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Abstrakt 
 

Omvårdnadsarbetet präglas dagligen av beröring som 
sjuksköterska krävs det att man hela tiden hittar nya vägar 
för att främja hälsa. Att leva med kronisk eller svår sjuk-
dom leder till ett stort lidande och hela den enskilda män-
niskans liv förändras. Syftet med denna studie var att se 
vilka påverkan kroppslig beröring har vid kronisk eller 
svår sjukdom. Metod som använts är en systematisk litte-
raturöversikt. Studien resulterade i sex kategorier, Smärt-
lindring, Avslappnande och rogivande, Välbefinnande, 
bekräftelse och trygghet, Ökad aktivitets nivå, Minskad 
vårdtid och läkemedelsanvändning samt Andning och cir-
kulation. Resultatet visade att beröring hade smärtlindran-
de, avslappnande effekter samt skapades goda relationer i 
form av tillit och trygghet mellan patient och vårdgivare. 
Även fysiologiska förändringar kunde ses i form av för-
bättrad ADL förmåga vilket ökar livskvalitet hos den en-
skilda människan. För att kunna ge en god omvårdnad i 
form av beröring krävs det mer forskning inom området. 
Resulatet visar att sjuksköterskan behöver kunskap och tid 
för att kunna ge beröring på rätt sätt. 
 
 
Nyckelord: Taktil massage, beröring, kronisk eller svår 
sjukdom, systematisk litteraturöversikt. 
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Omvårdnadsarbetet präglas av olika former av beröring. Som sjuksköterska krävs det att hela 

tiden hitta nya vägar och metoder för att främja patienters hälsa. Med kroppslig beröring kan 

sjuksköterskan nå nya dimensioner som både är tillfredställande och lugnande själsligt och 

kroppsligt (Brill & Kashurba, 2001). Routasalo och Isola (1996) anser att fysisk beröring kan 

göra människor friskare och tryggare och att det är viktigt att se människan som en helhet 

med både kropp och själ. Kroppslig beröring är så mycket mer än bara det fysiska sjukskö-

terskan gör i det dagliga omvårdnadsarbetet med att hjälpa patienten. Författarna beskriver att 

det kan vara betydelsefullt att bara ta sig tid att sitta på sängkanten eller bara hålla någon i 

handen. Hollinger och Buschmann (1993) menar att kroppslig beröring är en del i den icke 

verbala kommunikationen mellan sjuksköterska och patient  

 

Vid kroppslig beröring skapar sjuksköterskan en relation till patienten vilket medför att det är 

viktigt att ta hänsyn till patientens integritet, välbefinnande och värdighet. Ardeby (2003, s. 4) 

menar att beröring är en viktig del av den dagliga omvårdnaden som kan öka livskvaliteten för 

många patienter. Beck och Heacock refererad i Kim och Buschmann (1999) menar att i om-

vårdnaden har sjuksköterskan en unik möjlighet att via kroppslig beröring stödja, lindra och 

trösta. Ardeby (2003, s. 14, 29) beskriver att bli medveten om kroppens språk och signaler 

och att förstå betydelsen av beröring innebär att vårdkvaliteten kan höjas. Författaren menar 

vidare att behovet av att bli berörd minskar inte med ålder, ändå verkar det som att de äldre är 

de som blir minst berörda. Att bli berörd innebär enligt författaren inte enbart att någon rör vid 

en utan att man samtidigt blir sedd och bekräftad. 

 

Huden är kroppens största känselorgan och via den känner människor olika känselförnimmel-

ser via olika receptorer. För människans taktila sinne är berörings- och tryckreceptorerna in-

volverade och ger oss information om beröring och tryck (Ardeby, 2003, s.41). Beröring 

frisätter oxytocin som har en lugnande effekt rent fysiologiskt. Även kroppsvärmen påverkas, 

främst hos ammande kvinnor och hos par i samband med sex. Andra situationer där oxytocin 

spelar en viktig roll är vätskebalans och näringshantering. Hur kroppen påverkas är av det ut-

gångsläge som individen har för tillfället. Beröring sänker även halten av stresshormoner och 

påverkar parasympatiska mag- och tarmkanalhormoner genom en ökning av insulin (Uvnäs 

Moberg, 2000, s.88-89, 93-94).  
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Taktil massage är en mjuk omslutande beröring av huden, utformad att ge en lugn upplevelse 

till både givare och mottagare. Den taktila massagen förordas som beteckning på beröring som 

kan användas systematiskt inom vård och omsorg. Definitionen av taktil massage är ”mjuk” 

omslutande beröring med handen, som skall ske med respekt, omtanke och lyhördhet för att ta 

vara på individens integritet och behov (Ardeby, 2003, s.58-61). Studier visar att taktil massa-

ge kan användas för att ge en bättre kroppsuppfattning inte bara inom vård och omsorg utan 

även bland yngre människor med diagnosen anorexia nervosa (Axelsson & Määttä, 2007). 

