både i livets slut och hos dem som genomgår tuffa behandlingar. Berö-

ring hjälper cancerpatienter att dämpa svåra biverkningar såsom illamående, 

oro/ångest, smärta samt lindra lidandet. Den har även betydelse för patienternas 

sömn och livskvalité. Beröring får patienterna att känna sig som en individ och 

inte bara en sjukdom. Den stärker relationer mellan patient och sjuksköterska, vil-

ket i sin tur gör patienten mer delaktig i sin vård. Med hjälp av beröring kan vård-
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personal öka patienternas välbefinnande och därmed höja deras livskvalité. Berö-

ringen hjälper patienterna att lättare hantera tuffa behandlingar. Beröringen kan 

även utföras av en anhörig och stärker då även deras relation. Resultaten diskuteras 

utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori för att lyfta fram vikten av att ta in berö-

ring i omvårdnaden.    

 

Resultatdiskussion  

Smärta är ett centralt problem, den är svårbehandlad och påverkar den cancersju-

kas livskvalité negativt (Aghabati et. al., 2008). Resultatet visade att beröring hade 

betydelse för cancerpatienternas smärta (Aghabati et al., 2008; Currin et al., 2008; 

Kutner et al., 2008; Leonard et al., 2015).  Beröringen gav en omedelbar smärt-

lindring men höll inte i sig på längre sikt, den blev en distraktion från smärtan och 

hjälpte patienterna att hantera den bättre (Beck, 2009; Jane et al, 2009; Leonard et 

al., 2015).   

Beröring visade sig till viss del även ha betydelse för patienternas hantering av 

oro/ångest (Currin et al., 2008; Kutner et al. 2009; Sturegeon et al., 2009; Jane et 

al., 2009: Karagozoglu & Kahve, 2013; Wilkinson, Love, Westcombe, Gambles, 

Burgess, Cargill, Young, Maher & Ramirez, 2007). Patienterna upplevde att mas-

sagen blev en viktig fristad (Billhult et. al, 2007a) och att deras livskvalité förbätt-

rades (Toth, 2013). Något även Ellis, Cobb, O'Connor, Dunn, Irving & Lloyd-

Williams, (2015) lyfter i sin studie, vikten av att ha ett holistiskt synsätt inom vår-

den av patienter med cancer. Genom ett holistiskt synsätt kan sjuksköterskan 

hjälpa patienterna att lindra sina olika lidanden. De såg att patienter med avancerad 

cancer som upplevde lidande i form av ångest, svår smärta och kronisk sjukdom, 

lättare utvecklade känslor av hopplöshet, förlorad kontroll, depression och längtan 

efter en påskyndad död. Hellbom (2011) skriver att en svår sjukdom påverkar både 

den fysiska, psykiska, sociala och andliga delen.   Därför är det viktigt att alltid 

komma ihåg att se hela människan (Eriksson, 1987).  

Routasalo et al. (1996) skrev om magin bakom beröringen. Att den är så stark så 

den är nödvändig för människans överlevnad. Att känslan och tanken bakom avgör 

hur patienten kommer att uppfatta beröringen. Med värme, omtanke och respekt 

för den utsatta patienten blir beröringen positiv, vilket även Leonard et al. (2015) 

visade i sin studie. Beröring hjälper patienterna att få en bättre livskvalitet, de kän-
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ner en meningsfullhet trots att de är svårt sjuka och i vissa fall döende. Inom vår-

den blir beröringen som en konkret kärleksgärning där man bryr sig om den andres 

existens. Beröringen blir ansandet, som är den mest grundläggande formen av vår-

dandet, och där sjuksköterskan visar värme, närhet och empati för sina patienter 

(Eriksson, 1987). Något Billhult et al. (2007a) och Leonard et al. (2015) stärker i 

sina studier var att beröringen fick patienten att känna sig bekräftad, sedd och vik-

tig.   

Genom leken kan patienterna få en paus från stundens allvar (Eriksson, 1987). 

