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Introduktion: För optimal återhämtning postoperativt är adekvat smärtlindring av stor vikt. 

Otillräcklig smärtlindring, postoperativa komplikationer och biverkningar av smärtlindrande 

läkemedel är idag ett problem. Tidigare studier har visat att massage har en smärtlindrande och 

ångestdämpande effekt på patienter med cancersmärta. Syfte: Att undersöka effekter av massage på 

patienter med postoperativ smärta. Metod: En litteraturstudie utformad enligt Polit och Beck:s nio 

steg. Artikelsökningar gjorda i CINAHL och PubMed resulterade i tolv artiklar vilka resultatet 

grundar sig på, tio kvantitativa och två med både kvantitativ och kvalitativ metod. Resultat: I 

resultatet framkom fem kategorier kring massagens effekter på patienter med postoperativ smärta; 

Minskad smärtupplevelse, Minskad ångestnivå, Minskad muskelspänning, Effekt på vitala 

parametrar samt Effekt på intag av extra analgetika. Slutsats: Massage som ges till patienter med 

postoperativ smärta har en smärtlindrande effekt. Utöver smärtlindringen har massage även en 

ångestdämpande och muskelavslappnande effekt. Litteraturstudiens resultat visar att massage med 

fördel kan ges som ett komplement till den farmakologiska behandlingen av patienter med 

postoperativ smärta. 
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1. Introduktion 

Sjuksköterskan har en central roll i den postoperativa vården och ansvarar för att observera, 

bedöma samt behandla smärtpåverkade patienter. Förutsättningen för att kunna behandla 

patientens smärta hänger samman med sjuksköterskans kunskaper om de olika 

omvårdnadsåtgärder som finns samt att sjuksköterskan arbetar evidensbaserat (Allvin & 

Brantberg 2010). Många patienter upplever en rädsla för smärta och otillräcklig smärtlindring 

är ett stort problem inom den postoperativa vården (Apfelbaum 2003). Framtagandet av nya 

smärtlindrande läkemedel går långsamt och den farmakologiska behandling som idag finns 

tillgänglig räcker inte alltid till. Trots farmakologisk smärtlindring uppger 30 - 50 % av 

patienterna som genomgått ett kirurgiskt ingrepp en måttlig till svår postoperativ 

smärtproblematik (Rawal 2016; Rudin et al. 2010).  

 

2. Bakgrund 

2.1 Postoperativ vård 

Den postoperativa fasen inleds när en patient rullas ut från operationssalen och initialt krävs 

kontinuerlig övervakning och särskild tillsyn (Berntzen et al. 2011). Om inget behov av 

intensivvård föreligger sker den direkta postoperativa vården på en uppvakningsavdelning 

[UVA] tills dess att patienten är helt vaken, tillräckligt smärtlindrad, kan dricka samt tömma 

blåsan. Den fortsatta postoperativa vården skiljer sig åt både i utförande och tidsomfattning 

beroende på typ av ingrepp som utförts, behovet av fortsatt postoperativ övervakning samt 

patientens hälsotillstånd. Vården bedrivs på olika specialiserade vårdavdelningar och innefattar 

tiden från att patienten kommer från UVA tills dess att hen skrivs ut (Berntzen et al. 2011). 

 

2.2 Smärta 

International Association for the Study of Pain [IASP] definierar smärta som en sensorisk och 

känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada, hotande vävnadsskada eller beskriven i 

termer av sådan skada (IASP 2017). Smärta uppstår vid stimulering av smärtfibrer och finns i 

flera olika former. När smärtstimulering sker utanför centrala nervsystemet benämns den som 

nociceptiv. Signaler förmedlas då via smärtbanor som leder till en perception av smärta från ett 

specifikt område där en skada eller ett ingrepp skett. Sker stimuleringen via patologiska 

processer inom det centrala nervsystemet benämns smärtan istället som neurogen- eller 

neuropatisk, smärtan kan då inte härledas direkt till en vävnadsskada (Werner 2010a). Uppstår 

smärta utan vävnadsskada eller påvisbar patologisk mekanism kallas den idiopatisk. Smärta 

orsakad av psykisk sjukdom kallas psykogen. Smärta kan även delas in utifrån duration, där 

långvarig smärta varar i mer än tre till sex månader efter förväntad läkning och akut smärta är 

temporär och försvinner när skadan läkt (Werner 2010b).   

