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Abstrakt
Cancer är en sjukdom som drabbar många personer. Diagnos och 
behandling leder ofta till ett stort lidande, så väl fysiskt som psykiskt, där 
speciellt smärta är ett vanligt problem. Den traditionella vården kan 
kompletteras med andra metoder, till exempel taktil massage, för att nå 
bättre lindring av lidandet. Syftet med denna studie var därför att 
sammanställa vilka effekter användning av taktil massage har hos personer 
med smärta orsakat av cancersjukdom. Detta genom frågeställningarna 
vilka effekter finns beskrivna avseende smärta vid användning av taktil 
massage hos personer med cancersjukdom och vilka övriga effekter är 
beskrivna vid användning av taktil massage hos personer med smärta vid 
cancersjukdom. En systematisk integrerad litteraturstudie genomfördes 
innehållande tolv artiklar. Resultatet visar på att taktil massage har effekter 
avseende smärtlindring och farmakologiska effekter, och vidare andra 
effekter så som förbättrad sömn, lindring av spänningar och stress, ökad 
avslappning, minskad oro och ångest, ökat välbefinnande och livskvalitet, 
känslor av inre frid och harmoni, minskat illamående, ökad funktionalitet 
och förändring av vitala parametrar, förbättrad vårdrelation, upplevelse av 
hopp och inre styrka samt upplevelse av bekräftelse och värdighet. Beröring 
och bekräftelse visade sig vara centrala delar i effekter av taktil massage. 
Dessa två delar är viktiga för att upprätta en personcentrerad omvårdnad 
och trygghet för personer med cancersjukdom. Ytterligare forskning behövs 
för att öka kunskapen om effekterna av taktil massage för att implementera 
metoden som omvårdnadsåtgärd hos personer med cancersjukdom.

Nyckelord: Taktil Massage, Cancer, Smärta, Effekter, Omvårdnad, 
Systematisk integrerad litteraturstudie
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Varje år drabbas cirka 55 000 människor i Sverige av cancer (Cancerfonden, u.å.). Detta besked tas 

emot på olika sätt för varje människa, men för de flesta som får beskedet om cancersjukdom är det 

en upplevelse av att hamna i en mycket stressande situation, fylld av rädsla och obesvarade frågor 

(Sægrov & Halding, 2004). De personer som har eller har haft en cancersjukdom påverkas väldigt 

mycket av detta och faktorer som rädsla och oro för återfall, fatigue, stresshantering, sexuella 

problem, hudproblem och smärta sägs vara mycket vanligt (Ness, Kokal, Fee-Schroeder, Novotny, 

Satele & Barton, 2013). Så väl sjukdomen som behandlingen kan orsaka lidande för den drabbade 

personen. I Sægrov och Halding (2004) beskrivs både kroppsligt, psykiskt samt socialt lidande för 

personer med cancersjukdom. Personer beskrev också att det tagit lång tid att vänja sig vid fysiska 

symtom, att de i flera fall blivit bemötta och fått information lämnad av vårdpersonal på ett dåligt 

sätt samt att deras behov av att ha någon att prata med inte alltid tillgodosågs (Sægrov & Halding, 

2004).

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) är 

sjuksköterskans uppgift att främja hälsa och kunna bedöma och tillgodose de behov patienterna som 

behandlas har. Sjuksköterskan har också till uppgift att möta patienter och deras upplevelser av 

sjukdom med empati samt lindra det lidande som uppkommer av sjukdomen. Patientens upplevelser 

och värderingar är därmed av stor vikt för att som sjuksköterska kunna ge god vård. Enligt ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (Svenska sjuksköterskeförbundet, 2005) bör sjuksköterskan genom att 

få ta del av information och patientens förutsättningar och seder ta hänsyn till och möta inte bara de 

mest uppenbara behoven, utan även existentiella och sociala behov.

Smärtupplevelsen vid cancersjukdom är en subjektiv upplevelse och är därmed unik för varje 

enskild person. Den kan påverka personens hela livssituation samt föra med sig svårigheter att 

fungera i det dagliga livet dessutom kan smärtan leda till kronisk trötthet, fatigue som inte går över 

vid vila eller sömn (Breivik, Borchgrevink, Allen, Rosseland & Romundstad, 2008). Smärta hos 

cancersjuka personer kan försämra deras livskvalitet avsevärt och är därmed ett fruktat symtom för 

dem (Holtan, Aass, Nordøy, Haugen, Kaasa, Mohr & Kongsgaard, 2007). Enligt Holtan et al. (2007) 

är cancerrelaterad smärta ett vanligt fenomen, även personens rädsla för att smärtan ska infinna sig 

är vanligt. Smärta skapar ett emotionellt lidande samt hotar personens välbefinnande och för de 

flesta med cancersjukdom är smärtan ofta långvarig och utgör därmed en påminnelse om deras 

sjukdom. Holtan et al. (2007) beskriver att trots kraftig analgetika upplever personer med 

cancersjukdom svåra smärtor som tyder på en otillräcklig smärtlindring. Detta är ett problem som 

sjukvårdspersonalen ställs inför i vården när personers behov av smärtlindring ska mötas. En 

förklaring till problemet kan vara att sjukvårdspersonalen inte har tillräcklig kunskap om behovet av 
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att utföra en lämplig bedömning av personens symtom. Detta trots att kliniska riktlinjer 

rekommenderar en systematisk bedömning för varje enskild person för att tillgodose en optimal 

smärtlindring (Holtan et al., 2007).

Vid cancervård är det av vikt att göra en smärtbedömning som tar hänsyn till hela människan, samt 

att typen av smärta konstateras, om den exempelvis är akut, kronisk, molande eller skärande 

(Fielding, Sanford & Davis, 2013). Studien (Fielding et al., 2013) visar också på att kronisk smärta 

bör behandlas med smärtstillande läkemedel, även opioider, kontinuerligt som en grund i 

behandlingen av smärtan och inte att endast ha vid behovs-behandling. För smärtans olika 

svårighetsgrader bör olika behandlingar ges. Detta utifrån en trappstegs-modell som innebär 

starkare grundmedicinering, vid ökad smärtintensitet. Utöver grundmedicineringen finns 

tilläggsmedicinering för varje steg angivet.

Komplementära- och alternativa metoder (KAM) är ett samlingsbegrepp för olika typer av 

behandlingar som är komplement eller alternativ till den farmakologiska behandlingen. Vid dessa 

behandlingar är utgångspunkten ett holistiskt synsätt där kropp och själ ses som en helhet (SBU 

2006). De tre dominerande metoderna inom komplementär- och alternativa metoder är 

örtmedicinska behandlingar, metoder med någon form av kroppspåverkan så som massage, 

akupunktur och vissa kiropraktiska behandlingar, samt metoder där förbättring ska nås genom att 

påverka tänkandet, så som yoga, meditation och hypnos (Cancerfonden, 2008). I USA har det 

nationella cancerinstitutet en särskild avdelning inriktad på undersökningar av KAM-effekter vid 

cancer. I Sverige har Karolinska institutet startat Centrum för studier av komplementärmedicin som 

avser att bedriva forskning och utveckling inom detta område samt utvärdera samverkan mellan 

vissa typer av komplementärmedicin och skolmedicinen (Cancerfonden, 2008). 

 

Taktil massage är en komplementär behandlingsmetod vilket innebär att den används tillsammans 

med den traditionella vården (Cancerfonden, 2008). Metoden fokuserar på beröring av huden vilket 

betyder att den inte behandlar muskelgrupper. Taktil massage är en mjuk omslutande beröring av 

huden, utformad efter kroppens anatomi. Utförandet bygger på respekt, omtanke och lyhördhet för 

individens integritet och behov. Metoden utvecklades i Sverige i slutet på 1970-talet av 

sjuksköterskan Siv Ardeby som en ny form av massagebehandling (Andersson, Törnkvist & 

Wändell, 2009). Taktil kommer från latinet och betyder känsla vid beröring. Beröring är en del av 

det mänskliga beteendet från den dagen vi föds fram till livet slut. Upplevelsen av beröring är vår 

första kontakt med omvärlden efter födseln. Människor behöver beröras samt beröra andra genom 

hela livet och beröring är även en form av kommunikation. Beröring har en välgörande effekt på 
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människors upplevelse av välbefinnande och det visar sig tydligt när en person drabbas av sjukdom. 