Deltagare upplevde känslor av värdighet och frihet genom beröringen. Beröringen 

blev en fristad utan tunga tankar om sjukdomen och de blev totalt avslappnade 

(Beck et al. 2009; Cronfalk et al., 2009).   

Eriksson (1987), menar att lärandet sker i samspel med andra människor. Därför är 

relationen mellan patient-sköterska oerhört betydelsefull. Resultatet visar att berö-

ring kan stärka relationen mellan patient-sjuksköterska om det finns ett engage-

mang och en äkthet bakom beröringen (Leonard et al., 2015; Cronfalk et al., 

2009). Lika viktigt är det att vara tydlig och informera om behandlingar och 

undersökningar för att beröringen inte ska få negativa konsekvenser (Leonard et al. 

2015).   

International Council of Nurses (2014) menar att sjuksköterskan har ett eget mora-

liskt ansvar för sina handlingar och beslut.  Genom att anamma den etiska koden i 

sin profession som sjuksköterska förvandlas den till ett bra hjälpmedel för att 

kunna utveckla en god omvårdnad. Något även O´Lynn et al. (2011) belyser. Det 

ligger i sjuksköterskans ansvar att ha en förståelse för att beröring kan upplevas på 

olika sätt beroende på tidigare livserfarenhet.  Leonard et al. (2015) anser att om 

beröring ska upplevas positivt av patienten så krävs en äkthet och engagemang hos 

sjuksköterskan, något även ICN:s (2014) etiska kod tydliggör. En sjuksköterska 

ska uppvisa respektfullhet, lyhördhet, trovärdighet, medkänsla och integritet för 

sin patient.  

Styrkan i resultatet är att genom att lindra det fysiska lidandet lindrar sjuksköters-

kan samtidigt det psykiska och uppnår då ett totalt välbefinnande, där kropp, själ 

och ande hänger ihop. Vikten av att man som sjuksköterska ska se människan som 

en helhet (Eriksson, 1987). En svaghet vi kan se och som många nämner i studier-

na är att det behövs mer forskning. Då cancer är en ökande sjukdom, med många 
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biverkningar är vården i behov av komplimenterade behandlingar och kunskaper 

om vilken betydelse beröring har för patienter med cancer (Aghabati et al., 2008; 

Billhult et al. 2007b; Goldberg, Wardell, Kilgarriff, Williams, Eichler, Thomlin-

son, 2015).   

 

Metoddiskussion  

Den valda metoden i denna uppsats är en litteraturöversikt bestående av både kva-

litativa (6) och kvantitativa (9) artiklar. Sökningarna som gjordes i databaserna 

Cinahl och PubMed var "peer rewied”, skrivna på engelska och publicerade mellan 

2006-2015. För att få ny och aktuell forskning var alla studier gjorda på enbart 

cancerpatienter vilket var syftet med översikten.  

 I början av arbetet hade författarna en strävan efter att endast använda studier där 

sjuksköterskan utförde beröringen men efter grundliga sökningar omvärderade 

författarna detta och accepterade artiklar där även massageterapeuter utförde berö-

ringen. Något som kan uppfattas som en svaghet men då beröringen kan utföras av 

en sjuksköterska ser inte författarna detta som ett problem. Däremot bör det tas i 

beaktning att engelska inte är författarnas modersmål och trots noggrann översätt-

ning kan missförstånd ha uppstått.    

Val av artiklar baserades på huruvida de svarade på studiens syfte och frågeställ-

ning. Sex av artiklarna var randomiserade studier vilket ger ett högt bevisvärde och 

styrker validiteten (Polit & Beck, 2012). Artiklar från båda metoderna var lika 

användbara för att svara på arbetets syfte och frågeställning då författarna ansåg att 

resultatet blev mer trovärdigt med studier gjorda med både intervjuer och statistik. 

De kvalitativa artiklarna beskrev deltagarnas upplevelse och de kvantitativa artik-

larna mättes med relevanta mätinstrument.   