 

Upplevelsen av smärta är individuell och enbart den som upplever smärtan kan avgöra hur 

kraftig den är (Rawal 2016). Det finns ett flertal olika sätt att skatta smärta på. Visuell analog 

skala [VAS], numerisk skala [NRS] samt Short form McGill Pain Questionnaire [SF-MPQ] är 

några vanliga smärtskattningsinstrument (Breivik et al. 2008). I VAS graderar patienten sin 
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smärta genom att sätta ett kryss eller peka på en tio centimeter lång skala. Skalan läses sedan 

av med hjälp av en linjal, noll centimeter är ingen smärta alls och tio är den värsta tänkbara 

smärtan. NRS innebär att patienten verbalt eller genom skrift graderar sin smärta mellan noll 

(ingen smärta alls) och tio (värsta tänkbara smärta). SF-MPQ är en multidimensionell skala som 

består av tre delar, smärtans kvalitet, graden av smärta samt den totala smärtupplevelsen. 

(Breivik et al. 2008).  

 

2.3 Postoperativ smärta och farmakologisk smärtlindring 

Varje år genomgår i snitt 235 miljoner människor världen över någon form av kirurgiskt ingrepp 

(Rawal 2016). Postoperativ smärta uppstår som ett svar på den vävnadsskada ett kirurgiskt 

ingrepp innebär och är av nociceptiv typ (Werner 2010a). För optimal återhämtning och läkning 

samt för att reducera komplikationer efter ett kirurgiskt ingrepp är det viktigt att den 

postoperativa smärtlindringen är adekvat och fullgod (Rawal 2016; Rudin et al. 

2010).  Postoperativ smärta kan försvåra djupandning och sekretelimination, vilket kan leda till 

försämrad saturation och pneumoni. Andra komplikationer kan vara ökade nivåer av 

stresshormoner, fördröjd mobilisering samt negativ påverkan på sömnkvalitén (Rawal 2016).  

 

Läkemedel utgör en central del inom all typ av smärtlindring. Den farmakologiska grunden för 

behandling vid postoperativ smärta utgörs av icke- steroida antiinflammatoriska läkemedel 

(NSAID), lokalanestetika och paracetamol. Ofta finns ett behov av opioider i behandlingen för 

att nå önskad effekt (Manworren 2015; Rudin et al. 2010). Läkemedlen binder sig till och 

interagerar med olika receptorer i kroppen som i sin tur aktiverar en intracellulär process som 

verkar smärtstillande (Allvin & Brantberg 2010). De olika substanserna ges både var för sig 

samt i kombination med varandra för att uppnå ett så bra smärtstillande resultat som möjligt. 

Behandlingen skräddarsys till den individuella patienten, baserat på ålder, kön, 

sjukdomshistoria, typ av ingrepp samt läkemedelstolerans. Administrationssätt för opioider 

beror på vilken typ av kirurgiskt ingrepp som utförts samt graden av smärta patienten upplever. 

Opioider kan administreras oralt, intravenöst eller epiduralt (Manworren 2015; Rudin et al. 

2010). 

 

Den farmakologiska smärtlindringen postoperativt medför ofta oönskade effekter (Rawal 

2016). Opioider har visat sig reducera rapid eye movement (REM) -sömnen vilket kan leda till 

hyperalgesi, en ökad känslighet för smärta (Werner 2010b). Opioider som ges vid postoperativ 

smärta kan även ge andningsdepression, orsaka illamående samt leda till obstipation. Dessa 

faktorer kan bland annat förhindra en tidig oral nutrition postoperativt, försvåra tidig 

mobilisering, förlänga vårdtiden och i sin tur öka den postoperativa morbiditeten (Oderda et al. 

2013; Rawal 2016; Rudin et al. 2010). Callinan et al. (2017) beskriver även hur risken för 

tillvänjning och fortsatt beroende av de narkotikaklassade substanserna ökar vid höga doser och 

lång användningstid. I en studie av Apfelbaum et al (2003) framkommer att 72% av patienterna 

som genomgått ett kirurgiskt ingrepp var rädda för biverkningar eller beroende vid intag av 

opioider. Oron för att drabbas av biverkningar relaterat till opioidintag gjorde att många 

patienter hellre upplevde smärta postoperativt än att inta opioider för att minska smärtan. 8% 

av patienterna var dock för rädda för smärta efter kirurgi att de valde att skjuta upp sin planerade 

operation (Apfelbaum 2003). 
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2.4 Massage 