 

Att leva med kronisk eller svår sjukdom innebär ett stort lidande för den enskilda människan 

och hela dennes livsvärld blir påverkad genom bestående förändring, ständig anpassning och 

ett livslångt beroende till sjukvården. Den som lever med kronisk eller svår sjukdom lider inte 

bara fysiskt utan även av psykiskt lidande som uppkommer i form av oro och sorg. Det kro-

niska sjukdomstillståndet kan utmärkas av ett oförutsägbart förlopp, förändrad fysisk förmåga 

och en förändrad uppfattning av den egna kroppen (Kyngäs, 2000). Även Öhman, Söderberg 

och Lundman (2003) beskriver hur snarlika känslor kan uppstå till följd av den kroniska sjuk-

domen eller behandlingen av denna. Många patienter skildrar om hur deras dagliga liv påver-

kas av smärta, hur svaghet och trötthet begränsar det dagliga livet och hur kroppen på så sätt 

upplevs som ett hinder för den som lever med kronisk eller svår sjukdom. 

 

Enligt Weiss refererad i So, Jiang och Qin (2008) är smärta ett stort och globalt problem som 

påverkar både den individuella människan och dennes familj. Enligt Rhodes refererad i Si-

strunk Cranford (2001) är smärta en högst individuell upplevelse som varierar från person till 

person och som bygger på det egna livsperspektivet som involverar både kulturella aspekter 

och erfarenheter. Det är av stor vikt som sjuksköterska att kunna hantera både det rent fysio-

logiska och de emotionella delarna av smärtupplevelsen. Hægerstam (2008, s. 53-57) menar 

att vi kan styra upplevelsen av smärta, beroende på om vi fokuserar på den eller inte. Han be-

skriver att upplevelsen av smärta är mer än att ha ont, det handlar även om svårigheter att 

koncentrera sig men även emotionella symtom som oro, ångest, irritation och depressivitet. 

Apkarian, Baliki och Geha (2009) definierar att kronisk smärta skiljer sig från akut smärta ef-

tersom varaktigheten kvarstår längre än 3 månader. 
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Författarna beskriver vidare att människor som har kroniska sjukdomar som t.ex. nervsjuk-

domar, muskelsjukdomar och reumatiska åkommor lider ofta av kronisk smärta. Kronisk 

smärta skapar ett stort lidande hos den sjuke och påverkar hela det dagliga livet. I vårdveten-

skaplig forskning beskrivs kronisk sjukdom som en långvarig process, ofta permanent med ett 

pågående förlopp (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). 

 

Att utöva kroppslig beröring i omvårdnadssituationer har visat sig ha både fysiska och psy-

kiska effekter på kroppen och det är därför viktigt att ta reda på vilken effekt kroppslig berör-

ing har och sprida kunskap om detta. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilken 

påverkan kroppslig beröring har som intervention vid kronisk eller svår sjukdom hos vuxna 

personer. 

 

Följande frågeställning kommer att ställas till litteraturen: 

o Vilken påverkan har kroppslig beröring hos personer med kronisk eller svår sjukdom? 

Metod 

Denna studie har genomförts som en systematisk litteraturöversikt med syfte att se vilka ef-

fekter kroppslig beröring har som intervention vid kronisk eller svår sjukdom hos vuxna män-

niskor. Vi vill skapa en översikt av det gällande kunskapsläget inom det valda området 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, 50-51, 85). De inklusionskriterier som sattes upp för 

studien är vuxna personer med kronisk eller svår sjukdom, kroppslig beröring, taktilmassage 

och engelska, svenska, norska eller danska studier. Och de exklusionskriterier som sattes upp 

är personer med psykisk sjukdom, healing och klassisk och eller behandlande massage. 

Litteratursökning 

Litteratur insamlingen har skett i form av vetenskapliga artiklar som har inhämtats ifrån data-

baserna, PubMed, Cinahl, PsycINFO och AMED. PubMed är en databas som omfattar 95% 

av de medicinska och omvårdnadsvetenskapliga tidskrifterna. Cinahl är ett bra komplement 

till PubMed där det finns mer än 600 tidskrifter indexerade var av 65% är omvårdnadsveten-

skapliga (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.72-73). AMED har ett stort antal tidskrifter 

inom bland annat alternativmedicin och rehabilitering och PsycINFO har inom psykologi med 

des förgreningar (Polit & Beck, 2008, p. 111). Vi har användt oss av gällande indexeringssy-

stem (Mesh, Thesaurus) samt fritextsökningar i sagda databaser (se tabell 1). Våra sökord var 

analgesia, chronic disease, chronic illness, chronic pain, chroniv dis, chroniv illness, holistic 
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nursing, holistic health, massagea, pain, physical stimulation, tactile massage, tactual percep-

tion, touch, therapeutic touch. 

 

Abstrakten har genomlästs om sökningen genererar mindre än 100 träffar utom vid ett tillfälle 

då vi valde att läsa 458 träffar. De artiklar som är relevanta utifrån vårt syfte och inklusionsk-

riterium utifrån abstrakten har tagits ut för vidare läsning och granskning vi fann totalt åtta ar-

tiklar varav tre bedömdes ha grad 1, två bedömdes ha grad 2 och tre bedömdes ha grad 3. 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning (n=68) 

Syftet med sökningen: Att beskriva vilken påverkan kroppslig beröring har som intervention vid kronisk eller svår sjukdom 
hos vuxna människor. 
Söknummer *) Söktermer Antal ref Antal valda artiklar 
PubMed 2009-01-29 