Alla artiklars ansats har varit att belysa cancerpatienters upplevelse och det anses 

finnas en stark validitet och reliabilitet i litteraturöversiktens kvantitativa artiklar. 

Författarna bedömde tolv av artiklarnas kvalité som hög, tre artiklar erhöll medel-

betyg i artikelgranskningen men valdes att inkluderas då de svarade på arbetets 

syfte. De kvalitativa artiklarna uppfyller en mättnad och trovärdighet då de inklu-

derar hela sjukdomsförloppet, både den kurativa och palliativa fasen.  
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Slutsatser  

Att drabbas av cancer innebär ett stort lidande, både fysiskt, psykiskt, socialt och 

existentiellt. Som sjuksköterska måste man ha ett holistiskt synsätt och se hela 

människan och inte bara det sjuka. Denna litteraturöversikt visar att med hjälp av 

beröring ökar patienten sitt välbefinnande på flera sätt. Genom att använda berö-

ring inom vårdandet av cancerpatienter kan man öka patientens livskvalité och 

välbefinnande genom att dämpa deras symtom och biverkningar. Beröring i vår-

dandet stärker relationen, såväl mellan sjuksköterska-patient som anhörig-patient. 

Beröring visar även vikten av att sjuksköterskan är tydlig och informativ i sitt vår-

dande. För att beröring ska ha en positiv betydelse krävs äkthet och engagemang 

av sjuksköterskan. Författarna anser att beröring är en viktig komplimenterande 

omvårdnadsåtgärd till den farmakologiska behandlingen. Ytterligare forskning 

behövs för hur man på bästa sätt kan kombinera dessa två behandlingsmetoder.  

 
 

Studiens kliniska betydelse för samhället samt etiska aspekter  

Användandet och intresset av komplimenterande och alternativ medicin ökar inom 

cancervården (Aghabati et al. 2008; Cronfalk et al. 2009). Därav finns det ett be-

hov för kompletterande omvårdnadsåtgärder och att utveckla metoder som kan 

lindra cancerpatienters lidande. Denna litteraturöversikts resultat är användbar för 

sjuksköterskor i deras dagliga arbete. Studien kan ge dem en ökad förståelse av 

beröringens betydelse för patienternas livskvalité. Genom att samverka mellan 

flera professioner kan man tillgodose varje enskild patients behov och önskemål, 

etiskt, medicinskt och omvårdnadsmässigt. Teamarbete är viktigt för samhället då 

en kombination av olika professioners kompetenser och metoder kan utveckla vår-

dandet av cancersjuka patienter.  
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Bilaga 1. Söktabell  

Sökstrategi av utvalda artiklar  
Databas  Sökord  Antal 

träffar  

Antal 

lästa 

ab-

strakt   

Antal 

lästa 

artiklar  

Antal utvalda artiklar 

till resultat, n=15  

CINAHL  Cancer AND   

Massage Therapy  

180  32  2  2  

CINAHL  Therapeutic touch 

AND   

Cancer  

91  3  3  0  

CINAHL  Touch AND   

Cancer AND   

Care  

74  8  5  1  

CINAHL  Oncologic Care 

AND  

Touch  

21  4  1  1  

CINAHL  Massage AND   

Cancer  

212  48  21  7  

CINAHL  Touch care AND   

Cancer AND   

Patient satisfac-

tion  

10  10  1  1  

PubMed  Cancer AND   

Touch AND   

Holistic nursing  

9  4  0  0  

PubMed  Cancer AND  

Touch AND  

Patient experi-

ence  

46  7  2  1  

PubMed  Cancer AND   

Touch AND   

Nursing  

101  9  5  2  
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Bilaga 2 Resultattabell 

Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 

Författare  
År  
Land  

Titel  Syfte  Design  
Metod  

Delta-
gare  

Resultat  Kvali-
tetsgrad  

Aghabati, 
N., Mohan-
nadi, E. & 
Pour Es-
maiel, Z.  
  