Den fysiska beröringen har blivit en viktig allomfattande del inom omvårdnaden och så även 

betydelsen av sjuksköterskans beröring ur ett vårdande perspektiv. Fysisk beröring är en del av 

vården framför allt inom den dagliga omvårdnaden vilket kan öka livskvaliteten för många. 

Beröring kan vara ett viktigt redskap för att uppnå en hög kvalitet på omvårdnaden (Chang, 2001). 

Samsone och Schmitt (2000) menar att beröring är en omtänksam handling som är riktad till hela 

människan det vill säga fysiskt, holistiskt samt sociokulturellt. Enligt Ardeby (2003) är våra händer 

det viktigaste och mest taktila instrument vi har och beröring kan förmedla en känsla av att 

människan är värdefull och viktig. Detta är en meningsfull handling som visar hängivenhet och 

tillit. Att bli fysiskt berörd av en annan människa uppfyller behovet av att vara en önskad fysisk 

person. Det är dock betydelsefullt att ha i åtanke att varje människa är unik och reagerar olika på att 

få samt ge beröring därför ska beröring ske i samspel mellan givaren och mottagaren (Ardeby, 

2003). 

Känselsinnet är lokaliserat i huden, kroppens största sinnesorgan. Där registreras och tolkas signaler 

från olika receptorer såsom tryck, beröring, smärta, värme samt kyla. Känsel- och hörselsinnet är de 

sinnen som fungerar ända fram till livets slut. Taktil massage stimulerar immunförsvarets funktioner 

och bidrar till utsöndring av hormoner bland annat oxytocin (Henricson, Berglund, Määtä, Ekman 

& Segesten, 2008). Vid beröring kan det parasympatiska nervsystemet reagera positivt genom att 

hjärtat slår lugnare, andetagen blir djupare och lugnare, de perifera blodkärlen vidgas och 

blodtrycket sjunker. Taktil massage påverkar beröringssinnet, de taktila receptorerna i huden 

aktiveras genom lätta strykningar med varierande tryck, längd av strykningarna samt behandlingstid 

(Henricson & Billhult, 2010). Taktil massage ska anpassas efter varje individs behov och tidigare 

eller nuvarande sjukdomar ska tas i beaktande. Vid hjärntumör berörs kroppen med lätta strykningar 

och händerna hålls stilla på patientens huvud. Hos patienter med lungcancer och andningsbesvär ska 

handen läggas lätt på patientens bröstkorg. Vid smärttillstånd är det viktigt att beröringen utförs med 

varsam hand eftersom beröringen kan upplevas smärtsam. Den taktila massagen kan utföras på 

olika delar av kroppen och med en lugn rytm följer rörelserna varandra så att det parasympatiska 

nervsystemet aktiveras (Henricson & Billhult, 2010). 

För att uppnå en rogivande miljö där den taktila massagen ska utföras bör behandlaren få arbeta 

ostört, rummet bör ha en behaglig temperatur, även dämpad belysning och rogivande musik kan 

vara till hjälp för att skapa en lugn atmosfär. Vid behandlingen används varma handdukar som 

personen bäddas in i och endast den delen av kroppen som berörs är avtäckt. För att underlätta de 

mjuka strykningarna samt motverka friktion mot huden rekommenderas att behandlaren använder 
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sig av olja vid massagen. Under behandlingsmomentet bör behandlaren hela tiden vara uppmärksam 

på personen för att upptäcka möjliga reaktioner. Behandlaren ska ta hänsyn till känslomässiga 

reaktioner eftersom behandlingen kan väcka minnen och känslor som gör personen ledsen eller 

nedstämd samt fysiologiska reaktioner så som sänkta nivåer av blodsocker. När behandlingen är 

avslutad bör det finns tid för samtal eftersom denna avslappning kan väcka känslor hos personen. 

Beröring påverkar människan, den omedelbara kontakten med en annan person genom beröring på 

ett lugnande sätt med sina händer tycks frammana en känsla av välbefinnande (Henricson & 

Billhult, 2010). I omvårdnaden är beröringen en central och viktig del och genom beröring är det 

möjligt att skapa en relation till personen. Som sjukvårdspersonal ska vi vara medvetna om att 

beröring och medkänsla är en del av omvårdnaden (Sansone & Schmitt, 2000).

En cancerdiagnos innebär ett stort lidande för den drabbade och ett vanligt symtom är smärta, för att 

lindra detta är en specifik omvårdnadsåtgärd svår att finna och mer kunskap behövs. Taktil massage 

än en omvårdnadsåtgärd där mer forskning och sammanställning av den aktuella kunskapen behövs. 

Detta speciellt rörande sjukdomar med svåra symtom, så som smärta vid cancer. Syftet var att 

sammanställa vilka effekter användning av taktil massage har hos personer med smärta orsakat av 

cancersjukdom. För att besvara syftet formulerades följande frågeställningar:

Frågeställning 1: Vilka effekter finns beskrivna avseende smärta vid användning av taktil massage 

hos personer med cancersjukdom?

Frågeställning 2: Vilka övriga effekter finns beskrivna vid användning av taktil massage hos 

personer med smärta vid cancersjukdom?

Metod

Denna studie är en systematisk integrerad litteraturstudie, vilken sammanställer befintlig forskning 

inom valt område. Enligt denna metod är det möjligt att använda både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar och dessa är därför inkluderade i denna studie för att åstadkomma en bredare omfattning av 

arbetet. Karaktäristiskt för en litteraturstudie är att strukturerat söka, kritiskt granska samt 

sammanställa befintlig forskning inom ett område (Polit & Beck, 2012, s. 94-95). Litteraturen utgör 

informationskällan vilken består av vetenskapliga rapporter. Avsikten med att genomföra en 

litteraturstudie är att få svar på en specifik forskningsfråga samt att skapa en syntes av data från 

tidigare genomförda studier (Whittemore & Knafl, 2005). Processens steg är dessa: precisera 

problemet för utvärdering, precisera inklusions och exklusionskriterier, formulera en plan för 

litteratursökningen, genomföra litteratursökningen, samla in de studier som tillgodoser 

inklusionskriterierna, tolka resultaten från studierna samt sammanställa dessa till en helhet 
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(jfr.Whittemore & Knafl, 2005).

Litteratursökning och kvalitetsgranskning

En pilotsökning genomfördes innan den systematiska litteratursökningen för att undersöka 

tillgången av publicerade vetenskapliga artiklar inom vårt valda forskningsområde (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2011, s. 61 ). Den systematiska litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed, 

Cinahl och AMED, vilka är databaser med inriktning inom medicin och hälsa och detta är relevant i 

denna litteraturstudie. En direkt översättning på begreppet taktil massage fanns inte att tillgå och 

begreppen therapeutic touch och tactil touch överensstämde bäst med taktil massage och användes 

vid litteratursökningen. Sökorden som användes vid litteratursökningen är redovisade i Tabell 1. De 

booleska sökoperatorerna AND och OR användes vid sökning i samtliga databaser för att 

specificera sökningen. Inklusionskriterier vid vår sökning var taktil massage, peer reviewed, full 

text, artiklar publicerade mellan år 2000-2014 samt artiklar skrivna på svenska eller engelska. 

Exklusionskriterier var artiklar där den taktila massagens effekter inte går att särskilja från andra 

metoder, artiklar avseende healing och energifält, odefinierbara massagemetoder samt 

översiktsartiklar som inkluderar redan, till studien, valda artiklar. En av artiklarna som ingick i 

analysen återfanns i en annan studies referenslista. I Tabell 1 framgår att 16 artiklar valdes ur 

databaserna, 4 av dessa inkluderades dock i sökresultatet i flera databaser. När dubbletter plockades 

bort var det totala antalet 12 artiklar som valdes att ingå i studien. 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning.

Cinahl 2014 01 29

Sökning nr *) Söktermer Antal träffar Antal valda artiklar

1 FT Therapeutic touch 902

2 FT Tactile touch 38

3 FT Tactile massage 13

4 FT Massage 8 350

5 FT Pain 119 329

6 FT Soft massage 47

7 FT Nursing 453 081
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Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning.

