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Abstrakt 

Ångest och oro är vanligt förekommande hos personer som vårdas palliativt och 

det kan ge upphov till sämre livskvalitet. Det är viktigt att identifiera icke-

farmakologiska interventioner som kan lindra ångestsymptom. Syftet med denna 

systematiska litteraturöversikt var att beskriva erfarenheter av att använda icke 

farmakologiska interventioner för att lindra ångest och oro patienter som vårdas 

palliativt. Efter litteratursökning i sex databaser inkluderades 15 artiklar som 

resulterade i fyra olika typer av interventioner; beröring; psykologiska 

interventioner; musik;övrig sinnestimulering. Resultatet visade att beröring, 

psykologiska interventioner och musik hade positiv inverkan på ångest och oro 

hos patienter som vårdas palliativt. Under interventionskategorin övrig 

sinnesstimulering var det endast Snoezelen som visade viss effekt på ångest och 

oro. Slutsatsen visar att det finns erfarenheter av att använda sig av icke 

farmakologiska interventioner för att lindra ångest och oro hos patienter som får 

palliativ vård. Dock behövs det mer forskning för att kunna säkerställa 

effekterna av interventionerna för att det ska vara möjligt att implementera i 

klinisk verksamhet. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, ångest, oro, interventioner, litteraturöversikt 
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Den palliativa vården, vars syfte är att lindra symptom och bromsa sjukdomsförlopp, har 

förändrats under de senaste årtiondena. Tidigare fokuserade denna vård på att behandla 

patienter i livets slutskede. I dagsläget kan patienter genomgå palliativ behandling under flera 

år efter beskedet att kurativ behandling inte längre är ett alternativ. Den palliativa vården har 

utökats och omfattar i dag inte bara smärtlindring utan tar även hänsyn till fysiska, 

emotionella och andliga behov (Sepúlveda, Marlin, Yoshida & Ullrich, 2002). Till följd av 

framsteg inom medicinsk diagnostisering och utveckling av bromsmediciner kan personer 

leva relativt länge med en palliativ diagnos, vilket har lett till att palliativ vård nu omfattar 

mer än endast vård i livets slutskede (Choi & Billings, 2002). 

 

Ångest och oro är vanligt förekommande symptom hos personer som får palliativ vård. 

Symptomen kan uppkomma då en person tvingas konfronteras med sin egen död och leva 

med svåra fysiska och psykiska symtom till följd av sjukdomen. Patienter med 

ångestproblematik har ofta också någon form av depression (McMullan, White & Jackson, 

2007). Att få en livshotande diagnos kan skapa många känslomässiga reaktioner. Patienter 

kan uppleva en existentiell ångest och oro över förlust av kroppsliga funktioner samt förlust 

av autonomi. Denna förlust var för patienterna i studien ett tecken på att de var nära döden 

och att de inte var i kontroll över sitt eget liv (Adelbratt & Strang, 2000). Ångest kan vara 

svår att diagnostisera eftersom en samtidig sjukdom kan göra det svårt att urskilja orsaken till 

symtomen. Inom palliativ vård förekommer flera olika former av ångest (Fürst, 1999, s. 303-

308). Det omfattar bland annat akut stressyndrom, generaliserat ångestsyndrom, 

ångestsyndrom orsakat av somatisk sjukdom, substansbetingat ångestsyndrom och 

blandsyndrom med ångest och depression (American Psychiatric Association, 2000). 

 

Stark och House (2000) beskriver att ångest och oro är ett normalt försvar mot ett hot och kan 

upplevas av alla. Detta är något som är förväntat vid till exempel ett besked om en obotlig 

sjukdom. Denna ångest går att anpassa sig till och varar vanligen en till två veckor. Ångest 

kan också klassas som en sjukdom, då är hotet oproportionerligt stort, långvarigt och 

symtomen tar överhand. Det är svårt att skilja på ångest till följd av sjukdomen och den 

sjukliga formen av ångest. Definitionen är otydlig och kan vara svår att applicera i praktiken, 

speciellt inom palliativ vård. Flera studier (Delgado-Guay, Parsons, Li, Palmer & Bruera, 

2009; Stark & House, 2000; Wilson et al., 2007) fann ett samband mellan ångest och oro och 

fysiska och psykiska symtom hos cancerpatienter. Dessa symtom var rastlöshet, autonomisk 

överaktivitet (vegetativa symtom) som onormal hjärtrytm och svettningar, försämrad 
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koncentrationsförmåga, illamående, yrsel, aptitlöshet, sämre allmäntillstånd, ökad smärta, oro, 

muskelspänningar och trötthet.  

 

Wilson et al. (2007) menar att det är vanligt att palliativa patienter uppvisar symtom på ångest 

och oro, men som underdiagnostiseras och behandling uteblir. Idag finns det flera 

mätinstrument, exempelvis Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), med hög 

validitet för att undersöka om en patient upplever ångest och oro. HADS innehåller två 

subskalor, anxiety och depression och kan användas var och en för sig (Snaith, 2003). Ett 

annat vanligt förekommande mätinstrument är State Trait Anxiety Inventory (STAI), som 

skiljer på kortvarig (state) och långvarig (trait) ångest (Hodges & Spielberger, 1969). 

Ytterligare instrument att använda sig av vid mätning av ångest och oro är visuell analogskala 

(VAS) och Profile of Mood States (POMS) (Fürst, 1999, s. 305). HADS, POMS och STAI är 

frågeformulär som ifylls av patienterna själva. Dessa kan vara ett viktigt hjälpmedel för att i 

ett tidigt skede i sjukdomsförloppet identifiera ångestproblematik och införa lämplig 

behandling, samt även för att följa upp behandlingseffekterna. 

 

I flera studier (Cooper & Barnet, 2005; Cunningham, Copp, Collins & Bater, 2006) framgår 

det att även sjuksköterskestudenter kunde uppleva ångestliknande symtom vid 

omhändertagande av palliativa patienter. De kände sig osäkra på hur och vad de skulle göra 

för och med patienterna eftersom det saknades kunskap om vad det bästa omhändertagande 

var. Studenterna upplevde att de fick för lite eller ingen utbildning alls på området. Andra 

studier (Dunn, Otten & Stephens, 2005; Lange, Thom & Kline, 2008) hävdar att även 

arbetande sjuksköterskor kan uppleva det påfrestande att vårda palliativa patienter. Författarna 

menar vidare att det är viktigt att sjuksköterskan får tidig utbildning i omhändertagande av 

patienter som vårdas palliativt för att optimera vården och blir mer medveten om sina egna 

reaktioner.  