2008  
Iran   
  

The Effect of 
Therapeutic 
Touch on Pain 
and Fatigue of 
Cancer Patients 
Undergoing 
Chemotherapy  

Studera effekten 
av Teurapeutisk 
beröring mot-
smärta och fatigue 
hos cancerpatien-
ter som genomgår 
cytostatikabe-
handling  

Randomiserad 
klinisk studie med 
kvantitativ me-
tod.  Massagete-
rapi 30 min/dag i 
5 dagar.   
  

  

n=90  
(30 i 
varje 
grupp) 
  

Testgruppen visade 
signifikanta resultat 
på smärta och 
fatigue jämfört med 
de två andra grup-
per. Även om place-
bogruppen visade 
lite bättre resultat 
jämfört med kon-
trollgruppen.  

Hög  
83 %  
  

Beck, I., 
Runeson, I., 
& 
Blomqvist, 
K.         
2009      Sve
rige   

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

Studera hur 
patienter med 
obotlig cancer 
upplevde mjuk 
massage i en 
palliativ vård och 
där massage var 
en del av omvård-
naden.  

Kvalitativ design 
med Fenomenolo-
gisk ansats.    
Massageterapi  20 
min 2-3 ggr/v.   
    

n=8   
(fem 
kvin-
nor och 
tre 
män)  

Massagen hjälpte 
dem att finna en inre 
frid. Ingav känslor 
av värdighet och 
fick tankarna att 
föras till förhopp-
ningar om framti-
den.    

Hög  
84 %  

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

Sverige  
2007.  
  

Massage relives 
nausea in 
women with 
breastcancer.  
  

Studera effekten 
av massage på 
illamående, oro 
och depression 
under cytostatika-
behandling hos 
kvinnor med 
cancer.   
   
  

Kvantitativ Me-
tod. Randomise-
rad kontrolstudie.  
Massagegte-
rapi  20 min/dag i 
fem dagar Patien-
terna fick välja 
mellan 
hand/underarms 
massage eller 
fot/underbens 
massage.   

n=39  Massagen reduce-
rade illamåendet. 
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna gällande 
oro och depression.   
  

Hög  
80 %  
  

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

2007  
Sverige         

The experience 
of massage 
during chemo-
therapy treat-
ment in breast-
cancer-
patients.   
  

Beskriva upple-
velsen av massage 
för bröstcancer 
patienter under 
cytostatikabe-
handling.  

Kvalitativ metod 
med fenomenolo-
gisk ansats.   
Kvinnorna fick 
massage i sam-
band med cytosta-
tikabehandling vid 
fem tillfällen.  

n=10  Massagen gav dem 
en distraktion från 
det negativa som 
sjukdomen och 
behandlingen bidrar 
till. Fick dem att 
känna sig sedda och 
bekräftade.  

Hög  
88 %  

Cronfalk, 
B., Strang, 
P., Ternes-
tedt, B., & 
Friedrich-
sen, M.   
2009   
Sverige   

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

Undersöka hur 
patienter med 
cancer i palliativ 
hemsjukvård 
upplevde mjuk-
massage.   
  

  

Kvalitativ metod 
med hermeneutisk 
ansats. 25 minu-
ters mjuk hand- 
eller fotmassage 
vid nio tillfällen 
under två veckor. 

n=22   
(14 
kvin-
nor och 
åtta 
män)  
  

Massagen åstadkom 
välbefinnande och 
mental avslappning, 
de fick en stund med 
lugn och ro vilket 
gav dem en uppfatt-
ning om frigörelse 
från sjukdom.  

Hög  
80 %  
  

Currin, J. & 
Meister, 
EA  
  

2008  
USA  
  

A hospital-
based Interven-
tion using 
Massage to 
reduce Distress 
Among Oncol-
ogy Patients  
  

Studera effekten 
av terapeutisk 
beröring på 
smärta, trötthet, 
fysiskt- och 
psykiskt lidande 
hos cancerpatien-
ter.    