Cinahl 2014 01 29

Sökning nr *) Söktermer Antal träffar Antal valda artiklar

8 FT Cancer patients 36 335

9 FT Cancer 124 289

10 FT Massage therapy 1 035

11 # 1 AND # 4 AND # 5 36 1

12 # 6 AND # 7 7 1

13 # 1 AND # 8 16 1

14 # 2 AND # 5 AND # 8 10 1

15 # 5 AND # 9 AND # 10 40 3

PubMed 2014 01 30

16 FT Cancer 2 899 795

17 MSH Neoplasms 2 502 001

18 MSH Pain 296 569

19 MSH Massage 4 600

20 FT Tactile massage 50

21 FT Tactile stimulation 4667

22 FT Palliative care 39078

23 # 19 OR # 20 OR # 21 9 258

24 # 16 OR # 17 2 899 795

25 # 18 AND # 23 AND # 24 70

26 # 18 AND # 23 AND # 24 1 55 7

27 # 22 AND # 23 AND # 24 1 45 2

AMED 2014 01 30

28 FT Therapeutic touch 268

29 FT Tactile massage 5

30 FT Cancer 10 291

31 FT Neoplasms 12 800

32 FT Therapuetic massage 88

33 FT Tactile stimulation 47

34 FT Pain 26 053

35 # 28 OR # 29 OR # 32 OR # 33 387

36 # 30 AND # 31 15 400

37 # 34 AND # 35 AND # 36 13 0

* MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT –fritext sökning.
1 Filter: Publication date from 2000/01/01 to 2014/12/31, English, Swedish.

Urvalet av artiklar gjordes genom att initialt läsa titlarna samt därefter läsa abstrakten till de artiklar 

som bedömdes kunna besvara litteraturöversiktens syfte. Kvalitetsgranskning av valda artiklar 

genomfördes efter den systematiska litteratursökningen, utifrån gällande protokoll för 
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kvalitetsbedömning där studiens design avgör vilken granskningsmall som är lämplig. 

Granskningsprotokoll avseende kvantitativ metod (Bilaga G) samt kvalitativ metod (Bilaga H) 

användes (Willman et al., 2011, s. 173-176). I kvalitetsbedömningen avseende kvalitativa samt 

kvantitativa artiklar ingår bland annat om ett tydligt syfte eller problemformulering är angivet, om 

det finns ett etiskt resonemang angivet, om urval och bortfall är beskrivet samt om resultatet är 

begripligt och tillförlitligt. Kvalitetsgraderingen utfördes enligt Willman et al. (2011, s. 108-109). 

Tillvägagångssättet innebär att varje positivt svar tilldelades en poäng samt varje negativt svar noll 

poäng. En procentsats framräknades utifrån den sammanlagda poängsumman vilken graderade 

artiklarna som hög, medel eller låg kvalitet, se Tabell 2. Artiklarna som ingår i studien samt 

kvalitetsbedömningen redovisas i Tabell 3.

Tabell 2 Översikt kvalitetsgradering

Kvalitetsgradering Procentindelning

Grad I (Hög) 80-100 %

Grad II (Medel) 70-79 %

Grad III (Låg) 60-69 %

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 96).

Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12)

Författare/(år)/
Land

Typ av studie Deltagare Metod
Datainsamling/
Analys

Huvudfynd Kvalitet

Alexandersson et al.
(2003)
Sverige

Kvalitativ 
metod

10 vård 
personal 
samt 103 
patienter

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
innehållsanalys

Taktil massage minskade 
smärta samt oro. 
Upplevelser av trygghet 
samt ett ökat 
välbefinnande. 
Vårdpersonalen upplevde 
att taktil massage var ett 
bra redskap för att få 
kontakt samt närhet till 
patienterna.

Hög

Beck et al.
(2009)
Sverige

Kvalitativ 
metod

8 Djupintervjuer/ 
fenomenologisk 
analys

Taktil massagen gav en 
upplevelse av att finna ett 
inre lugn samt bidrog till 
en känsla av att bli 
befriad från smärtan.

Hög
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Forts. Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12)

Författare/(år)/
Land

Typ av studie Deltagare Metod
Datainsamling/
Analys

Huvudfynd Kvalitet

Billhult & Dahlberg
(2001)
Sverige

Kvalitativ 
metod

8 Djupintervjuer/ 
fenomenologisk 
analys

Upplevelser av att känna 
sig speciell och utvald, att 
få styrka samt ett ökat 
välbefinnande. Lidandet 
lindrades genom 
massagen och en känsla 
av att komma bort från 
smärtan. Förbättrad 
relation med 
vårdpersonalen samt en 
jämnare balans mellan 
autonomi och beroende.

Hög

Cassileth & Vickers
(2004)
USA

Kvantitativ 
metod

1290 Interventionsstudie/ 
Stata 7

Taktil massage gav en 
omedelbar lindring 
avseende smärta och oro.

Hög

Cronfalk et al.
2009
Sverige

Kvalitativ 
metod

43 Inspelade intervjuer/ 
hermeneutisk analys

Taktil massage skapade 
en känsla av ett 
fullständigt lugn vilket 
gav ett andrum från 
sjukdomen. Efter 
massage-sessionen 
upplevdes minskad 
smärta. Den oro som 
utlöste smärtan minskade, 
och detta medförde 
avkoppling samt bättre 
sömnkvalitet.

Hög

Drackley et al.
(2012)
USA

Kvantitativ 
metod

64 Interventionsstudie/ 
JMP version 9

Resultatet visade på 
minskad smärta och oro. 
Mindre muskelspänningar 
samt en ökad 
avslappning. 
Upplevelserna av 
massagen var positiva.

Medel

Forchuk et al.
(2004)
Kanada

Kvantitativ 
metod

59 Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Randomisering till 
interventionsgrupp 
samt kontrollgrupp/ 
SPSS

Inom de tre första 
dagarna postoperativt 
upplevde 
interventionsgruppen en 
lägre grad av smärta än 
kontrollgruppen. Efter tre 
dagar postoperativt fanns 
det ingen signifikant 
skillnad i smärtskattning 
avseende dessa två 
grupper.

Hög
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Forts. Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12)

Jane et al.
(2009)
Taiwan

Kvantitativ 
metod

30 Kvasiexperimentell 
pilotstudie/ 
RANOVA 
variansanalys

Taktil massage minskade 
smärta, bidrog till 
avslappning, bättre sömn 
samt minskad ångest och 
stress. Resultatet visade 
på omedelbara och 
kortsiktiga effekter 
avseende smärta och 
ångest.

Hög

Post-White et al.
(2003)
USA

Kvantitativ 
metod

164 Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Randomisering till 
tre olika grupper/ 
ANOVA 
variansanalys

Taktil massage är 
effektivare än sedvanlig 
omvårdnad avseende 
kortvarig lindring av 
smärta. Positiva effekter 
sågs avseende 
sinnesstämning, 
avslappning samt 
vakenhet

Hög

Smith et al.
(2002)
USA

Kvantitativ 
metod

41 Kvasiexperimentell 
studie med en 
interventionsgrupp 
samt en 
kontrollgrupp/ 
ANOVA 
variansanalys

Interventionsgruppen 
upplevde mindre smärta 
och ångest. Dock var 
sömnen oförändrad. Hos 
kontrollgruppen som fick 
sedvanlig vård, uppmättes 
försämrade värden.

Hög

Sturgeon et al.
(2009)
USA

Kvantitativ 
metod

51 Prospektiv 
pilotstudie

Taktil massage gav 
signifikanta effekter 
avseende smärta, oro, 
stress samt att fungera i 
vardagen. Deltagarnas 
emotionella välmående 
visade inte på någon 
signifikant skillnad före 
respektive efter taktil 
massage. Vissa delar av 
sömnen förbättrades 
signifikant.

Medel

Toth et al.
(2013)
USA

Kvantitativ 
metod

39 Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Randomisering till 
tre grupper, inklusive 
kontrollgrupp/SAS 
version 9.1.3

Taktil massage kan 
förbättra livskvaliteten för 
patienter med 
cancersjukdom i livets 
slut samt kan associeras 
med positiva effekter så 
som lindrad smärta och 
bättre sömn.