 

Sheldon, Swanson, Dolce, Marsh och Summers (2008) menar att patienter med ångest och 

oro upplever en sämre livskvalité. De poängterar att sjuksköterskan har en viktig roll att i ett 

tidigt skede identifiera de psykiska och fysiska symtom som patienten uppvisar och sedan 

införa preventiva eller lindrande omvårdnadsinterventioner. En vanlig behandling mot ångest 

och oro är läkemedel. Jackson och Lipman (2009) menar dock att det inte finns tillräckligt 

med evidens för att påvisa en positiv effekt av läkemedelsbehandling vid ångestproblematik 
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eftersom det finns för lite forskning som undersöker dessa läkemedels verkan på palliativa 

patienter och patienter i livets slutskede.  

 

Under de senaste åren har användningen av alternativa och komplementära 

behandlingsmetoder (KAM) ökat (Corner et al., 2009).  Forskningen på dessa olika metoder 

varierar och de flesta är inte vedertagna inom svensk sjukvård. Det är en stor skillnad mellan 

alternativa och komplementära behandlingsmetoder, alternativa behandlingsmetoder 

fokuserar på att ensamma bota patienten och de komplementära är ett komplement till 

samtidig konventionell sjukvård. Komplementära behandlingsmetoder fokuserar på att öka 

välbefinnandet hos patienten. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa eftersom 

komplementära behandlingar kan vara särskilt värdefullt inom palliativ vård där målet även är 

att lindra lidandet och öka patientens livskvalité. Det är viktigt för sjukvårdspersonal att ha 

kunskap om vilka olika alternativa och komplementära behandlingar som finns ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv för att kunna ge korrekt information till patienter som väljer 

alternativa behandlingar som ofta har en tveksam effekt. Det är på samma sätt värdefullt att ha 

en viss kunskap om de komplementära behandlingar som exempelvis har visat sig kunna 

lindra ångest och oro (Ernst, 2009).  

 

Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret för patienten och ökad medvetenhet om icke 

farmakologiska interventioner för att lindra ångest och oro kan gynna patienters situation. 

Med utgångspunkt från detta var syftet med denna litteraturöversikt att beskriva erfarenheten 

av att använda icke farmakologiska interventioner för att lindra ångest och oro hos patienter 

som vårdas palliativt. 

 

Metod 

Systematisk litteraturöversikt är en effektiv metod för att sammanställa en stor mängd data 

från ett begränsat område och för att kritiskt kunna granska kvalitén i den vetenskapliga 

litteratur som finns inom ämnet (Polit & Beck, 2008, s. 665; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006, s. 49-51). 
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Frågeställning 

- Vilka är erfarenheterna av att använda icke-farmakologiska interventioner för att 

lindra ångest och oro hos personer som får palliativ vård? 

Litteratursökning, urval och granskning 

Databaserna som användes var ACADEMIC SEARCH ELITE, AMED, CINAHL, 

PUBMED, PSYCINFO och SCOPUS. Enligt Willman et al. (2006, s. 63-64, 76) bör flera 

databaser användas för att få ett större sökomfång. Det är också viktigt att känna till 

uppbyggnaden av de databaser som används för att kunna göra en korrekt sökning med 

relevanta sökord. Vid sökning i de olika databaserna användes databasens Thesaurus eller 

indextermer. Vid sökning i Academic Search Elite, Cinahl och PsycINFO användes de subject 

terms som finns. Vid sökning i PubMed användes MeSH (Medical Subject Heading). 

Sökningen i AMED gjordes med hjälp av fritextsökning eftersom den databasen saknar 

Thesaurus. Vi kombinerade även Thesaurus termer med olika fritextsökningar både för att få 

en större bredd och kunna smalna av sökningarna. Eftersom databaserna skiljer sig åt 

redovisas varje sökning var och en för sig (tabell 1). Genom Swedish MeSH fanns följande 

sökord: Anxiety, Palliative care, Intervention och Reduce. Även en manuell sökning utfördes 

genom läsning av funna artiklars referenslistor. Willman et al. (2006, s. 80-82) menar att 

manuell sökning är ett bra sätt att finna värdefull litteratur som missats under sökning i 

databaser. En artikel hittades genom manuell sökning. 

 

Första ledet i urvalet var att läsa artiklarnas abstrakt. Om de överensstämde med syftet 

hämtades de i fulltext direkt från databasen eller beställdes via biblioteket och lästes därefter 

igenom i sin helhet. Inklusionskriterierna var; vuxna >18år, kvalitativa och kvantitativa 

artiklar publicerade mellan 2000-2010, artiklar skrivna på engelska och peer-reviewed som 

berörde interventioner för att lindra ångest och oro inom palliativ vård. Eftersom fokus var 

inom ämnet omvårdnad och icke farmakologiska interventioner exkluderades artiklar som 

berörde läkemedelsbehandling mot ångest och oro. Även artiklar där det inte framgick att 

deltagarna var i ett palliativt skede exkluderades. I enighet med Polit och Beck (2008, s. 107) 

valdes att exkludera andra litteraturöversikter då dessa inte ses som en primärkälla. Willman 

et al. (2006, s. 49-51) menar att vid granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga 

artiklar bör detta ske av minst två personer oberoende av varandra för att minska 

subjektiviteten. Bedömningen skedde med hjälp av en tregradig skala. Varje positiv svar i 

bedömningsmallen gav ett poäng, negativt svar gav noll poäng. För att en studie skulle 
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bedömas ha hög kvalitet krävdes det att 80-100 procent av kriterierna ska vara uppfyllda. För 

medel krävdes 70-79 procent och för låg kvalitet 60-69 procent. Granskningen och 

kvalitetsbedömningen utfördes med hjälp av två formulär med ett antal kriterier som 

utformats för detta syfte (Law, Stewart, Letts, Bosch, & Westmorland, 1998; Letts et al., 