1 MSH Touch 10441 0 

2 MSH Therapeutic Touch 482 0 

3 MSH Massagea 3912 0 

4 FT Tactile massage 26 1 

5 MSH Physical Stimulation 165410 0 

6  1 or 2 or 3 or 4 or 5 177798 0 

7 MSH Chronic Disease 179289 0 

8 MSH Pain 230984 0 

9  7 and 8 16328 0 

10 MSH Analgesia 25557 0 

11  6 and 8 and 10 16 0 

12  6 and 9 321 0 

13  6 and 9 Limits: English, Danish, Norwegian, 

Swedish, All Adult: 19+ years 

160 0 

14  6 and 9 Limits: Clinical Trial, Meta-Analysis, 

Controlled Trial, Review, English, Danish, Nor-

wegian, Swedish, All Adult: 19+ years 

48 1 

15 MSH Holistic Nursing 2108 0 

16  6 and 9 and 15 1 0 

Cinahl med fulltext 2009-01-29 

17 TSH1 Touch 1309 0 

18 TSH1 Therapeutic Touch 903 0 

19 TSH1 Massage 3825 0 

20 FT Tactile massage 5 1 

21 TSH1 Physical Stimulation 832 0 

22  17 or 18 or 19 or 20 or 21 3536 0 

23 TSH1 Chronic Disease 16484 0 

24 TSH1 Pain 20158 0 
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Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning (n=68) 

Söknummer *) Söktermer Antal ref Antal valda artiklar 

25  23 and 24 598 0 

26 TSH1 Analgesia 1253 0 

27  22and 25 and 26 0 0 

28  22and 25 11 0 

  22and 25 Limiters: Exclude MEDLINE records 2 0 

29 TSH1 Holistic Nursing 1325 0 

30  22and 25 and 23 0 0 

PsycINFO 2009-02-09 

31 TSH2 Tactual perception 3601 0 

32 FT Tactile massage 3 1 

33 TSH2 Massage 170 0 

34 TSH2 31 or 32 or 33 3764 0 

35 TSH2 Chronic illness 4822 0 

36 TSH2 Chronic pain 6017 0 

37  35 and 36 26 0 

38 TSH2 Analgesia 3028 0 

39  34 and 37 and 38 0 0 

40  34 and 37 0 0 

41  34 and 36 and 38 0 0 

42  34 and 36 18 1 

43 TSH2 Holistic health 1061 0 

44  34 and 36 and 38 0 0 

PubMed 2009-02-17 

45 MSH Touch 10456 0 

46 MSH Therapeutic Touch 486 0 

47 MSH Massage 3923 0 

48 FT Tactile massage 26 0 

49 MSH Physical Stimulation 165742 0 

50  45 or 46 or 47 or 48 or 49 178154 0 

51 MSH Chronic Disease" 179677 0 

52 FT Chronic Illness 368647 0 

53  51 or 52 368647 0 

54  50 and 53 1750 0 

55  50 and 53 Limits: English, Danish, Norwegian, 

Swedish, All Adult: 19+ years 

612 0 

56  50 and 53 Limits: Publication Date from 

1993/01/01 to 2009/02/17, English, Danish, 

Norwegian, Swedish, All Adult: 19+ years 

458 1 

AMED 2009-02-17 

57 TSH3 Touch 277 0 

58 TSH3 Therapeutic touch 141 0 

59 TSH3 Massage 1218 0 
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Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning (n=68) 

Söknummer *) Söktermer Antal ref Antal valda artiklar 
60 TSH3 Physical stimulation 58 0 

61 FT Tactile massage 1 0 

62  57 or 58 or 59 or 60 or 70 1640 0 

63 TSH3 Disease 181 0 

64 TSH3 Chroniv dis 542 0 

65 FT Chronic disease 589 0 

66 FT Chroniv illness 450 0 

67  63 or 64 or 65 or 67 1519 0 

68  68 and 67 5 0 

Summa valda artiklar: 

Artiklar valde efter läsning av referenslistor i artiklarna: 

Total summa valda artiklar 

6 

2 

8 

*) MSH – Meshtermer i databasen PubMed, TSH1 – Thesaurustermer i databasen CINHAL, TSH2 - Thesaurustermer i data-

basen PsycINFO, TSH3 - Thesaurustermer i databasen AMED, FT – Fritextsökning. 

 

Granskning av artiklar 

Granskningen av artiklarna har gjorts på ett systematiskt sätt vad gäller kvalitén granskningen 

har skett med hjälp av ett utformat kvalitetssäkringsprotokoll enligt Willman, Stoltz och Baht-

sevani (2006, s. 154-157) (se bilaga 1-2). Varje ja kommer att ge ett (1) poäng och varje nej 

kommer att ge noll (0) poäng, högre poäng ger en hög kvalité. Sedan omvandlades den sam-

manlagda poängen till procent och graderingen av dessa var från 1 till 4 (se tabell 2 och 3) 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006, s. 83-102) Alla artiklar som har bedöms ha grad 1-3 

har inkluderats i analysen. Detta gjordes för att kvalitén på analysen skulle säkerställas. 

 

Tabell 2 Kvalités grader (n=4) 

Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 

80-100 % 70-79 % 60-69 % 59-0 % 

 

Tabell 3 Översikt av artiklar i analysen (n=8) 

Författare, År, 

Land 

Titel Metod Deltagare Huvudfynd Kvalitéts grad 

Bergsten, U. et al. 