Hög

Analys

Datamaterialet har analyserats enligt Whittemore och Knafls (2005) metod för en systematisk 

litteraturöversikt. Detta innebär att analysen genomfördes systematiskt utifrån olika steg, detta för 

att minska risken för ett felaktigt resultat. Denna process innebär att kategorisera samt sammanställa 

resultaten från de artiklar som ingår i denna studie. Datamaterialet bearbetades grundligt genom att 

det lästes i sin helhet ett flertal gånger, för att en helhetsbild skulle skapas. Textenheterna som 
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svarade mot syftet grupperades in efter dess effekter, vilket skapade en överblick och att jämförelser 

mellan studiernas resultat kunde utföras. Textenheterna översattes från engelska till svenska. Efter 

analysering och sammanställning av textenheterna syntesiserades data genom formulering av 

brödtext. För att få en överskådlig bild av effekterna av den taktila massagen samt vilka artiklar som 

visade på dem, sammanställdes dessa, se Matris 1.

Resultat

Analysen visar att taktil massage har getts som intervention i varierande längd och frekvens till 

personer som upplever smärta orsakad av cancersjukdom. Interventionerna och identifierade 

effekter är redovisade i Matris 1 samt beskrivna i brödtext utifrån studiens frågeställningar.

Matris 1 Sammanställning av artiklarnas innehåll.

Författare
/År

Alexan-
dersson 
et al., 
2003

Beck 
et al., 
2009

Billhult 
et al., 
2001

Cassi-
leth et 
al., 
2004

Cronfalk 
et al., 
2009

Drackley 
et al., 
2012

Forchuk 
et al., 
2004

Jane 
et al., 
2009

Post-
White 
et al., 
2003

Smith 
et al., 
2002

Stur-
geon 
et al., 
2009

Toth et 
al., 
2013

Massage-
längd/
frekvens

20 min.
1-2 
gånger.

20 
min
2-3 
gånger
/vecka

20 min
1 gång/ 
dag i 
10 
dagar

20/60* 

min
1 
gång

25 min
4-5 
gånger/ 
vecka i 2 
veckor

Individ-
anpassad 
längd,
8-45 min
1 gång

10 min 
Vid 
behov

45 
min
1 
gång

45 min
4 
gånger
/vecka 
i 2 
veckor

15-30 
min.
3 
gånger
/vecka

30 min
1 gång 
/vecka 
i 3 
veckor

15-45 
min
3 
gånger
/vecka

Smärt-
lindring, 
minskad 
farma-
kologisk 
behand-
ling

X X X X X X X X X X X X

Minskar 
spänningar
, stress, ger 
avslapp-
ning

X X X X X X X

Minskad 
oro och 
ångest

X X X X X X X X

Minskat 
illa-
mående

X X X

Förbättrad 
sömn

X X X X X X
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Forts. Matris 1. Sammanställning av artiklarnas innehåll.

Författare
/År

Alexan-
dersson 
et al., 
2003

Beck 
et al., 
2009

Billhult 
et al., 
2001

Cassi-
leth et 
al., 
2004

Cronfalk 
et al., 
2009

Drackley 
et al., 
2012

Forchuk 
et al., 
2004

Jane 
et al., 
2009

Post-
White 
et al., 
2003

Smith 
et al., 
2002

Stur-
geon 
et al., 
2009

Toth et 
al., 
2013

Ökat 
välbe-
finnande 
och livs-
kvalitet

X X X X X X X X X X

Känslor av 
inre frid 
och 
harmoni

X X X X X X

Förbättrad 
vård-
relation

X X X

Uppleva 
bekräftelse 
och 
värdighet

X X X X

Uppleva 
hopp och 
inre styrka

X X X X X X X

Ökad 
funktion-
alitet och 
förändring 
av vitala 
para
metrar 

X X X

*20 min inom sjukhuset och 60 min inom hemsjukvården.

Vilka effekter finns beskrivna avseende smärta vid användning av taktil massage hos personer  

med cancersjukdom?

Smärtlindring samt farmakologiska effekter

Studier (Cassileth & Vickers, 2004; Forchuk et al., 2004; Jane, Wilkie, Gallucci, Beaton & Huang, 

2009; Smith, Kemp, Hemphill & Vojir, 2002) visar på en statistisk smärtlindrande effekt och bättre 

kontroll över smärtorna efter utförd taktil massage jämfört med före. Jane et al. (2009) visar även på 

att medelvärdet för molande smärta visade på en signifikant lindring av detta tillika som att antal 

smärtpunkter, rådande smärta vid mätningarna och värsta smärtintensitet var lägst 20 minuter efter 

massagen och fortsatt statistiskt reducerad efter 16-18 timmar. En studie (Forchuk et al., 2004) visar 

även att nivån för den minsta smärtan hos interventionsgruppen var signifikant lägre än hos 

kontrollgruppen, under dag 2 och 3 efter att taktil massage getts. 
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En tydlig, men inte signifikant, lindring visas och beskrivs gällande den totala smärtskattningen 

efter att taktil massage utförts, jämfört med före (Alexandersson, Dehlén, Johansson, Petersson & 

Langius-Eklof, 2003; Beck, Runeson & Blomqvist, 2009; Billhult & Dahlberg, 2001; Cronfalk, 

Strang, Ternestedt & Friedrichsen, 2009; Jane et al., 2009; Post-White et al., 2003; Smith et al., 

2002; Sturgeon, Wetta-Hall, Hart, Good & Dakhil, 2009; Toth et al., 2013). Den taktila massagen 

upplevdes som något som distraherade tankarna från smärtan som nästan helt försvann (Beck et al., 

2009; Billhult & Dahlberg, 2001; Cronfalk et al., 2009; Jane, 2009). Jane et al. (2009) visar även på 

lindring av brännande smärta. Det beskrivs i Cronfalk et al. (2009) att massagen gav upplevelse av 

bättre kroppskontroll, då smärtan minskat. Deltagare i studier (Drackley et al., 2012; Forchuk et al., 

2004) beskriver även massagen som effektivt smärtstillande, samt att den inte har några 

biverkningar (Forchuk et al., 2004). Den smärtstillande effekten höll i sig längre tid hos deltagare 

inom hemsjukvården, som erhöll 60 minuter massage per tillfälle, än inom slutenvården, som erhöll 

20 minuter taktil massage per tillfälle (Cassileth & Vickers, 2004). Cassileth och Vickers (2004) 

visar att medelvärdet för skattad smärta hos patienterna sjönk med 47.8 % samt att en ökning av 

smärtlindringen för varje behandlingstillfälle kunde noteras.

Resultatet i en studie (Cassileth & Vickers, 2004) tyder även på att efter två-fem timmar efter 

avslutad taktil massage avtog den smärtlindrande effekten, trots en lindring direkt efter 

behandlingen. Det tyder på att den smärtlindrande effekten minskar och återgår till nivån före 

interventionen. Även Forchuk et al. (2004), Jane et al. (2009) och Post-White et al. (2003) visar på 

att det inte fanns någon kvarstående smärtreduktion på lång sikt, trots smärtlindring en kort tid efter 

interventionen. Det upplevda behovet så väl som den faktiska konsumtionen av smärtlindrande 

läkemedel, så som NSAID, hade en betydande men ej signifikant minskning under tiden för 

studierna (Drackley et al., 2012; Post-White et al., 2003). I Drackley et al. (2012) framkom det att 

deltagare upplevde massagen som mer smärtlindrande än den farmakologiska behandlingen. 

Däremot sågs ingen minskning avseende morfinpreparat i jämförelse till kontrollgruppen, och ej 

heller någon signifikant skillnad gällande störningar i vardagslivet (Post-White et al., 2003).

Vilka övriga effekter är beskrivna vid användning av taktil massage hos personer med smärta vid  

cancersjukdom?
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Förbättrad sömn

Studier (Alexandersson et al., 2003; Cronfalk et al., 2009; Drackley et al., 2012; Jane et al., 2009; 

Sturgeon et al., 2009; Toth et al., 2013) visar att taktil massage kan förbättra sömnkvaliteten medan 

studien Smith et al. (2002) inte visar på någon signifikant förbättring avseende sömnen. 