2007). 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Söknr.  Söktyp* Söktermer  Antal träffar  Urval  Analys 

PubMed 2010-02-08 

1 MSH Anxiety  8528  -  

2 MSH Palliative Care  5572  - 

3 FT Anxiety  24626  - 

4 FT Palliative Care  6987  - 

5  1 AND 2  68  8 7 

6 FT Intervention  64080  - 

7  1 AND 6  797  - 

8  3 AND 4 AND 6 45  5  4 

Limits: 2000-2010, English, All adult 19+. MSH = MeSH term, FT = fritextsökning 

 

Söknr.  Söktyp* Söktermer  Antal träffar  Urval  Analys  

PsycINFO 2010-02-09 

1 FT Anxiety  63714  - 

2 TSH Anxiety  10277  - 

3 FT Palliative Care  4584  - 

4 TSH Palliative Care     1726  - 

5 FT Intervention  63505  - 

6 TSH Intervention  7809  - 

7  1 AND 3  876  - 

Limits: 2000-2010, English, All adult, TSH = Thesaurus, FT = fritextsökning 

 

Söknr Söktyp* Söktermer  Antal träffar  Urval  Analys 

PsycINFO 2010-02-08 

8  2 AND 4  23  2           1 

9  7 AND 5  288  - 

10  2 AND 3 AND 5 32  - 

11  1 AND 4 AND 5 73  1           1 

Limits: 2000-2010, English, Adulthood 18+. TSH = Thesaurus term, FT = fritextsökning
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Forts. Översikt av litteratursökning 

Söknr.  Söktyp* Söktermer  Antal träffar  Urval  Analys 

Scopus 2010-02-09 

1 FT Anxiety  180164  - 

2 FT Palliative Care  40793  - 

3 FT Intervention  574928  - 

3  1 AND 2 AND 3 2232  - 

4 TAK* 3  195  - 

5  3 AND Reduce  14  1 - 

Limits: 2000-2010, English *TAK = TITLE-ABS-KEY, orden finnas med I artikelns title, abstract och nyckelord. FT = 

fritextsökning. 

Söknr.  Söktyp* Söktermer  Antal träffar  Urval  Analys 

AMED 2010-02-09 

1  FT Anxiety  1816  - 

2 FT Palliative care  6041  - 

3 FT Intervention  14331  - 

4 FT 1 AND 2 AND 3 45  1 1 

Limits: 2000-2010, English, FT = fritextsökning 

 

Söknr.  Söktyp* Söktermer  Antal träffar  Urval  Analys 

Cinahl 2010-02-09 

1 FT Anxiety  5596  - 

2 FT Palliative Care  3862  - 

3 FT Intervention  11873  - 

4  1 AND 2  57  - 

5  3 AND 4  9  - 

6 TSH Anxiety  2136  - 

7 TSH Palliative Care  3737  - 

8  6 AND 7  29  2            -  

9  8 AND Intervention 4  - 

Limits: 2000-2010, Peer reviewed, Exclude Pubmed records. FT = fritextsökning 
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Forts. Översikt av litteratursökning 

Söknr.  Söktyp* Söktermer  Antal träffar  Urval  Analys 

Academic Search Elite 2010-02-05 

1 FT Anxiety  15091  -  

2 FT Palliative Care  4145  - 

3 FT 1 AND 2  116  1           - 

4 FT 3 AND Intervention 23  - 

Limits: 2000-2010, Peer Reviewed. FT = fritextsökning  

 

Dataanalys 

Syftet med analysen var att identifiera olika icke-farmakologiska interventioner för att lindra 

ångest och oro hos patienter som vårdas palliativt. Efter urvalsprocessen analyserades de 

funna artiklarnas resultat noggrant och resultatet fördes in i en matris för att skapa en bättre 

överblick av materialet för fortsatt analys, se tabell 2 (jfr. Holopainen, Hakulinen-Viitanen & 

Tossavainen, 2008; Polit & Beck 2008, s. 131-132). I enighet med Whittemore och Knafl 

(2005) extraherades delar ur artiklarna som svarade mot syftet. Detta material sorterades i 

olika omgångar med hänsyn till skillnader, likheter och typ av interventionen. Genom att koda 

materialet med artikelns titel och författarnas namn kunde ursprungskällan återfinnas lätt. De 

extraherade delarna sammanfördes för att skapa en syntes efter typ av intervention. 
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Tabell 2. Översikt av analyserade artiklar (n=15) 

Författare  Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd     Kvalitet  

/år/Land Datainsamling/     (Hög-medel-låg)

 dataanalys  

Andersson, Kvalitativ/ 11 st Intervjuer Femdagars KBT-utbildning för läkaren sänkte  Hög 

Watson &  kvantitativ  8 kvinnor Frågeformulär HADS-poängen hos patienterna. 

Davidsson,  3 män Kval. innehålls-  

2008. UK.    analys/statistisk 

   analys 

 

Clements-Cortés Kvantitativ 3 st Observation Patienterna som fick musikterapi uppvisade en  Låg 

2004. Kanada.   3 kvinnor Kval. analys förbättring av ångestsymptom då de blev mer  

     avslappnade under och efter sessionen. Ingen 

    långvarig effekt kunde dock ses. 

 

Cronfalk, Strang  Kvalitativ 22 st Intervjuer  Mjukdelsmassage upplevdes som positivt och  Hög 

Ternestedt & 14 kvinnor Kval. Innehålls- sänkte deltagarnas upplevda ångest och oro.    

Friedrichsen. 8 män analys    

2009. Sverige. 

  

Gallagher, Kvantitativ 200 st Frågeformulär Musikterapin reducerade ångest symtom.  Medel  

Lagman, Walsh, 118 kvinnor Statistisk  

Davis & 82 män analys 

LeGrand.    

2006. USA. 

 

Horne- Kvantitativ 25 st RCT Musikterapi, experimentgruppens upplevda ångest och oro Hög 

Thompson 11 kvinnor Frågeformulär reducerades signifikant jämfört med kontrollgruppen. 

& Grocke. 14 män Statistisk  

2008. analys 

Autralien. 

 

Jane, Wilkie  Kvantitativ 30 st Frågeformulär Helkroppsmassage hade positiv effekt på deltagarnas Medel  

Galluci, Beaton 19 kvinnor Statistisk  upplevda ångest och oro.   