2005 

Sverige 

Perception of tac-

tile massage as a 

complement to 

other forms of 

pain relief in 

rheumatic disease 

Kvalitativ inter-

vju studie (Phe-

nomenography). 

3 män i åldrarna 

49-67 år och 11 

kvinnor i åldrarna 

39-62 år. 

Taktil massage 

har en avslapp-

nande effekt. 

Grad 1 

(92,28%) 
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Forts. Tabell 3 Översikt av artiklar i analysen (n=8) 

Författare, År, 

Land 

Titel Metod Deltagare Huvudfynd Kvalitéts grad 

 

Ferrell-Torry, 

A.T., & Glick, 

O.J. 

1993 

Amerikas förenta 

stater (USA) 

 

The use of thera-

peutic massage as 

a nursing inter-

vention to modify 

anxiety and the 

perception of 

cancer pain 

 

Randomiserad 

kontrollerad 

undersökning 

(RCT). 

 

9 män i åldrarna 

23-77 år. 

 

Taktil massage 

hade en smärt-

lindrande och 

orosdämpande 

samt avslappnade 

effekt. 

 

Grad 3 

(62,5%) 

 

Henricson, M. et 

al. 

2008 

Sverige 

 

The outcome of 

tactile touch on 

oxytocin in inten-

sive care patients: 

a randomised 

controlled trial 

 

Randomiserad 

kontrollerad 

undersökning 

(RCT). 

 

28 män och 16 

kvinnor i åldrarna 

21-83 år. 

 

Taktil beröring 

påverkade oxyto-

cinnivån och 

stressnivåerna. 

 

Grad 3 

(68,75%) 

 

Kunstler, R. et al. 

2004 

Amerikas förenta 

stater (USA) 

 

Aromatherapy 

and hand mas-

sage: therapeutic 

recration inter-

ventions for pain 

manament 

 

Kvalitativ in-

tervju studie 

(Multiple single-

subject ABABA 

research design). 

 

4 kvinnor i åld-

rarna 60, 63, 63, 

90 år. 

 

Att hand massage 

reducerar smärta 

och skapar av-

slappning. 

 

Grad 1 

(92,28%) 

Kutner, J.S. et al. 

2008 

Amerikas förenta 

stater (USA) 

Massage therapy 

versus simple 

touch to improve 

pain and mood in 

patients with ad-

vanced cancer 

Randomiserad 

kontrollerad 

undersökning 

(RCT). 

148 män och 232 

kvinnor med en 

medelålder på 

65,2 i experi-

mentgruppen och 

64,5 i kontroll-

gruppen. 

Taktil massage 

har en stress 

sänkande och 

smärtlindrande 

effekt. Samt en 

förhöjning av 

livskvalitet hos 

enskilda patienter  

Grad 1 

(81,25%) 

 

Olsson, I. et al. 

2004 

Sverige 

 

Taktil massage 

vid stroke och 

livskvalitet 

 

Randomiserad 

kontrollerad un-

dersökning 

(RCT). 

 

10 män och 20 

kvinnor fördelat 

på två grupper. 

 

Att strokepatien-

ter som får taktil 

massage upplever 

en högre livskva-

litet. 

 

Grad 2 

(75%) 
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Författare, År, 

Land 

Titel Metod Deltagare Huvudfynd Kvalitéts grad 

 

Skovdahl, K. et 

al. 

2007 

Sverige 

 

Tactile stimula-

tion associated 

with nursing care 

to individuals 

with dementia 

showing aggres-

sive or restless 

tendencies: an in-

tervention study 

in dementia care 

 

Intervjuer av per-

sonalen och ob-

servationer av de 

boende. 

 

4 män i åldrarna 

28 och 29 år och 

1 kvinna i åldern 

28 år. 

 

Taktil massage 

ger värme i rela-

tionen och be-

kräftelse. Att 

kunna bli vårdad 

på ett tryggt sätt. 

 

Grad 1 

(100%) 

 

Smith, D.W. et al. 

2002 

Amerikas förenta 

stater (USA) 

 

Effects of inte-

grating therapeu-

tic touch into a 

cognitive behav-

ioral pain treat-

ment progream: 

Report of a pilot 

clinical trial 

 

Randomiserad 

kontrollerad 

undersökning 

(RCT). 

 

3 män och 9 

kvinnor i åldrarna 

31-56 år. 

 

De som fick tera-

peutisk beröring 

(TT) upplevde 

mindre smärta 

och stress. 

 

Grad 3 

(62,5%) 

 

Analys 

Efter kvalitetsgranskning har vi läst igenom artiklarna på ett sytematiskt sätt enligt Stoltz, 

Udén och Willman (2004); Graneheim och Lundman (2003) med den uppsatta frågeställning-

en i åtanke och det resultat i artiklarna som svarat mot den har tagits ut och bildat textenheter 

som har sammanställts och kodats. Efter kodningen jämfördes datan genom att kritiskt grans-

ka och jämföra dessa och hitta gemensamma mönster. Dessa bildade kategorierna som slutli-

gen skapade resultatet från de olika studierna. 
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Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier (se tabell 4) som beskriver effekter av kroppslig berör-

ing. 