Sömnkvaliteten var oförändrad vid mätning innan den taktila massagen jämfört med efter 

massagen. Trots att den subjektiva sömnkvaliteten var stabil i gruppen som erhöll taktil massage så 

var det en signifikant försämring av sömnkvaliteten i kontrollgruppen. Studien av Sturgeon et al. 

(2009) visar på att vissa delar av sömnen förbättrades signifikant efter taktil massage vilka var 

insomningstid, sömndjup samt sömnkvalitet. Sömnkvaliteten mättes med VSH (The Snyder-

Halpren-Verran Sleep Scale). VSH mäter sömnen utifrån fyra dimensioner vilka är insomning, 

sömndjupet, sömnens längd samt sömnens delar. Deltagare i studierna (Alexandersson et al., 2003; 

Cronfalk et al., 2009) beskriver att massagen medförde en känsla av avslappning som underlättade 

insomningen. En deltagare som ingick i studien av Jane et al. (2009) uttryckte att taktil massage 

motverkade sömnproblemen och föll lätt in i en djup sömn och fick därmed en god nattsömn efter 

den taktila massagen. I studien Drackley et al. (2013) uttryckte en deltagare en känsla av välbehag 

och sov därmed i två timmar.

Lindring av spänningar och stress, ökad avslappning

Studier (Beck et al., 2009; Drackley et al., 2012; Jane et al., 2009) visar att deltagarnas spänningar 

avtog under och en tid efter massagen. En del beskriver mjukhet, komfort och minskad ömhet i 

kroppen samt ett lugn (Beck et al., 2009; Cronfalk et al., 2009). Post-White et al. (2003) visar i sin 

studie att taktil massage var effektivare än sedvanlig omvårdnad avseende fysisk avslappning. 

Andra studier (Alexandersson et al., 2003; Beck et al., 2009; Cronfalk et al., 2009; Drackley et al., 

2012; Jane et al., 2009; Post-White et al., 2003) beskriver massagen som avslappning, så väl fysisk 

som psykisk och själslig, som i sin tur bidrog till andra effekter som positiva tankar och lättare att 

vila och somna. I studien av Post-White et al. (2003) beskrivs även att taktil massage minskar 

känslan av fatigue och illamående, detta i sin tur gav avslappning. Samverkan och förbättring av 

flera symtom tas upp där dessa förstärker varandra vid och efter massagen, däribland att lindrande 

av smärta och minskning av ångest bidrar till avslappning och vice versa (Cronfalk et al., 2009; 

Jane et al., 2009; Post-White et al., 2003). Den taktila massagen beskrivs förutom som en källa till 

avslappning även som njutbart och intimitetsfrämjande (Forchuk et al., 2004; Jane et al., 2009). 

Studier (Drackley et al., 2012; Jane et al., 2009) visar även på att känslan av stress minskade till 

följd av massage och i Forchuk et al. (2004) och Jane et al. (2009) tilläggs det dessutom att 

massagen var något tryggt och behagligt under en tid med mycket stress.
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Minskad oro och ångest

Studier (Alexandersson et al., 2003; Cassileth & Vickers, 2004; Cronfalk et al., 2009; Drackley et 

al., 2012; Jane et al., 2009; Post-White et al., 2003; Sturgeon et al., 2009) visar att oro och ångest 

kan lindras med hjälp av taktil massage. Studier (Smith et al., 2002; Toth et al., 2013) visar också på 

förbättringstendenser gällande oro i jämförelse med innan taktil massage utfördes. Deltagare i 

massagegruppen upplevde en minskad oro men minskningen var inte signifikant i jämförelse med 

kontrollgruppen. Förbättringarna mättes i Toth et al. (2013) en vecka efter interventionen. Studien 

Jane et al. (2009) visar på en statistisk signifikant effekt gällande ångest som lindrades direkt efter 

massagen. Femton minuter efter utförd massage var graden av ångest lägst för att sedan gradvis 

återgå till sitt ursprungstillstånd. Graden av ångest skattades fortfarande betydligt lägre vid 16-18 

timmar efter massagen än vid den initiala mätningen innan massagen. VAS, Visual Analouge Scale, 

användes för skattning av ångest och den utfördes regelbundet under den dagen då deltagare erhöll 

massage samt dagen efter. Studien av Sturgeon et al. (2009) visar på att oro och ångest lindrades av 

taktil massage. Graden av oro och ångest mättes utifrån mätinstrumentet STAI, State and Trait 

Anxiety Inventory, och visar på en signifikant förbättring.

I studien av Drackley et al. (2012) undersöktes den taktila massagens effekter avseende oro och 

ångest hos mastektomerade patienter. Deltagare fick välja mellan nack-och axelmassage, 

handmassage eller fotmassage och massagesessionens längd var individanpassad. VAS användes för 

att mäta upplevelsen av oro och ångest. Lindring av oro och ångest uttrycktes. Studien Cronfalk et 

al. (2009) visar på att taktil massage minskade dödsångest hos deltagare under varje 

massagetillfälle. Cassileth och Vickers (2004) studie med 1290 deltagare, som pågick under tre år, 

visar på upplevelser av en omedelbar förbättring vid oro och ångest efter taktil massage. I studien 

ingick både inneliggande patienter samt patienter i hemsjukvården. Mätningar utfördes med 

självskattningsinstrument två till fem timmar efter massagesessionen i båda grupperna och i 

hemsjukvården utfördes även utvärdering efter 24 och 48 timmar. I studien ingick tre olika 

massageformer vilka var taktil massage, fotmassage samt klassisk massage, av dessa var klassisk 

massage och taktil massage mest effektiva avseende oro och ångest. Cassileth och Vickers (2004) 

menar att massagens effekter ökar med antalet behandlingstillfällen.

Ökat välbefinnande och livskvalitet

Studier (Alexandersson et al., 2003; Beck et al., 2009; Billhult & Dahlberg, 2001; Cronfalk et al., 

2009; Drackley et al., 2012; Forchuk et al., 2004; Jane et al., 2009; Post-White et al., 2003; 

Sturgeon et al., 2009; Toth et al., 2013) visar att taktil massage kan medföra ett ökat välbefinnande. 
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Toth et al. (2013) visar på en signifikant förbättring av livskvaliteten på kort sikt. Vid uppföljningen 

efter en vecka uppmättes fortfarande förbättrad livskvalitet men den kvarstod inte efter en månad. I 

studien av Sturgeon et al. (2009) undersöktes livskvaliteten utifrån fyra dimensioner vilka var: det 

fysiska-, sociala-, funktionella- och emotionella välbefinnandet. Efter utförd taktil massage mättes 

livskvaliteten utifrån mätinstrumentet FACT-B (Functional Assessment of Cancer Therapy, Version 

B). För deltagare som erhöll massage påvisades en signifikant förbättring avseende det fysiska, 

sociala och funktionella välbefinnandet, medan det emotionella välbefinnandet inte visade någon 

signifikant förbättring, dock upplevde deltagarna en förbättring. Studien (Billhult & Dahlberg, 

2001) visar på en förbättrad livskvalitet. Deltagare beskriver känslor av att känna sig som vanligt 

igen, trots lidandet som cancersjukdomen innebar, upplevelser av en meningsfull befrielse från 

lidandet. I studien Cronfalk et al. (2009) beskriver deltagare om en upplevelse av ett kroppsligt 

välbefinnande och en psykisk avkoppling som innebar en upplevelse av kropp och själ som en 

enhet. Känslor av glädje och tillfredsställelse upplevdes under och efter massagesessionen trots 

vetskapen om en förestående död. En deltagare gav uttryck för glädje och kände sig yngre efter 

behandlingen, den känslan varade i dagar. I studien Drackley et al. (2012) undersöktes hur 

livskvaliteten påverkades genom att utföra individanpassad taktil massage. Av 33 deltagare var det 

32 deltagare som upplevde att taktil massage påverkade deras livskvalitet positivt. Av de 33 var 27 

deltagare mycket nöjda med effekterna som den taktila massagen hade avseende deras välmående. 