Kvantitativ Me-
tod   
Massageterapi 
15minuter.  

n=251  
(70 % 
kvin-
nor och 
30% 
män)  
  

Massagen åstadkom 
reducerade värden 
på alla fyra områ-
den.   

Hög  
80 %  
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Författare  
År  
Land  

Titel  Syfte  Design  
Metod  

Delta-
gare  

Resultat  Kvali-
tetsgrad  

Jane S., 
Wilkie D., 
Gallucci B., 
Beaton R., 
& Huang, 
H.   
  

2009   
Taiwan  
  

Effects of a Full-
Body Massage on 
Pain Intensity, 
Anxiety, and 
Physiological 
Relaxation in 
Taiwanese Pa-
tients with Meta-
static Bone Pain: 
A Pilot Study   

Undersöka effek-
ten av helkropps-
massage hos 
cancerpatienter 
med skelettmetas-
taser. 

Kvantitativ me-
tod �45 minuters 
helkroppsmas-
sage.   
  

n=30  
 (19 
kvin-
nor och 
11 
män)  

Massagen var 
avslappnade och 
hjälpte patienterna 
komma till ro.  
  

Hög  
80 %  

Kara-
gozoglu, S., 
& Kahve, 
E.  
  

2013  
Turkiet  
  

  

Effect of Back 
Massage on 
Chemotherapy-
related fatigue and 
Anxiety: Support-
ive care and 
Therapeutic 
Touch in Cancer 
Nursing  
  

Studera effekten 
av ryggmassage 
på fatigue och oro 
hos cancerpatien-
ter som genomgår 
cytostatikabe-
handling  

Kvantitativ Me-
tod  
Massage i sam-
band med cytosta-
tikabehand-
ling.Totalt 60 eller 
75minuter bero-
ende på cytostati-
kabehandlingens 
tid (2 eller 3 
timmar).  

n=40  Massagen visade ha 
effekt på både 
fatique och oro.  

Medel   
75 %  

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

2008  
USA  
  

Massage Therapy 
versus Simple 
Touch to Improve 
Pain and Mood in 
Patients with 
Advanced Can-
cer   
  

Att utvärdera 
effekten av mas-
sage på smärta, 
oro och symptom-
lindring samt 
livskvaliteten hos 
patienter med 
avancerad can-
cer.   
  

Kvantitativ och 
randomiserad 
metod.   
  

   

n=380   Massagen har en 
omedelbar positiv 
effekt mot smärta 
och depression. 
Massagen gav ett 
förbättrat humörläge 
och känslomässiga 
symtom blev bättre. 
Beröring i sig 
ansågs vara viktig 
då det hade en 
positiv effekt, dock 
inte i samma grad 
som massa-
gen.  Patienterna 
upplevde förbättrad 
livskvalitet.   

Hög  
84 %  
  

Lai, T. K. 
T., Cheung, 
M. C., Lo, 
C. K., Ng, 
K. L., 
Fung, Y. 
H., Tong, 
M., & Yau, 
C. C.  
  

Kina  
2010  

Effectiveness of 
Aroma Massage 
on Advanced 
Cancer Patients 
with Constipation: 
A pilot Study  
  

Studera effekten 
av Aromamassage 
på Obstipation hos 
patienter med 
avancerad cancer  
  

Kvantitativ metod 
med randomiserad 
ansats.  
Massage i 15 min/ 
i 5 dagar.  

n=32  Massagen åstadkom 
en ökad livskvalitet 
och obstipationens 
svårighetsgrad 
minskade avsevärt.   

Hög  
93 %  

Leonard, 
K.E. & 
Kalman, 
M.  
  

2015  
USA 
  
 
 
 

The Meaning of 
Touch to patients 
undergoing chem-
otherapy  

Stu-
dera betydelsen av 
beröring hos 
cancerpatienter 
som genomgår 
cytostatikabe-
handling.  