 

Tabell 4 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategori namn 

1. Smärtlindring. 

2. Avslappnande och rogivande. 

3. Välbefinnande, bekräftelse och trygghet 

4. Ökad aktivitets nivå. 

5. Minskad vårdtid och läkemedelsanvändning 

6. Andning och cirkulation. 

 

Smärtlindring 

I studier av Kunstler, Greenblatt och Moreno (2004); Bergsten, Petersson och Arvidsson 

(2005) fann författarna att handmassage som intervention hade en betydande lindrande effekt 

på smärtnivåerna hos de personer som fick behandlingen. Kroppslig beröring gjorde att de fo-

kuserade ifrån smärtan och en del av dessa personer upplevde att de blev helt smärtfria, både 

under behandlingen och efteråt. En av de personer som deltog i Kunstler et al. (2004) studie 

upplevde att handmassagen hade en bättre effekt än andra interventioner. I en studie av Ols-

son, Rahm och Högberg (2004) använde de som fick massage, smärtlindrande läkemedel 25 

% av vårdagarna jämfört med 37 % i kontrollgruppen. Man såg även en signifikant skillnad 

(p= 0,007) vad gäller själv upplevelsen av smärta mätt i NHP1. Enligt Ferrell-Torry och Glick 

(1993); Woods Smith, Arnstein, Cowen Rosa och Wells-Federman (2002); samt Kutner et al. 

(2008) att både massage och beröring hade en smärtlindrande effekt. I Ferrell-Torry och Glick 

(1993) såg man att de som inte fick massage innan de blev inskrivna hade väldigt ont jämfört 

med personerna som fick massage (VAS 7.5 för kontrollgruppen och 6.5 för interventions-

gruppen). I studien av Bergsten et al. (2005) framkom att kroppslig beröring var av stor vikt 

att känna sig lindrad från smärta och att på så vis kunna få en mer lättrörlig kropp. I Bergsten, 

                                                             

1 Nottingham Health Profile är ett mätinstrument som består av ett tvådelat frågeformulär för 

att mäta självupplevd livskvalitet (Olsson et al. 2004). I Olsson et al. (2004) studie användes 

den första delen som består av 38 ja och nej-frågor och sex delskalor som mäter energi, fysisk 

rörlighet, sömn, smärta, psykisk reaktion och social isolering. 
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et al. (2005) studie beskrev personer att bli smärtlindrad gav ny energi och ny kraft för att 

orka med. En följd av detta blev att det var lättare att öppna upp sig själv. 

 

Avslappnande och rogivande 

I fyra studier av Bergsten, et al. (2005); Ferrell-Torry och Glick (1993); Kunstler, et al. (2004) 

samt Skovdahl, et al. (2007) beskrevs att kroppslig beröring och taktil massage var en hjälp 

att kunna slappna av och gav en känsla av avslappning både efteråt och under en längre tid. I 

Skovdahl, et al. (2007) studie beskriver en av deltagarna att taktil massage gav ro att kunna 

sluta ögonen. Bergsten, et al. (2005); Ferrell-Torry & Glick, (1993); Kunstler, et al. (2004); 

Skovdahl, et al. (2007) fann att den taktila stimuleringen ledde till dåsighet och en förbättrad 

sömn under en längre tid. I Skovdahl, et al. (2007) studie så framkom att de som fick taktil 

stimulering kunde sova mellan 15 och 150 minuter efteråt. I Kunstler, et al. (2004) studie 

framkom det att trots en känsla av smärta så upplevde en av deltagarna att hon kunde slappna 

av under beröringen. I en studie av Bergsten, et al. (2005) beskrev deltagarna att de fick en 

känsla av välbehag och värme samt total avslappning men att de även kände svårigheter att 

slappna av själva beröringen. I studien framkom även att taktil massage fick deltagarna att bli 

mindre stressade.  

 

I en studie av Bergsten et al. (2005) framom det att deltagarna som fick taktil massagen upp-

levde att de att fick ett andrum i tillvaron. Bergsten, et al. (2005); Ferrell-Torry och Glick, 

(1993); Skovdahl et al. (2007) fann att massage även gav deltagrna en upplevlese av fridfull-

het, lugn och tystnad men även öppnade upp sinnena .I Bergsten et al. (2005) studie framkom 

det att massage gav ny energi och kraft. Bergsten et al. (2005) menar vidare att beröring ledde 

också till en ökad självkännedom som gav en känsla om vart kroppen slutade och att samla 

ihop bitarna till en helhet. Författarna fann även att beröring ledde till en känsla av harmoni 

och helhet. Det beskrevs även som om en börda togs bort från ens kropp och en känsla av att 

verkligen vara uppfriskad. I en studie av Kunstler, et al. (2004) framkom det att en känsla av 

att må toppen efteråt kunde infinna sig. I Woods et al. (2002) studie framkom de som fått tak-

til massage hade en 33 % minskning av stress jämfört med 11 % i kontrollgruppen. 
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Välbefinnande, bekräftelse och trygghet 

I Bergsten, et al. (2005) studie fann författarna att taktil massage gav en känsla av att någon 

brydde sig om en och en känsla av att vara speciell och utvald. Deltagarna uttryckte i studien 

att bli sedd och bekräftad som en individ var av stor vikt. I Skovdahl et al. (2007) studie så ut-

trycktes det uppskattning och tacksamhet under den taktila beröringen i form av välbehag och 

nöjsamhet och de ville fortsätta med behandlingen. Beröringen ledde även till att personalen 

fick lättare kontakt med den som de gav taktil massage till. En av personerna i studien log och 

klappade personalen på kinden efteråt eftersom denne hade nedsatt kognitiv förmåga i form 

av talsvårigheter. 