Mätningen av livskvalitet utfördes med hjälp av Lickertskalan.

Känslor av inre frid och harmoni

Deltagare i studier (Beck et al., 2009; Cronfalk et al., 2009) beskriver en känsla av harmoni och en 

upplevelse av att hitta inre frid efter massagebehandlingen. I studier (Beck et al., 2009; Cronfalk et 

al., 2009) uttrycks upplevelser av att sväva iväg till en fantasivärld, att befinna sig i paradiset, ett 

ställe med fridfullhet och tidlöshet där tiden förlorat sitt syfte. Detta ger en möjlighet att släppa över 

ansvaret till någon annan för en stund. I studien Billhult och Dahlberg (2001) beskriver deltagare att 

det var mycket viktigt att bara för ett kort ögonblick få komma bort. Beröringen vid massagen 

gjorde så att deras tankar svävade iväg till en annan plats istället för till smärtan. Studierna (Beck et 

al., 2009; Cronfalk et al., 2009) beskriver att en frihetskänsla uppstod under och efter massagen som 

medförde en möjlighet att släppa svåra och tunga tankar om sjukdomen. Upplevelser uttrycktes av 

att få en stunds befrielse från dessa svåra tankar och detta förde med sig en känsla av välbehag där 

trevliga tankar dominerade. En deltagare i studien beskriver att det var lättare att komma i kontakt 

med Gud under massagen.
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Studien Post-White et al. (2003) visar på att taktil massage hade en positiv effekt avseende 

humörsvängningar. Taktil massage var effektivare än endast närvaro eller sedvanlig omvårdnad. 

Alexandersson et al. (2003) menar att taktil massage kan vara en hjälp att få kontakt med patienten 

samt att massagen kan hjälpa mot ensamhet och ledsenhet eller upplevas som ett ljus i mörkret.

Studier (Alexandersson et al., 2003; Beck et al., 2009; Cronfalk et al., 2009; Jane et al., 2009;) visar 

att taktil massage kan åstadkomma känslor av trygghet hos mottagaren av massagen. I studien 

Cronfalk et al. (2009) beskriver deltagare en upplevelse av ett andrum där sjukdomen, sjukdomens 

progress och symptomen blev avlägsna, en känsla av att vara befriad från sjukdomen. Den taktila 

massagen skapade en atmosfär av fridfullhet och fullständigt befriande tankar om sjukdom och 

förestående död. Upplevelser av att vara i en underbar atmosfär och att må bra, detta stärkte 

känslorna av en förbättrad hälsa hos deltagarna.

Minskat illamående

Studier (Beck et al., 2009; Cassileth & Vickers, 2004) visar att illamående kan lindras med taktil 

massage medan studien Post-White et al. (2003) påvisar en obetydlig statistisk effekt avseende 

illamående efter taktil massage. Dock upplevde deltagare en märkbar förbättring avseende 

illamående vilket hjälpte dem att slappna av. Även efter cellgiftsbehandling uttrycks upplevelser av 

ett minskat illamående av taktil massage. I studien av Beck et al. (2009) beskriver deltagare som led 

av illamående att detta obehag försvann under den taktila massagen. De uttryckte även att under 

massagen fylldes deras tankar med positiva känslor och de fysiska problemen försvann för en stund.

Ökad funktionalitet och förändring av vitala parametrar

Studier (Forchuk et al., 2004; Sturgeon et al., 2009) visar en minskning av fysiska begränsningar 

och en ökning av funktionaliteten hos de grupper som fått taktil massage jämfört med 

kontrollgrupperna. Svårigheten att, ta på en tröja, ta fram något ur bakfickan och tvätta ryggen var 

signifikant lägre 10-14 dagar efter operation hos de deltagare som fått taktil massage, men efter 4 

månader fanns det ingen skillnad mellan grupperna (Forchuk et al., 2004). Post-White et al. (2003) 

visar på att taktil massage gav en direkt och statistisk sänkning av hjärtfrekvens, blodtryck både 

systoliskt och diastoliskt värde, och andningsfrekvens jämfört med kontrollgruppen. Jane et al. 

(2009) påvisar däremot ingen statistisk skillnad avseende hjärtfrekvens. Av det systoliska 

blodtrycket kunde dessutom en konstant stegring ses, dock ej statistiskt signifikant. Däremot visar 

även Jane et al. (2009) på en positiv upplevelse av cirkulationen. 
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Förbättrad vårdrelation

Studier (Alexandersson et al., 2003; Billhult & Dahlberg et al., 2001; Cronfalk et al., 2009) visar att 

genom att utföra taktil massage kan en förbättrad vårdrelation uppstå. I studien Cronfalk et al. 

(2009) beskriver deltagare att upplevelsen av fysisk närhet och behandlarens engagemang skapade 

ett band av förtroende mellan dem. I Billhults och Dahlbergs (2001) studie upplevde deltagare att 

vårdpersonalen tog sig tid för dem genom massagebehandlingen, vilket var viktigt för dem samt att 

det förbättrade relationen mellan dem. Upplevelser av att den taktila massagen lindrade deras 

lidande uttrycktes och detta var viktigt för att en god relation till personalen skulle uppstå. Deltagare 

beskriver upplevelser av att den taktila massagen utjämnade maktbalansen i vårdrelationen genom 

att det uppstod en jämnare balans mellan beroende och autonomi. Alexandersson et al. (2003) 

menar att metoden taktil massage kan vara ett sätt att skapa kontakt mellan vårdpersonalen och 

personen som vårdas. Taktil massage kan vara ett hjälpmedel vid djupa, svåra frågor som kan 

uppkomma i den palliativa vården.

Upplevelse av hopp och inre styrka

Studier (Beck et al., 2009; Billhult & Dahlberg, 2001; Cronfalk et al., 2009; Drackley et al., 2012) 

visar på att taktil massage kan bidra till att inge hopp och styrka hos personer med cancersjukdom. 

Minnen från tidigare massagesessioner förde med sig en längtan om fina stunder som var viktigt för 

att klara av att leva med fysiska och emotionella problem. Känslor som var svåra att prata om kunde 

nu uttryckas och dessa upplevelser gav hopp. Studier (Beck et al., 2009; Billhult & Dahlberg, 2001; 

Cronfalk et al., 2009) beskriver att taktil massage hjälpte till att ge styrka att leva, att hoppas på 

kommande fina stunder samt en fridfull död. I studien Cronfalk et al. (2009) uttrycktes att 

höjdpunkten på dagen var när behandlaren kom och utförde taktil massage. I studien Billhult och 

Dahlberg (2001) beskriver deltagare att under massagen blev de medvetna om att deras kroppar har 

möjligheter och detta medförde en känsla av styrka. Upplevelser av att känna sig starkare gjorde det 

möjligt att ta en aktiv del i vårdprocessen. Cassileth och Vickers (2004) visar att det finns en klinisk 

relevans för den taktila massagens verkan för upplevelsen av fatigue, då en minskning med 43%, 

kunde ses efteråt. Även Post-White et al. (2003) och Toth et al. (2013) visar på en känsla av 

minskad trötthet samt ökad vakenhet som effekt av taktil massage.

Upplevelse av bekräftelse och värdighet

Studier (Beck et al., 2009; Billhult & Dahlberg, 2001; Cronfalk et al., 2009) visar att taktil massage 

kan bidra till upplevelser av att bli bekräftad. Enligt (Beck et al., 2009; Billhult & Dahlberg, 2001) 

beskriver deltagare att de upplever sig kategoriserade som ”cancerpatienter” och inte som individer 
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inom sjukvården. Upplevelsen av att få någons fulla uppmärksamhet skapade känslor av att vara 

speciell, att bli sedd som en speciell person och inte bara som en sjukdom. I Beck et al. (2009) 

beskriver deltagare att det var uppskattat att få tillfälle att prata med behandlaren under 

massagebehandlingen vilket den sedvanliga omvårdnaden inte kan erbjuda på samma sätt. Det var 

uppskattat att behandlaren lyssnade och det gav dem möjlighet att uttrycka sina känslor samt 

bearbeta svåra upplevelser. Studier (Beck et al., 2009; Drackley et al., 2012) visar att taktil massage 

kan ge en upplevelse av värdighet hos personer med cancersjukdom. Deltagare i studien Beck et al. 