& Huang, 2009.  11 män analys  

Taiwan. 
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Tabell 2. Forts. Översikt av analyserade artiklar (n=15)  

Författare  Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd     Kvalitet  

/år/Land Datainsamling/     (Hög-med-låg) 

 dataanalys  

Kyle.  Kvantitativ 34 st RCT Resultatet visade att massage med aromolja  Låg 

2006.    Frågeformulär sänkte ångestnivån mer än hos de som 

UK.    Analytisk fick vanlig massage 

    statistik 

 

Louis, &  Kvantitativ 17 st. Frågeformulär Inandning av lavendelolja sänkte deltagarnas ångest och oro, dock Låg 

Kowalski.      8 kvinnor  Statistisk inte signifikant      

2002. USA   9 män  analys 

     

Liossi & White.  Kvalitativ/ 50 st Frågeformulär Experimentgruppen (hypnos) HAD-S poäng  Medel  

2001. Grekland. Kvantitativ 23 kvinnor  Intervjuer reducerades signifikant jmf med kontrollgrupp 

 27 män  Statisktisk 

    och kvalitativ  

    analys  

 

Moorey et al.  Kvantitativ 8 st  RCT Studien visar att det är möjligt att utbilda SSK i basal  Hög 

2008. UK.  8 kvinnor              Frågeformulär KBT- utbildning. Sjuksköterskans niodagars   

    KBT-utbildning reducerade patienternas HADS poäng. 

 

Osaka et al. Kvantitativ 34 st Frågeformulär Kort handmassage sänkte ångestupplevelsen Hög 

2009.   18 kvinnor Statistisk direkt. Resultatet visade också att det fanns 

Japan   16 män analys ett samband mellan ångest och oro och Salivary CgA. Vilket visar 

     att CgA kan användas som ett mått på stress/ångest-nivån 

     hos palliativa patienter som får handmassage. 

 

Schofield.  Kvalitativ 26 st. Frågeformulär Personer i experimentgruppen (Soezelen)   Låg 

2009. UK. 9 kvinnor Statistisk hade lägre HAD-S poäng efter interventionen. 

 17 män analys 

 

Soden, Vincent,  Kvantitativ 42 st  RCT Aromaterapi visade ingen signifikant reducering av   Medel 

Craske, Lucas 32 kvinnor   Frågeformulär deltagarnas ångest och oro. 

& Ashley 10 män Deskriptiv  

2004. UK.   analys 
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Tabell 2. Forts. Översikt av analyserade artiklar (n=15) 

Författare  Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd     Kvalitet  

/år/Land Datainsamling/     (Hög-med-låg) 

 dataanalys  

Steinhauser et al. Kvantitativ 82 RCT Signifikant skillnad i ångest och oro i experimentgruppen Medel 

2008/USA   38 kvinnor Frågeformulär jämfört med kontrollgruppen  

   44 män Analytisk 

    statistik 

 

Stephenson, Kvantitativ 86 st RCT Studien visar att det är möjligt att lära anhöriga till  Medel  

Swanson, 44 kvinnor Frågeformulär svårt cancersjuka att utföra reflexologi. Ångest-VAS 

Dalton, Keefe 42 män Analytisk i experimentgruppen sjönk significant. 

& Engelke. statistik 

2007. USA. 
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Resultat 

De analyserade artiklarna (n=15) resulterade i fyra områden av icke-farmakologiska 

interventioner där det fanns erfarenheter av lindring av ångest och oro hos palliativa patienter. 

Dessa interventioner presenteras i tabell 3.  

 

Tabell 3. Översikt interventioner (n=4) 

_______________________ 

Typer av interventioner 

_______________________ 

Beröring 

Musik 

Psykologiska interventioner 

Övrig sinnestimulering 

_______________________ 

 

Beröring 

Sex studier (Cronfalk, Strang, Ternestedt & Friedrichsen, 2009; Jane, Wilkie, Gallucci, 

Beaton & Haung, 2009; Kyle, 2006; Osaka et al., 2009; Soden, Vincent, Craske, Lucas & 

Ashley, 2004; Stephenson, Swanson, Dalton, Kefee & Engelke, 2007) har använt sig av olika 

former av beröring som intervention för att lindra ångest och oro hos palliativa patienter. 

 

Massage användes som metod i tre av studierna (Cronfalk et al., 2009; Jane et al., 2009; 

Osaka et al., 2009). Cronfalk et al. (2009) påvisade att mjukdelsmassage upplevdes som 

positivt av patienter inom palliativ vård. Interventionen, som bestod i att hand eller 

fotmassage erbjöds, utfördes av en legitimerad massageterapeut. Resultatet visade att 

patienterna upplevde att deras ångest och oro dämpades och att de kände sig väldigt lugna och 

avslappnade under massagen. Jane et al. (2009) fann att helkroppsmassage till patienter med 

olika cancerdiagnoser hade både en omedelbar och en långsiktig effekt på ångest och oro. Den 

långsiktiga effekten, som framkom efter självskattning med hjälp av VAS, varade i upp till 

arton timmar efter avslutad intervention. Den omedelbara effekten studerades genom att 

patienter intervjuades efter genomförd intervention. Patienter beskrev att de kände sig 

bekväma, avslappnade och var mycket positiva till helkroppsmassage. Osaka et al. (2009) 

påvisade att handmassage kunde lindra ångest och oro hos palliativa patienter.  En legitimerad 

massageterapeut utförde interventionen som varade i fem minuter. STAI fylldes i av 

patienterna före och efter intervention. Även ett salivprov (Chromogranin A) togs för att 

utvärdera den stressreducerande effekten av handmassage. Resultatet visade en signifikant 

reducering av ångest och oro både genom STAI och CgA.  
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I två av studierna (Kyle, 2006; Soden et al., 2004) användes aromterapimassage som metod 

för att lindra ångest och oro. Kyle (2006) fann att aromterapimassage hade en positiv effekt på 

patienternas ångest och oro. Studien bestod av tre grupper: aromsterapimassage, massage och 

kontrollgrupp. Interventionen utfördes av aromterapeuter. STAI fylldes i av patienterna innan 

start och efter sista interventionsutförande. Innan och efter varje session mättes patienternas 

upplevda ångest med VAS. Resultatet från båda mätningarna visade på reducerad ångest och 

oro, dock gjorde det höga bortfallet att inga slutsatser kunde dras. Även Soden et al. (2004) 

använde sig av aromterapimassage i syfte att undersöka långsiktiga effekter av att lindra 

ångest och oro. Resultatet visade inte på någon långsiktig effekt gällande ångest och oro, dock 

förbättrades sömn och depressionssymtom minskade för patienterna i experimentgruppen 

signifikant jämfört med kontrollgruppen. 