 

En av personerna i Bergsten, et al. (2005) studie beskrev taktil massage som en angenäm kon-

takt och att den gav en välbehagskänsla genom hela kroppen. I Skovdahl, et al. (2007) studie 

framkom det att taktil stimuleringen var en positiv upplevelse som gav tillfredställelse och 

njutningsfulla känslor. Detta skapade ett välmående och ett välbefinnande hos flera av de del-

tagande personerna, en person upplevde sig tröstad. I Bergsten, et al. (2005) studie förmedla-

des upplevelsen av beröringens betydelse av att känna trygghet och tillit i relationen till mas-

sören samt till metoden som denne skulle utöva. 

 

En statistisk signifikant förbättring i humöret visades hos deltagarna, de blev gladare och nöj-

dare vid lättare beröring (Kutner et al., 2008), och en känsla av värme beskrevs för både den 

som fick och den som gav taktil massage (Skovdahl, et al. 2007). I en studie av Ferrell-Torry 

och Glick, (1993) framkom att beröring hade en signifikant minskning av upplevelsen av oro 

efter två dagars massage behandling (p =  0.005). Bergsten et al. (2005) beskriver att vissa 

av deltagarna upplevde sig spända och obekväma och hade en känsla av oro under massagen. 

Skovdahl et al. (2007) fann att individen måste förstå varför taktil massage ges och att perso-

nen måste ha en vilja att få taktil massage för att kunna njuta av den. Det var även viktigt att 

taktil massage gavs på ett ställe som kändes bekvämt. Annars var risken att massagen upplev-

des som störande och konstig. 
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Ökad aktivitets nivå  

I en studie av Olsson et al. (2004) har forskare mätt upplevd livskvalitet med NHP och kom 

fram till att de som fick taktil massage under en längre tid fick en förbättrad livskvalitet jäm-

fört med kontrollgruppen som inte fick taktil massage, dock visades en marginell förändring i 

NHP (p = 0,025). Däremot sågs en tydlig skillnad hos försöksgruppen som fick taktil massage 

i jämförelse med kontrollgruppen (p = 0,007) avseende energin. Vid ADL bedömningar (hur 

bra personen klara av aktiviteterna i det dagliga livet) av deltagarna i studien framkom att tak-

til massage hade en förbättradande effekt på ADL förmågan även under en längre tid jämfört 

med kontrollgruppen. Den tydligaste förändringen sågs främst på den personliga hygienen, 

kontinensen och förflyttningar inomhus. Skovdahl, et al. (2007) fann att personerna blev mer 

talförda än tidigare. 

 

Minskad vårdtid och läkemedelsanvändning 

I Olsson et al. (2004) studie framkom det att den genomsnittliga vårdtiden för de som fick 

taktil massage var 37,4 dagar jämfört med kontrollgruppen som hade 42,4 dagar.. Det såg 

även att gruppen som fick taktil massage i större utsträckning var läkemedels fria vid hembe-

sök fyra veckor efter utskrivning än kontrollgruppen (p = 0,42). Den största skillnad var i an-

vändningen av antidepressiva läkemedel. Författarna fann även en minskning under vårdtiden 

av antidepressiva läkemedel som ej var statistiskt signifikant. 

 

Andning och cirkulation 

Ferrell-Torry och Glick (1992) fann att hjärtfrekvensen minskade 10 minuter efter den taktila 

massagen och en minskning av det systoliska och arteriella blodtrycket både direkt efter och 

10 minuter efter taktil massagen. Det diastoliska minskade på dag ett för att sedan öka under 

dag två för att återigen sänkas inga av dessa förändringar var statistiskt signifikanta. Kunstler 

et al. (2004) såg en cirkulationsförbättring, Ferrell-Torry och Glick (1992); Kunstler et al. 

(2004) fann även att andningen blev förbättrad. Ferrell-Torry och Glick (1992) fann i sin stu-

die en minskning av andningsfrekvensen både dag ett och två vilket var statistiskt signifikant 

(p < 0,95). 
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I Henricson, Berglund, Määttä, Ekman och Segesten (2008) studie fann de att taktil beröring 

hade en marginell minskade effekt på oxytocin nivåerna samt att beröring hade en minskad 

effekt på oxytocin nivåerna oss män, medans kvinnor fick en förhöjd nivå av oxytocin under 

dag tre. Författarna fann även att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan be-

röringsgruppen och kontrollgruppen under sexdagars perioden som interventionen höll på, de 

fann heller ingen skillnad dag för dag. 

 

Diskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva vilken påverkan kroppslig 

beröring har på personer med kronisk eller svår sjukdom. Studien resulterade i sex kategorier; 

smärtlindring, avslappnande och rogivande, välbefinnande, bekräftelse och trygghet, ökad ak-

tivitetsnivå, minskad vårdtid och läkemedelsanvändning och andning och cirkulation. 