(2009) beskriver en upplevelse av värdighet under massagebehandlingen eftersom det fanns någon 

som bekräftade dem. Dessa upplevelser av värdighet förde med sig förhoppningar om framtiden. 

Enligt Beck et al. (2009) kan taktil massage som en integrerad del i omvårdnaden lindra problem så 

som smärta och svåra tankar och föra med sig en känsla av värdighet hos personer med obotlig 

cancersjukdom.

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa vilka effekter användning av taktil massage 

har hos personer med smärta orsakat av cancersjukdom. Vi använde oss av två frågeställningar för 

att ta reda på dessa effekter. Resultatet visade att taktil massage kan ha en smärtlindrande effekt hos 

personer med cancersjukdom och några studier visade även minskning av farmakologisk 

behandling. Ytterligare effekter av taktil massage som framkom var förbättrad sömn, lindring av 

spänningar och stress, ökad avslappning, minskad oro och ångest, ökat välbefinnande och 

livskvalitet, känslor av inre frid och harmoni, minskat illamående, ökad funktionalitet och 

förändring av vitala parametrar, förbättrad vårdrelation, upplevelse av hopp och inre styrka samt 

upplevelse av bekräftelse och värdighet. Flera av dessa effekter beskrevs i relation till varandra och 

kan därför även ha inverkan på resultatet i en annan grupp, till exempel gav minskad oro ofta även 

smärtlindring och avslappning. Det framkom även att det är av stor betydelse för människan att få 

bekräftelse, trygghet samt närhet. Dessa behov kan vara ännu större vid sjukdom. 

Resultatet visar på att taktil massage kan ha en smärtlindrande effekt. Bergsten, Pettersson och 

Arvidsson (2005) visar på att taktil massage kan bryta den onda cirkeln av smärta och spänningar 

hos personer med reumatiska sjukdomar. Smärta är ett omfattande problem hos personer med 

cancersjukdom, behandling som operation, strålning och cytostatika kan orsaka smärta. Enligt 

Holtan et al. (2007) upplever många personer smärta trots höga doser smärtstillande läkemedel. 

Resultatet visar att taktil massage kan ge en upplevelse av att återfå energi och kraft. Annan 

forskning (Lindqvist, Widmark & Rasmussen, 2004) visar på att leva med smärta kan vara väldigt 
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energikrävande. Personer med cancersjukdom som behandlas med cytostatika upplever en påtaglig 

energiförlust som påverkar både sinnesstämning och viljan vilket påverkar det dagliga livet i hög 

grad. Dessa negativa förändringar kan medföra att personen isolerar sig från det sociala livet. 

Studien av Öhman, Söderberg och Lundman (2003) visar på att farmakologisk behandling kan 

medföra ett lidande genom biverkningar och beroende hos personer med svåra kroniska sjukdomar. 

Det kan antas att taktil massage kan ha en placeboeffekt avseende smärtupplevelsen, då det kan 

finnas flera olika faktorer som kan bidra till personens upplevelse av en smärtlindrande effekt. 

Personen känner sig utvald och speciell och en lugn och behaglig atmosfär kan bidra till att 

personen känner sig avslappnad och lugn och därmed flyttas fokus från smärtan till beröringen 

istället. En eventuell placeboeffekt betyder inte att metoden är betydelselös eftersom även denna 

effekt tillför något positivt till personen. Det viktiga är att personen upplever välbefinnande och 

smärtlindrande.

Effekten av taktil massage är en förbättrad sömn och annan forskning (Gambles, Crooke & 

Wilkinson, 2002) visar att en god sömn är viktigt för alla människor. När vi drabbas av sjukdom 

ökar behovet av vila och sömn betydligt. Sömnen är vår viktigaste källa till återhämtning då 

kroppen fyller på med energi samt ger kroppen tid för vila både själsligt och fysiskt (Gambles et al., 

2002). Taktil massage kan hjälpa människor att känna sig avslappnade, lugna, mindre spänningar 

och stress vilket kan medföra en förbättrad sömn. En otillräcklig smärtlindring och svårigheter med 

att inte kunna slappna av, spänningar, stress är bidragande faktorer till sömnproblem. Sömnbrist kan 

minska livskvaliteten avsevärt samt förvärra sjukdomstillstånd. Dogan, Ertekin och Dogan (2005) 

menar att det tillhör sjuksköterskans omvårdnadsansvar att skapa optimal vila och sömn för 

personerna som vårdas.

Resultatet av litteraturstudien visar att taktil massage kan ha en lindrande effekt avseende oro och 

ångest och ger inga biverkningar. Studien Hayes och Cox (1999) visar på att massage kan lindra 

ångest hos personer som vårdas på intensivvårdsavdelning. Symtom som oro och ångest kan ge 

upphov till ett stort lidande och att drabbas av cancersjukdom ger upphov till stor ångest hos de 

flesta. Dessa symtom kan leda till en ond cirkel där personen som besväras av oro och ångest även 

får en försämrad sömn. Oro och ångest kan även utlösa smärta, men genom den taktila massagen 

kan denna onda cirkel brytas och istället medföra avslappning. Ångest lindras ofta med läkemedel 

vilka har många biverkningar. En vanlig biverkning är trötthet och personen som redan besväras av 

trötthet på grund av sjukdomen blir ännu tröttare. Att lindra oro och ångest är en viktig del i 
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omvårdnaden för att öka välbefinnandet. Öhman och Söderberg (2004) menar att beröring ger en 

känsla av tröst, lugn och säkerhet hos personer med allvarlig kronisk sjukdom.

Den här litteraturstudiens resultat visar även på ett ökat välbefinnande, däribland välmående och 

glädje både direkt och fler dagar efter behandlingen. Enligt Morhenn, Beavin och Za (2012) och 

IsHak, Kahloon och Fakhry (2011) kan detta dels bero på frisättning av oxytocin och minskning av 

adrenokortikotropiskt hormon, ACTH, i samband med beröringen vid taktil massage. Den 

endokrina frisättningen är något författarna även ser som en anledning till upplevelsen av harmoni 

och frid hos deltagarna. En annan anledning till effekterna som vårt resultat visar på är att 

personerna kände bekräftelse samt att de i samband med den taktila massagen kunde släppa 

verkligheten, de fysiska problemen så som smärta och illamående, för en tid. Vi anser att det kan 

finnas ett samband mellan de fysiska problemens försvinnande och de sjunkande fysiologiska 

parametrarna. Detta eftersom att akut smärta, enligt 1177 Vårdguiden (Schelin, 2014), har visat sig 

öka fysiologiska parametrar, så som blodtryck och andningsfrekvens. Vi anser att den 

smärtlindrande effekten kan vara en bidragande orsak till minskningen av farmakologisk 

behandling samt ökad funktionalitet.

Resultatet i vår studie visade på vikten av att som personal inom sjukvården upprätta en bra 

vårdrelation, det ger en upplevelse hos personen som vårdas av att vara bekräftad och förstådd. 

Effekten i beröring visade sig vara en viktig komponent till att känna sig sedd, något som också 

Eriksson (1994) och Sundin och Jansson (2003) visar på. Vi anser dessutom att tiden som avsätts 

för den taktila massagen i sig verkar för att förstärka vårdrelationen, då personen blir sedd. Detta 

bidrar till upplevelser av hopp om att man inte är ensam och det i sin tur kan ge energi och 

motivation. Seendets betydelse förupplevelse av hopp och en bra vårdrelation beskrivs även i 

Erikssons (1994) bok, där hon även uttrycker vikten av att bli behandlad med respekt och värdighet. 

Detta för att ge möjlighet till minskat lidande.