 

Stephenson et al. (2007) fann att zonterapi utförd av patientens partner kunde lindra ångest 

och oro. Resultatet visade på en signifikant skillnad i självupplevd ångest enligt VAS jämfört 

med de patienterna i kontrollgruppen. En viss reducering kunde även ses avseende patienters 

smärtupplevelse. 

 

Sammanfattningsvis visar flertalet artiklar (Cronfalk et al., 2009; Kyle, 2006; Jane et al., 

2009; Osaka et al., 2009 & Stephenson et al., 2007) att fysisk beröring reducerar ångest och 

oro hos palliativa patienter. Studierna skiljde sig åt avseende beröringsmetod och 

interventionerna var anpassade utefter patienternas individuella förutsättningar. Soden et al. 

(2004) undersökte endast långsiktig effekt av aromterapimassage men fann ingen effekt av 

interventionen. 

 

Musikterapi 

Tre studier (Clements-Cortés, 2004; Gallagher, Lagman, Walsh, Davis & LeGrand, 2006; 

Horne-Thompson & Grocke, 2008) fann att musikterapi kan lindra ångest och oro hos 

palliativa patienter.  

 

Clements-Cortes (2004) och Gallagher et al. (2006) visade att musikterapi var ett effektivt sätt 

att minska patienters ångest och oro. Interventionen utfördes vid ett flertal tillfällen och var 

individanpassade utefter patientens behov. I båda studierna utfördes interventionen av 

musikterapeuter. Clements-Cortes (2004) inkluderade; sångskrivning, val av en sång som 



14 

 

musikterapeuten spelade, sång, diskussion av sångtexter, improvisation och spela instrument. 

Gallagher et al. (2006) inkluderade bland annat; att lyssna på musik framförd av 

musikterapeuten, sång, deltagande av patienten, självvald sång av patienten, spela instrument, 

sångtextdiskussioner, musikassisterad avslappning och sångskrivande. Patienterna blev 

uppmanade till att delta efter sin individuella förmåga. Patienternas självupplevda ångest och 

oro minskade signifikant efter musikterapisessionerna. 

 

Till skillnad från studierna (Clements-Cortes, 2004; Gallagher et al., 2006) fann Horne-

Thompson och Grocke (2008) att en enskild musikterapisession kunde lindra ångest och oro 

hos palliativa patienter. Musikterapimetod valdes av musikterapeuten tillsammans med 

patienten utefter vad som passade bäst för patienten den dagen. Metoderna som användes var 

bland annat; spela musik som patienten kände igen, sång, musikassisterad avslappning, 

improvisation och att lyssna på förinspelad musik. Resultatet visade på en signifikant 

minskning i ångest och oro enligt The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) hos 

experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

 

Sammanfattningsvis visade samtliga studier (Clements-Cortés, 2004; Gallagher, Lagman, 

Walsh, Davis & LeGrand, 2006; Horne-Thompson & Grocke, 2008) på erfarenheter att 

musikterapi kunde lindra ångest och oro. De utfördes alla av legitimerade musikterapeuter 

som i samverkan med patienterna valde den mest lämpliga musikterapimetoden utefter 

individuella behov. De olika studierna använder sig också av väldigt lika interventioner. Alla 

studier visade ett positivt resultat av musikterapi för att lindra ångest och oro.  

 

Psykologiska interventioner  

Fyra studier (Anderson, Watson & Davidsson, 2008; Liossi & White, 2001; Moorey et al., 

2009; Steinhauser et al., 2008) visade att olika former av psykologiska interventioner kunde 

lindra ångest och oro hos palliativa patienter. 

 

Moorey et al. (2009) och Anderson et al. (2008) fann båda att vårdpersonal som genomgått 

utbildning i kognitiv beteende terapi (KBT) effektivt minskade ångest och oro hos palliativa 

patienter. Gemensamt för studierna var att utbildningen i KBT var kort, fem till elva dagar, 

det var vårdpersonal som utbildades och i båda fallen visade resultatet på en signifikant 

minskning av ångest och oro enligt HADS. Anderson et al. (2008) påvisade att de effektivaste 

metoderna var användning av dagbok, identifiering och utmaning av negativa tankemönster, 
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väga fördelar med nackdelar, föra samman känslor och beteenden och sätta upp mål. Moorey 

et al. (2009) fokuserade på enkla KBT-tekniker som sjuksköterskor kan använda sig av i sitt 

dagliga arbete med palliativa patienter.  

 

Liossi och White (2001) påvisade att hypnos reducerade ångest och oro hos patienter som får 

palliativ vård. Patienter i experimentgruppen erhöll normal palliativ vård plus hypnos och de i 

kontrollgruppen erhöll enbart normal palliativ vård. Normal palliativ vård omfattade i det här 

fallet även psykologisk support med KBT. Hypnosen som experimentgruppen erhöll utöver 

den normala palliativa vården fokuserade på uppmaningar till symptomlindring för bland 

annat ångestbesvär och stärkning av patienternas självkänsla. Resultatet visade på en 

minskning av ångest och oro i båda grupperna men minskningen var signifikant högre i 

experimentgruppen än i kontrollgruppen. I intervjuer framgick det också att majoriteten av 

patienterna upplevde hypnosen positivt och som en god symtomlindring. Somliga upplevde 

att hypnosen efter ett tag blev alltför koncentrationskrävande vilket gjorde att de blev väldigt 

trötta. 

 

Steinhauser et al. (2008) använde sig av en konceptuell diskussionsmodell som fokuserade på 

frågor som handlade om patienternas liv och tog upp ämnen som förlåtelse, försoning och att 

lösa tidigare konflikter. Detta gav patienterna en chans till en återblick på sitt liv och även att 

diskutera känslomässigt svåra händelser eller upplevelser. Resultatet visade att diskussioner 

som tar upp dessa frågor i livets slutskede kan minska ångest och oro och öka livskvalitén hos 

denna patientgrupp. 