Kvalitativ metod 
med fenomenolo-
gisk ansats  

n=11  
(åtta 
kvin-
nor och 
tre 
män)  

Patienternas upple-
velse av berö-
ring varierade beroe
nde på sjuksköters-
kans förhållnings-
sätt. Relationen 
sjuksköterska-
patient, samt sociala 
relationer stärk-
tes.  Den Terapeu-
tiska beröringen 
upplevdes som 
avkoppling.  
 

Hög  
88 %  
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Författare  
År  
Land  

Titel  Syfte  Design  
Metod  

Delta-
gare  

Resultat  Kvali-
tetsgrad  

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

USA,  
2009.  
  

Effects of Thera-
peutic Massage on 
the Quality of Life 
Among patients 
with Breast Can-
cer During Treat-
ment  
  

Undersöka effek-
ten av terapeutisk 
massage bland 
kvinnliga bröst-
cancerpatienter 
under strålning 
och/eller cytosta-
tika.   

Kvantitativ me-
tod 30 minuter 
massage/ vecka i 
3 veckor.  
  

n=51  Deltagarna upplevde 
förbättringar på 
oro,/ångest 
och  smärta.  
  

  

Medel  
69 %  
  

Toth,M., 
Mar-
cantonio, E. 
R., Davis, 
R. B., 
Walton, T., 
Kahn, J. R., 
& Phillips, 
R. S.  
  

USA  
2013  
  

Massage Therapy 
for Patients with 
Metastatic Can-
cer: A Pilot 
Randomized 
Controlled Trial  

Studera effekten 
av terapeutisk 
massage på pati-
enter med metas-
taserande cancer.  
  

Kvalitativ Metod 
Randomiserad 
studie. 15 till 45 
minuters behand-
ling beroende på 
patientens önske-
mål  
  

n=39  Ingen signifikant 
förändring av upp-
levd ångest eller 
trötthet vare sig i 
test-eller placebo-
gruppen. En bety-
dande förbättring 
konstaterades för 
livskvaliteten på 
kortsiktighet. I 
förlängningen ingen 
signifikant skillnad 
mellan testgrupper-
na.  

Medel  
69 %  

van den 
Berg, M., 
Visser, A., 
Schoolme-
esters, A., 
Edelman, 
P., & 
Borne, B. 
v. d.  
  

Nederlän-
derna, 
2006.  

Evaluation hapto-
therapy for pa-
tients with cancer 
treated with 
chemotherapy at a 
day clinic  
       

  

  

Studera effekten 
av haptoterapi på 
det upplevda 
välbefinnande hos 
cancerpatienter 
som genomgår 
cytostatikabe-
handling. 

Kvantitativ metod 
Massage i 45 
minuter, 5 
gånger.   
  

n=90  Hap-
totherapi förbättrade 
både den upplevda 
livskvaliteten och 
den kognitiva och 
sociala funktionen.   

Hög  
90 %  

Wilkinson, 
S. M., 
Love, S. B., 
West-
combe, A. 
M., Gam-
bles, M. A., 
Burgess, C. 
C., Cargill, 
A.. . Rami-
rez, A.   
  

Storbritan-
nien, 2007.  

Effectiveness of 
Aromatherapy 
Massage in the 
Management of 
Anxiety and 
Depression in 
patients With 
Cancer: A Multi-
center Random-
ized Controlled 
Trial  
  

Undersöka effek-
ten av aromamas-
sage på upplevd 
ångest, depress-
ion/nedstämdhet, 
smärta, trötthet, 
illamående, 
kräkningar och 
den totala livskva-
litét hos cancerpa-
tienter.     

Kvantitativ metod  
Randomiserad 
studie. Massagete-
rapi 1 tim i 4 
veckor  

n=288  Aromamas-
sage visade förbättri
ng av upplevd 
ångest. 

Hög  
84 %  
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Bilaga 3 Granskningsmall för kvantitativa studier 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 
Wengström (2008). 
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Bilaga 4 Granskningsmall för kvalitativa studier 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 
Wengström (2008). 

 