Litteraturstudiens resultat visar på betydelsen av att bli bekräftad som en person. Detta verkar vara 

något som är återkommande och något Eriksson (1994) beskriver som människans djupaste och 

innersta önskan, att få bli bekräftad och känna värdighet. Nåden och Sæteren (2006) visar också i 

sin studie på bekräftelsens makt att påverka enskilda individer och upplevelsen av att inte bekräftas 

kan innebära ett lidande. Detta kan även ses i resultatet av vår litteraturstudie, där de deltagande 

upplevde att de blev kategoriserade inom vården. Resultatet visar även på effekten av att få 

bekräftelse genom att ägnas full uppmärksamhet. Nåden och Sæteren (2006) uppmärksammar detta 
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i sin studie och visar på att bekräftelse genom kommunikation kan visas på många sätt, däribland 

genom beröring, ögonkontakt och att lyssna till en annan person. Andra viktiga komponenter som 

de benämner är att kunna förstå behoven hos en annan person och att uppmärksamma och förstå en 

annan person och dennes känslor. Flera av dessa aspekter kan sammankopplas till taktil massage 

utifrån vår litteraturstudies resultat, där betydelsen av bekräftelse kan ses i flertalet av 

resultatgrupperna. Resultatet visar även på att bekräftelse från sjukvårdspersonalen är en viktig del 

av omvårdnaden och har betydelse för personens hälsa och dennes upplevelse av välbefinnande i 

lidandet. Nåden och Sæteren (2006) visar på att det är av yttersta vikt att sjuksköterskan ser hela 

människan bakom sjukdomen vilket förmedlar en känsla av att patienten är en individ och en unik 

person. Personer med cancersjukdom är en mycket utsatt grupp och deras sårbarhet förvärras 

ytterligare om sjukvårdspersonalen inte bekräftar dem (Nåden & Sæteren, 2006). Utifrån resultatet 

från den här litteraturstudien kan författarna se ett mönster som visar på ett samspel mellan flera 

effekter, till exempel kan ökad upplevelse av bekräftelse leda till ökad trygghet samt minskad 

osäkerhet och oro i den otrygga situation som en cancersjukdom innebär. Även fysiska, sociala, 

psykiska och själsliga utmaningar som Nåden och Sæteren (2006) beskriver i sin studie anser vi 

underlättas med effekterna av taktil massage och därmed ge en ökad trygghet. Denna trygghet är 

något som Engström och Söderberg (2007) också visar stöd för i deras studie gällande personer med 

svår sjukdom. Tryggheten var störst vid närvaro av nära anhöriga, och då framförallt när deltagarna 

fick beröring, hörde och kände lukten av dem. Effekterna i vårt resultat visar på betydelsen av 

bekräftelse och gott bemötande för uppkomsten av trygghet, detta är något som även Edvardsson 

(2010) beskriver i sin teori om personcentrerad omvårdnad. Det centrala i den personcentrerade 

omvårdnaden är att se personen bakom sjukdomen. Genom att utföra taktil massage som 

omvårdnadsåtgärd bekräftar vårdpersonalen personen och massagen kan vara ett redskap för att 

skapa en relation till personen. Detta kan bidra till ökad livskvalitet och välbefinnande hos personer 

med cancersjukdom.

Metoddiskussion

Denna systematiska litteraturstudie är en integrativ översikt enligt Whittemore och Knafl (2005). 

Denna översiktsmetod sammanfattar den litteratur som finns, för att åstadkomma en bredare 

förståelse för det valda forskningsområdet. Författarna valde att först inrikta studien på effekterna 

av taktil massage avseende smärta vid cancersjukdom, eftersom taktil massage ofta ges på 

smärtindikation. Eftersom vi inte önskade att styra resultatet till en smärtlindrande effekt valde vi 

att använda det mer neutrala “pain” som sökord vid litteratursökningen. Trots ett mer öppet sökord 

kan resultatet ha påverkats, något som i sin tur kan minska trovärdigheten av litteraturstudien (Polit 
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& Beck, 2012, s. 584-585). Särskilt de övriga effekterna som fanns beskrivna i materialet för 

dataanalysen kan ha påverkats, då ytterligare effekter möjligtvis kunnat ses om inte begränsningen 

smärta hade funnits. I denna litteraturstudie ingår 12 vetenskapliga studier, både kvalitativa och 

kvantitativa studier är inkluderade. Av dessa studier är 10 av hög kvalitet vilket stärker 

trovärdigheten för litteraturstudien. Två studier är av medel kvalitet men inkluderades eftersom de 

ansågs vara relevanta för studiens syfte. Dock bör hänsyn tas till att författarna inte har någon vana 

av att kvalitetsgranska artiklar eller att utföra forskning. Litteraturstudiens arbetsprocess är 

beskriven och redovisas med hjälp av brödtext, tabeller och matris och det medför en pålitlighet för 

studien. För att en studie ska uppnå pålitlighet ska processen i arbetet kunna följas (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 302-303). Litteratursökningen utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och 

AMED. Sökningen är väl beskriven i en tabell med söktermer, antalet träffar, databaser och valda 

artiklar och detta stärker studiens bekräftbarhet. För att studien ska uppnå bekräftbarhet krävs att 

datamaterialet kan härledas till ursprungskällan (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Vid 

litteratursökningen framgick det att det fanns många olika benämningar av taktil massage i 

artiklarna. Detta medförde att det i vissa fall var svårt att urskilja om interventionen var taktil 

massage eller någon annan massagebehandling, vilket resulterade i att vi valde att inte ta med dessa 

artiklar i vår analys. Utöver detta valde vi att endast använda artiklar som fanns i fulltext i analysen. 

Detta kan ha påverkat resultatet samt dess trovärdighet och därmed litteraturstudiens tillförlitlighet 

(Polit & Beck, 2012, s. 584-585) eftersom data som kunnat ingå i analysen kan ha utelämnats. 

Kvalitetsgranskningen har utförts enligt gällande protokoll för kvantitativa och kvalitativa studier 

(Willman et al., 2011, s. 173-176). Initialt utförde författarna kvalitetsgranskningen var för sig, 

sedan jämfördes granskningarna för att se om dessa överensstämde med varandra. Vid osäkerhet 

avseende kvalitetsgranskningen diskuterade författarna detta tillsammans för att komma fram till en 

slutlig gradering. Detta tillvägagångssätt kan ses som en styrka för litteraturstudien, och en del av 

den pålitlighet och bekräftbarhet som beskrivs i Polit och Beck (2012, s. 585). Studierna har 

analyserats enligt Whittemore och Knafls (2005) metodbeskrivning. Analysen genomfördes 

systematiskt utifrån olika steg. Artiklarnas resultat kategoriserades och sammanställdes och 

slutligen syntesiserades data till en brödtext. Studierna som ingår i analysen är relativt få och därför 

kan generaliserbarheten, ur den aspekten, diskuteras. Det låga antalet studier är dock något som 

författarna anser är ett tecken på att mer forskning kring effekterna av taktil massage bör utföras. 

Författarna har deltagit i seminarier under forskningsprocessen samt haft kontinuerlig vägledning av 

handledare vilket har varit en hjälp för att finna struktur i denna litteraturstudie. 

Slutsats

Att leva med cancersjukdom innebär ett stort lidande fysiskt, psykiskt och socialt och omvårdnaden 
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bör inriktas på att lindra detta lidande. Taktil massage kan lindra lidandet genom den smärtlindrande 

effekten, lindra oro och ångest, ge upplevelser av fysisk och mental avslappning. Massagen är även 

ett redskap för att skapa en relation mellan vårdpersonal och personen som vårdas. Taktil massage 

som omvårdnadsåtgärd medverkar till ett holistiskt synsätt vilket utgör en viktig del i 

sjuksköterskans förhållningssätt. Det är viktigt att vårdpersonalen ser hela människan och inte bara 

sjukdomen. Taktil massage är en enkel och bra komplementär metod som både sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal kan använda sig av i omvårdnaden hos personer med cancersjukdom för att öka 

livskvaliteten och välbefinnandet. Denna litteraturstudie kan bidra till en ökad kunskap avseende 

den taktila massagens symtomlindrande effekter. Resultatet i denna litteraturstudie visar på 

beröringens betydelse i omvårdnaden och resultatet kan användas som argument för att införa taktil 

massage som omvårdnadsåtgärd hos personer med cancersjukdom. Ytterligare forskning inom detta 

område kan ha betydelse för en utveckling av att kombinera komplementära metoder med den 

traditionella vården. 
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