 

Sammanfattningsvis visar studierna (Anderson et al., 2008; Liossi & White, 2001; Moorey et 

al., 2009; Steinhauser et al., 2008) att det finns ett flertal psykologiska interventioner som kan 

lindra ångest och oro hos palliativa patienter. De funna studierna mätte i samtliga fall 

depression och fann att interventionerna även hade en viss effekt som behandling för detta. 

 

Övrig sinnesstimulering 

Denna kategori beskriver interventioner som stimulerar människans sinnen. Aromaterapi 

(Louis & Kowalski, 2002) och snoezelen (Schofield, 2003).  

 

Louis och Kowalski (2002) kunde inte påvisa någon effekt av aromterapi som intervention för 

att lindra ångest och oro. Studien bestod av en grupp som genomgick två interventioner som 
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båda innefattade inhalering av förångat vatten respektive lavendelolja för att lindra ångest och 

oro. Vid första tillfället togs kontrollmätningar av bland annat ångest, vid andra inhalerades 

förångat vatten och vid tredje förångad lavendelolja. Aromterapin hade en lugnande effekt på 

patienterna men visade ingen reducering av ångest och oro enligt VAS. 

 

Schofield (2003) fann att Snoezelen kan lindra ångest och oro hos palliativa patienter. 

Patienterna delades in i experiment och kontrollgrupp. Med Snoezeling stimuleras patientens 

syn, hörsel, lukt, smak och känsel i en multisensorisk miljö. Idén är att uppnå avslappning och 

vila hos patienten. Experimentgruppen fick vistas i Snoezelenutrustat rum under 1 timme 

medan kontrollgruppen var i ett tyst rum under samma tid. Ångestupplevelsen mättes på 

samtliga innan och efter interventionen med hjälp av HADS. Patienterna intervjuades också 

för att få en uppfattning om deras upplevelse av interventionen. Resultatet visade att patienter 

i Snoezelen gruppen reducerade sin ångest och oro.   

 

Sammanfattningsvis visade studierna (Louis & Kowalski, 2002; Schofield, 2003) att 

aromterapi inte hade en reducerande effekt på ångest och oro. Dock kunde Snoezelen ha en 

viss effekt för lindring av ångest och oro hos patienter som vårdas palliativt. 

 

Diskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva erfarenheter av att använda 

icke-farmakologiska interventioner för att lindra ångest och oro hos palliativa patienter. 

Analysen resulterade i fyra olika typer av interventioner; beröring, musik, psykologiska 

interventioner och övrig sinnestimulering. 

 

Resultatet i litteraturstudien tyder på en positiv effekt av beröring för att lindra ångest och oro 

hos personer som vårdas palliativt. Den största effekten av beröring visade sig vara under, 

strax efter och upp till ett dygn efter beröringen. Kahn och Steeves (1986) menar att 

sjuksköterskor dagligen konfronteras med lidande i sitt arbete och att en av deras 

huvudsakliga uppgifter är att lindra detta lidande och öka välbefinnande. Beck, Runeson och 

Blomqvist (2009) fann att massage som en form av beröring upplevdes av palliativa patienter 

som att de blev uppskattade och att de kände säkerhet. Patienterna upplevde även att de kunde 

sluta tänka på sin sjukdom och framtiden för en stund samt att de upplevde ett inre lugn och 

total avslappning i samband med beröringen. Resultatet visade att även närstående kunde lära 
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sig tekniker i beröring. De närstående upplevde det som positivt att de kunde göra något för 

den sjuke. Enligt Millberg, Strang och Jakobsson (2004) upplever närstående till personer 

som får palliativ vård ofta hjälplöshet och otillräcklighet inför patientens situation. De 

närstående upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap eller kompetens för att kunna 

hjälpa den sjuke personen. Med tanke på detta kan exempelvis beröring vara ett redskap för 

att behandla patienten samt även att stödja de närstående och ge dem ett hjälpmedel som de 

kan använda sig av för att lindra den sjukes ångest och oro. 

 

Cronfalk, Friedrichsen, Milberg och Strang (2008) undersökte sjuksköterskors upplevelser av 

en endags utbildning i mjukdelsmassage. Majoriteten av deltagarna var mycket positiva till 

den korta teoretiska och praktiska utbildningen och flertalet ansåg att det var värt att 

implementera på deras arbetsplats. De såg inte tiden att utföra interventionen som ett hinder 

utan snarare att de kunde spara in tid genom att få patienterna att känna sig tillfreds. 

Alexandersson, Dehlén, Johansson, Petersson och Langius (2003) beskriver att taktil massage 

används av vårdpersonal främst i syfte att stilla oro och även vid smärta. Vårdpersonal som 

hade utbildats i massage beskrev att de hade fått en extra resurs att använda vid ångest och 

oro. Det upplevdes även vara en bra metod för att patienten skulle uppleva närhet samt att det 

uppskattades mycket av patienterna. Samtliga deltagare var positiva till att utbilda sig i taktil 

massage. Billhult och Dahlberg (2001) menar att patienter som får massage upplever ett ökat 

välbefinnande eftersom de kan må bra trots det lidande de upplever på grund av sjukdom. 

Patienterna i deras studie uttryckte att massagen var betydelsefull för att den ”känns bra” och 

att de under massagen kunde tänka på något annat än det lidande de i vanliga fall upplevde. 

 

Resultatet tyder på att musikterapi kan lindra ångest hos patienter som får palliativ vård. 

Samtliga studier använde sig av individbaserade interventioner utifrån patientens behov. 

O’Kelly (2002) menar att musikterapi kan användas i olika syften beroende på patientens 

behov, exempelvis i syfte att lugna, avslappna eller uppigga. Krout (2007) menar att musik 

har visat sig ha en avslappnande effekt genom frisättning av lugnande hormoner. Författaren 

menar även att musiken har störst effekt om den är individanpassad. Olofsson och Fossum 

(2009) anser att musikterapi även kan vara en intervention som kan utföras av sjuksköterskan. 