 

Handmassage och taktil massage har vi funnit som en bra intervention för smärtlindring. I 

Andrén, Störholt och Lundgren (2005) studie framkom att kvinnor som ska föda har ett stort 

behov av smärtlindring och de läkemedel som kan erbjudas i smärtlindrande syfte kan ge bi-

verkningar, vilket kan vara en påfrestning för kroppen och ökar lidandet hos den enskilde per-

sonen.. Enligt Chang, Wang och Chen (2002) upplevdes taktil massage av kvinnor under för-

lossning som smärtlindrande. I Andrén et al. (2005) studie framkom även att kvinnor upplev-

de att värkarna blev mindre intensiva och kortare av taktil massagen. De beskrev även att de 

kunde fokusera bort från smärtan. Massagen gav ett avbrott som fick dem att koncentrera sig 

på annat än den kommande smärtsamma värken. I denna studie framkom även att massage 

och beröring hade en stor betydelse för att känna sig smärtlindrad men även att ha en mer lätt-

rörlig kropp. 

 

Vi fann att beröring hade en avslappnande och rogivande funktion detta framkom i ett flertal 

studier som beskriver att taktil massage ger en känsla av minskad oro samt avslappnade effek-

ter. I Henricson, Berglund, Määttä och Segesten (2006) studie framkom det att personalen 

inom intensivvård använde taktil massage som en intervention för att skapa lugn och en har-

monifull miljö. I en studie av Fraser och Ross Kerr (1993) beskrev författarna att ryggmassa-

ge minskade oron hos de äldre deltagarna, det var en signifikant skillnad mellan kontrollgrup-

pen och interventionsgruppen. I Borch och Hillervik (2005) studie beskriver de att upplevel-

sen av oro var att själva beröringen skulle orsaka smärta. Det framkom även i vår studie, att 
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deltagarna kunde känna sig spända och obekväma och ha en känsla av oro eftersom de inte 

riktigt förstod varför de fick massage. Edvardsson, Sandman, och Rasmussen (2003) menar 

att kroppens alla funktioner påverkas av taktil beröring som till exempel de fysiska funktio-

nerna i form av en ökad rörlighet. 

 

I denna systematiska litteraturstudie framkom det att taktil massage bidrog till en ökad aktivi-

tets nivå samt fysiologiska effekter som hade positiva och gynnsamma effekter. Deltagarna 

som fick taktil massage under en längre tid fick en förbättrad livskvalitet i form av förbättrad 

ADL förmåga. I Edvardsson et al. (2003) studie såg författarna att taktil massage ledde till en 

ökad rörlighet hos de äldre deltagarna. I vår studie framkom även fysiologiska effekter i form 

av förändringar i oxytocin nivåer som ledde till ett ökat lugn. 

 

Vi fann att taktil massage skapade en angenäm kontakt och att de som fick taktil massage 

kände sig speciell och utvald. I Edvardsson et al. (2003) studie beskriver författarna att vård-

personal som gav taktil massage till äldre kunde känna att relationen blev bättre och att sam-

hörigheten ökade. Vi fann även att taktil massage gav en välbehagskänsla och en tillfredstäl-

lelse som i sin tur ledde till ett välmående och välbefinnande. I Andersson, Wändell och 

Törnkvist (2007) studie på vårdpersonal som ger taktil massage fann de att även de kunde 

uppleva ett ökat lugn och avslappning. 

 

Vi upptäckte även att patienter som lider av sviterna efter en stroke och som fick taktil massa-

ge hade kortare vårdtid jämfört med dem som inte fick taktil massage. I Ozolins och Petersson 

(2005) studie framkom det att så kallade ”beröringsundvikare” fick förlängd postoperativ 

vårdtid. 

 

Vi fann även att taktil beröring påverkar hela vårt fysiologiska system i form av cirkulations-

förbättring och en påverkan av andningsfrekvensen. I en studie av Hayes och Cox (1999) un-

dersökte forskare effekten av fotmassage hos kritiskt sjuka patienter vid två stycken intensiv-

vårdsavdelningar. Resultatet visade att fotmassage sänkte hjärtfrekvens och att det även hade 

en betydande effekt på blodtryck och andningsfrekvens. 
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Metoddiskussion  

Att göra en systematisk litteraturöversikt passade vårt syfte med denna studie: Att beskriva 

vilken påverkan kroppslig beröring har som intervention vid kronisk eller svår sjukdom hos 

vuxna personer. Polit och Beck (2004, p. 111) beskriver att en litteraturöversikt är att utgöra 

en sammanfattning av det gällande kunskapsläget inom ett specifikt område.  

 

Under arbetets gång har vi stött på svårigheter med att finna relevant litteratur för vår studie 

och som svarade mot vår frågeställning. Därigenom fick vi omformulera och bredda vårt syfte 

genom att ändra frågeställningen gentemot litteraturen. Detta tror vi är en svaghet då systema-

tiken inte följs rakt igenom och att tillförlitligheten kan påverkas. Holloway och Wheeler 

(2002, s.254-255) beskriver att tillförlitlighet i en kvalitativ studie innebär att datainsamling 

ska ske på ett systematiskt och lämpligt sätt. Tillförlitlighet är ett viktigt begrepp, vilket inne-

bär att man tror på materialet och även tolkningen av detta (Polit & Beck, 2004, s. 430). 

 

För att undvika litteratur som inte har tillräcklig hög vetenskaplig grad så har vi kvalitets 

granskat artiklarna var för sig enligt två protokoll ett för kvantitativa och en för kvalitativa 

metoder enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s.154-157). Detta görs för att undkom-

ma den subjektiva tolkningen av artiklarna och styrka trovärdigheten. När resultatet har skri-

vits har vi gått tillbaka till originaltexten för att säkerställa tillförlitligheten. Vi vill dock 

trycka på att felkällor kan förekomma i språkliga nyanser som författarna inte har sett då de 

mesta av materialet var skrivet på engelska. Vi ser även det faktum att vi har analyserat veten-

skapliga artiklar med bristfällig kvalité som ett problem för studiens trovärdighet dock anser 

vi att taktil massage är en ofarlig metod. Om eventuella fel vinklingar relaterat till de låga 

kvalitets värdena på de analyserade artiklarna skulle ha uppstått anser vi dock att resultatet av 

att utöva taktil massage som en omvårdnads åtgärd gör större nytta än skadan. 

 

Vi tycker att vår studie är pålitlig då vi enligt Holloway och Wheeler (2002, p. 254-255) pre-

senterat vårt tillvägagångssätt noga så att läsaren kan följa vår forskningsgång. Detta tror vi 

stärker studiens bekräftelsebarhet. Enligt Polit och Beck (2004, p. 434-435) så är tydligheten 

över tillvägagångssättet viktigt för att andra forskare skall kunna göra en liknande studie med 

ett liknande resultat. 
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Slutsats 

I dagens omvårdnadsarbete är beröring en viktig omvårdnadsintervention. De effekter vi fann 

var att beröring har en smärtlindrande effekt, vilket leder till minskad läkemedelsförbrukning. 

Vi fann även att beröring skapar en bättre relation, tillit och trygghet mellan sjuksköterska och 

patient. Detta tror vi kan påverka patientens välbefinnande, vilket kan leda till kortare vårdti-

der. Vi har även funnit att beröring kan skapa olustkänslor om man berör på fel sätt. Därför är 

det av stor vikt att sjuksköterskan har kompetens om vilka effekter beröring kan ha. Vi anser 

att sjuksköterskan behöver kunskap och tid för att kunna ge beröring på rätt sätt. För att se en 

positiv utveckling inom kunskapsområdet så behövs det mer forskning inom detta område. I 

Alexandersson, Dehlén, Johansson, Petersson och Langius (2003) studie så beskriver de att få 

in metoden taktil massage i omvårdnad är att förslagsvis att göra den som en tidsplanerad 

omvårdnadsåtgärd. 
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Bilaga 1 Kvalitetsbedömningsformulär för studier med kvantitativ metod 

Kvalitetsbedömningsformulär för studier med kvantitativ metod 

Titel: 

  

Författarnas namn: 

  

Publiceringsår: 

  

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod RCT  CCT (ej randomiserad)  

 Kontrollgrupp/er  

 

Patientkarakteristiska Antal   

 Ålder   

 Män/Kvinnor   

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner  Ja   Nej  

Urvalsförfarande beskrivet? 

Representativt urval?  Ja   Nej  

Är randomiseringsförfarandet bra beskrivet  Ja   Nej  

Likvärdiga grupper vid start?  Ja   Nej  

Analyserade i den grupp som de randomiserades till?  Ja   Nej  

Blindning av patient?  Ja   Nej  

Blindning av vårdare?  Ja   Nej  

Blindning av forskare?  Ja   Nej  

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja   Nej  

Bortfallsstorleken beskriven? Ja   Nej  

Adekvat statistisk metod?  Ja   Nej  

Etiskt resonemang?  Ja   Nej  
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Är resultatet tillförlitlig? Ja   Nej  

Är instrumenten valida?  Ja   Nej  

Är instrumenten reliabla?  Ja   Nej  

Är resultatet generaliserbara?  Ja   Nej  

 

Huvudfynd 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Willman, Stoltz och Bahtisevani (2006, s. 154-155) 
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Bilaga 2 Kvalitetsbedömningsformulär för studier med kvalitativ metod. 

Kvalitetsbedömningsformulär för studier med kvalitativ metod 

Titel: 

  

Författarnas namn: 

  

Publiceringsår: 

  

Beskrivning av studien 

Patientkarakteristika Antal   

 Ålder   

 Men/Kvinnor   

Tydligt avgränsning/problemformulering  Ja   Nej  

Är kontexten presenterad?  Ja   Nej  

Etiskt resonemang?  Ja   Nej  

Är Urvalet relevant?  Ja   Nej  

Är Urvalet strategiskt?  Ja   Nej  

Är metoden för urvalsförfarande tydligt beskrivit?  Ja   Nej  

Är metoden för datainsamling tydligt beskrivet?  Ja   Nej  

Är metoden för analys tydligt beskriven?  Ja   Nej  

Giltighet 

Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja   Nej  

Råder datamättnad?  Ja   Nej  

Råder analysmättnad?  Ja   Nej  

Kommunicerbarhet 

Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja   Nej  

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  Ja   Nej  

Genereras teori?  Ja   Nej  
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Huvudfynd 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Willman, Stoltz och Bahtisevani (2006, s. 156-157) 