Denna intervention innebär att patienten får tillgång till musik via hörlurar. Detta är ett enkelt, 

inte kostsamt och ett lätt distribuerat sätt att lindra ångest och oro hos palliativa patienter. 

Nackdelen med denna intervention är att patienten avskärmar sig från omgivningen. 

Författarna vill se ett tvärprofessionellt samarbete mellan sjuksköterska och musikterapeut för 
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att enklare kunna implementera musikterapi på vårdavdelningar. Bradt och Dileo (2010) 

menar dock att det i dagsläget inte finns tillräckligt med studier av hög kvalité för att kunna 

säkerställa musikens effekt mot ångest och oro hos palliativa patienter. De anser dock att 

resultaten tyder på att musik terapi kan gagna palliativa patienter i form av ökad livskvalité. 

Flertalet studier (Arslan, Özer & Özyurt, 2007; Lee, Henderson & Shum, 2004) har påvisat 

reducerad ångest och oro genom att patienten fått lyssna på musik före operation. Musiken 

administrerades av omvårdnadspersonal och effekten visade sig vara bäst om patienten själv 

fick välja.   

 

Samtliga funna studier som ingick i resultatet kunde visa på en positiv effekt av psykologiska 

interventioner för att lindra eller förebygga ångest och oro hos palliativa patienter. De funna 

interventionerna, KBT, klinisk hypnos och livssamtal, syftar alla till att påverka tankemönster 

och känslor även om de skiljer sig åt i metod. Enligt Anderson et al. (2008) uppvisar många 

patienter som får palliativ vård negativa känslor och tankemönster, exempelvis ångest och 

oro, rädsla, depression och ilska. Detta kan innebära att dessa interventioner kan vara 

lämpliga för behandling av ångest och oro. Nackdelen med många psykologiska 

interventioner är att de är svåra att utföra hos patienter med exempelvis kognitiva 

funktionsnedsättningar. Tuffrey-Wijne och McEnhill (2008) beskriver svårigheter som kan 

uppstå i kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter i palliativ vård då det är svårt att 

veta hur mycket patienten förstår och uppfattar. 

 

För att kunna implementera exempelvis KBT i palliativ vård krävs det utbildning för 

vårdpersonal. Mannix et al. (2006) visade att det är möjligt att utbilda vårdpersonal i KBT och 

att deltagarnas kompetens ökade genom utbildning och handledning av en erfaren KBT-

terapeut. Cort et al. (2009) fann i sin studie att sjuksköterskor var positiva till att utbilda sig i 

KBT. De upplevde att de hade fått en ny teknik att använda sig av och de kände sig mer säkra 

då de behandlade patienter med ångest och oro. De upplevde även att de enkla KBT-tekniker 

de fick lära sig fungerade väl vid ångest och oro hos palliativa patienter. Sjuksköterskorna 

kunde använda sig av teknikerna i sitt dagliga arbete, vilket underlättade mycket. Många 

palliativa patienter upplever en viss ångest och oro. De behöver inte nödvändigtvis remitteras 

till psykolog eller terapeut om exempelvis sjuksköterskan kan hjälpa patienter med dessa 

problem. Detta kan spara både resurser och tid för vården. 
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Marcus, Elkins och Mott (2003) menar att det är möjligt att integrera hypnos som ett 

komplement till den existerande palliativa vården. De menar vidare att hypnos även kan 

användas som ett komplement i smärtbehandling samt andra symptom som kan uppstå vid 

svåra sjukdomar. Curtis (2001) fann att majoriteten av patienterna i sin studie var positiva till 

hypnos. Ur ett omvårdnadsperspektiv kan det vara av intresse att ha kunskap om att hypnos 

finns som behandlingsform. Dock är detta inte en intervention som sjuksköterskor kan utföra 

eftersom det krävs väldigt specifik kunskap och expertis inom området. 

 

Aromterapi visade ingen effekt på patienternas ångest. Dock visade snoezelen ha viss effekt. 

Snoezelen används i dagsläget inom demensvård och vård av psykiskt sjuka. Thelander 

(2006) har utvärderat effekten av snoezelen på ett demensboende. Utvärderingen visar att 

boende blev mer lugna, harmoniska och blev mer aktiva samt deltog i aktiviteter i större 

utsträckning än tidigare. Författaren menar att sinnesstimulering kan göras till en del av det 

dagliga arbetet i palliativ verksamhet.  

 

Många av de identifierade interventionerna räknas i dagsläget som KAM behandlingar. 

Molassiotis et al. (2005) menar att cancerpatienter i Europa använder sig av KAM i syfte att 

stärka kroppen för att bota sjukdomen och öka emotionellt och fysiskt välmående. Författarna 

identifierade 58 olika former av komplementära och alternativa behandlingsformer. 

Örtmedicin av olika slag var de som användes mest samt även vitaminbehandlingar, 

medicinteer, spirituella terapier och avslappningstekniker. 

 

Flertalet av studierna som ingick i resultatet använde sig av olika mätinstrument för att få en 

uppfattning av patienternas ångestupplevelse. Vodermaier, Liden och Siu (2009) identifierade 

33 instrument för att mäta ångest och oro. Författarna utvärderade instrumentens validitet och 

reliabilitet och kom fram till att inom palliativ vård bör korta instrument/formulär användas 

eftersom de menar att långa frågeformulär kan vara påfrestande för denna patientgrupp. 

Samtidig hävdar författarna att validiteten är högre i de mer omfattande 

frågeformulären/instrumenten.  

 

Många av de inkluderade studierna hade ett högt bortfall. Detta berodde på att forskningen 

utfördes på patienter som ofta var i livets slutskede vilket medförde att många av deltagarna i 

flera av studierna inte slutförde interventionerna. Jordhøy et al. (1999) beskriver att bortfall är 

ett stort problem inom palliativ forskning och att detta måste räknas med vid rekrytering av  
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deltagare till denna typ av forskning. Detta kan göras genom att bland annat använda sig av 

prognostiska mätningar av deltagarna, exempelvis prestationsförmåga. 

Ewing et al. (2004) menar dock att en annan svårighet med studier inom palliativ vård är 

rekrytering av deltagare. Många av patienterna som blir tillfrågade nekar till att delta. Det är 

också många patienter som bedöms som olämpliga att delta i studier av sina läkare, utan att ha 

blivit tillfrågade. Detta leder till att många möjliga deltagare till studier faller bort och urvalet 

i många studier tenderar att bli lågt. Vid forskning inom palliativ vård är det också viktigt att 

se till de etiska problem som kan uppkomma. Keeley (2008) argumenterar att det är oetiskt 

att, vid exempelvis randomiserade kontrollerade studier, randomisera palliativa patienter till 

en kontrollgrupp och därmed undanhålla en behandling som potentiellt kan vara till nytta för 

patienterna.   

 

I dagsläget bedrivs det en del projekt för att förbättra och standardisera den palliativa vården i 

Europa. Exempelvis PRISMA som är ett samarbetsprojekt mellan flera europeiska länder som 

syftar till att främja forskning och utveckling inom palliativ vård genom utbyte av olika 

behandlingsmetoder, erfarenheter och forskningsprioriteringar (Harding & Higginson, 2010) 

 

Metoddiskussion 

Willman et al. (2006, s. 89) menar att en välgjord litteraturöversikt ska omfatta systematisk 

sökning, analysering och kvalitetsbedömning av artiklar inom ett avgränsat område. Vårt syfte 

formulerades och vidare predicerades med inklusions- och exklusionskriter.  

Holloway och Wheeler (2002, s. 259) menar att trovärdigheten ökar om materialet granskas 

och diskuteras av kollegor. Vid flertalet tillfällen under skrivandets gång har materialet 

diskuterats med kollegor och handledare vid seminarier och handledningar. Tankar och 

synpunkter har utbytts i syfte att förbättra arbetet. Tillförlitligheten innebär enligt Holloway 

och Wheeler (2002, 254-255) att datainsamlingen utförs på ett systematiskt sätt. Vi har 

genomsökt sex databaser och redovisat sökningarna på ett noggrant sätt. Även funna artiklars 

referenslistor har genomsökts. Genom att artiklarna granskat av båda författarna och sedan 

diskuterats styrks trovärdigheten i arbetet. Trovärdigheten styrks också genom att metoden är 

väl beskriven (Polit & Beck, 2008, s. 539).  

 

Fem artiklar motsvarade kvalitet hög i kvalitetsgranskningen, sex medel och fem låg. Vi valde 

att inkludera artiklar vilka efter kvalitetsgranskning graderades som låg eftersom vi inte var 

ute efter evidens för specifika interventioner utan ville få en överblick över rådande 
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kunskapsläge (jfr. Holopainen et al., 2008). Anledningen till att artiklarna graderades som låg 

var bristande beskrivning av metod- eller resultatdel (n=3) och högt och svagt beskrivet 

bortfall (n=1).  

 

Genom Swedish MeSH hittades följande sökord: Anxiety, Palliative Care, Intervention och 

Reduce. Vi anser att detta borde täcka området för syftet men kan inte utesluta att material 

missats eftersom vi inte genomsökt exempelvis tidsskrifter manuellt.  

 

På grund av syftet exkluderades studier där det inte klart framkom att patientgruppen var 

palliativ eller att effektmåttet var ångest och oro. Valet att exkludera artiklar skrivna före 2000 

gjordes för att få en överblick av nuvarande kunskapsläge. En brist i detta arbete är att endast 

artiklar på engelska inkluderats. Detta var dock nödvändigt för att minska bias i samband med 

översättning. En annan svaghet får anses vara författarnas bristande erfarenhet av att 

genomföra systematiska litteraturstudier vilket dock delvis har kompenserats genom 

handledning av i metoden insatta personer. 

 

Anledningen till att få artiklar valdes ut till analysen och att många exkluderades berodde på 

att många funna artiklar inte visade sig handla om palliativ vård eller att det primära 

effektmåttet inte mätte ångest och oro. Detta beror på att det inte har gjorts särskilt många 

studier inom området och många av de studier som har gjorts har också många metodologiska 

svagheter. Grande och Todd (2000) menar att några av anledningarna till svårighet att utföra 

RCT-studier inom palliativ vård beror på etiska frågor i randomiseringsprocessen, svårigheter 

vid rekrytering, olikheter i de olika grupperna som beror på att palliativa patienter kan ha 

väldigt olika sjukdomar och symptom samt även datainsamling på grund av deltagarnas 

tillstånd. Dessa faktorer innebär att stora RCT-studier med högt evidensvärde är mycket svåra 

att utforma. Forskning inom palliativ vård är idag underprioriterat. Enligt WHO (2004) 

avsätts enbart en halv procent av den totala forskningsbudgeten för cancer till forskning inom 

palliativ vård eller vård i livets slutskede. 

 

Slutsatser 

Vår systematiska litteraturstudie visar att det finns erfarenheter av att använda sig av icke 

farmakologiska interventioner för att lindra ångest och oro hos palliativa patienter. Somliga 

interventioner är mer vedertagna än andra. Vår bedömning är att samtliga interventioner 
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behöver utvärderas ytterligare i form av mer forskning. Resultatet tyder på att beröring, musik 

och psykologiska interventioner är effektiva för att lindra ångest och oro.  

 

För att kunna implementera interventioner för att lindra ångest och oro inom klinisk palliativ 

vård krävs det kontinuerlig bedömning av patienters ångest och oro med hjälp av vedertagna 

mätinstrument. Det krävs också ett mer tvärprofessionellt samarbete mellan olika 

yrkesgrupper för att kunna tillhandahålla alla olika behandlingsformer som finns tillgängliga. 

Resultatet tyder på att individuellt anpassade interventioner fungerar bäst för att lindra ångest 

och oro, detta betyder att sjukvårdspersonal måste ha ett antal olika interventioner att välja på 

för att det ska vara möjligt att individanpassa vården utefter patientens behov. Innan det går 

att implementera vissa av interventionerna krävs det dock mer evidens för att kunna fastställa 

dess effekt. Vi vill i framtiden se utförligare riktlinjer inom palliativ forskning som tar hänsyn 

till de metodologiska svårigheter som ofta förekommer vid forskning på denna patientgrupp. 

Det krävs också mer forskning som undersöker vilka interventioner som är bäst lämpade att 

använda vid de olika formerna av ångest och oro. 
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