Massage definieras som en form av beröring och finns i ett flertal former, allt från lätt beröring 

till djupare stimulering (Wigforss Percy 2006). Aromaterapi-, hud-, berörings- samt 

taktilmassage definieras av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 

(2002) som mjuk massage. Gemensamt för den mjuka massagen är att den utförs med lätta 

beröringar och strykningar. Den klassiska massagen, även kallad svensk massage, definieras 

som en massageform där kroppens muskler bearbetas genom både lättare och djupare 

tryckningar och tänjningar. (Westman & Blasidell 2016). Massage är en skonsam 

behandlingsform med få negativa effekter (Cambron 2007). Huden fungerar som ett stort 

sinnesorgan som kan känna av kyla, värme, tryck, beröring och smärta (Wigforss Percy 2006). 

Vid beröring av huden sker en utsöndring av bland annat oxytocin som verkar 

blodtryckssänkande, reducerar mängden stresshormoner i kroppen samt stimulerar läkning och 

tillväxt. Oxytocin höjer även smärtgränsen genom att starta en frisättning av kroppsegna 

endorfiner (Wigforss Percy 2006). 

 

I en studie av Field (1998) framkommer att massage bland annat kan minska ångest och oro, 

verka smärtlindrande samt ha en positiv effekt på patienter med psykisk ohälsa. Massage har 

även visat sig ha en smärtlindrande och ångestdämpande effekt på patienter med cancersmärta 

(Boyd et al. 2016). Massagens smärtlindrande effekt kan förklaras med Melzack och Wall:s 

(1965) grindkontrollteori. Teorin bygger på att det finns grindar i ryggmärgens bakhorn. Vid 

massage sänds beröringssignaler in genom grindarna och blockerar därmed smärtsignalens väg 

till hjärnan (Melzack & Wall 1965). 

 

2.5 Sjuksköterskan profession och ansvarsområde 

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad vilket omfattar det 

vetenskapliga kunskapsområdet samt det patientnära arbetet, grundat i en humanistisk 

människosyn. Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och sträva för att 

hjälpa patienten att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa samt att uppnå bästa möjliga 

välbefinnande och livskvalitet. Sjuksköterskan ska använda sig av metoder med bästa 

tillgängliga evidens baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Patientens behov och 

preferenser ska alltid vara utgångspunkt i en sjuksköterskas arbete (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdanden av patienter med 

postoperativ smärta. Hon ansvarar bland annat för att identifiera, bedöma, behandla, utvärdera 

samt dokumentera postoperativ smärta (Allvin & Brantberg 2010).  

 

Sjuksköterskan kan använda sig av både beroende och oberoende omvårdnadsåtgärder. En 

beroende omvårdnadsåtgärd innebär att åtgärden är ordinerad av någon annan, exempelvis en 

läkare. En oberoende omvårdnadsåtgärd ansvarar sjuksköterskan själv för att ordinera. De 

oberoende åtgärderna kan sjuksköterskan utföra själv eller delegera till annan 

omvårdnadspersonal (Björvell & Thorell-Ekstrand 2014). 
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2.6 Problemformulering 

Många patienter drabbas av postoperativa komplikationer till följd av smärtproblematik samt 

biverkningar av smärtlindrande läkemedel. För en optimal återhämtning och rehabilitering 

postoperativt är en adekvat smärtlindring av stor vikt. På vårdavdelningar finns rutiner för att 

farmakologiskt behandla smärta hos patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp. Trots detta 

visar forskning att otillräcklig smärtlindring postoperativt är ett problem inom vården. Många 

patienter är rädda för smärta postoperativt samt för eventuella biverkningar av smärtlindrande 

läkemedel. Då studier visar på de kroppsliga och mentala effekter massage kan ha vid andra 

smärttillstånd finns ett intresse att undersöka om massage kan användas som ett komplement 

till farmakologisk smärtlindring av patienter med postoperativ smärta.  

 

2.7 Syfte 

Syftet var att undersöka effekter av massage på patienter med postoperativ smärta. 

 

3. Metod 

Metoden som tillämpats för denna studie var en litteraturstudie. Polit och Beck (2017) beskriver 

en litteraturstudie som en systematisk, metodisk och kritisk granskning av litteratur utifrån ett 

vetenskapligt syfte. I denna studie har Polit och Beck:s (2017) nio steg för genomförandet av 

en litteraturstudie följts (figur 1).  

 

Figur 1. Nio steg vid genomförande av en systematisk litteraturstudie enligt Polit och Beck 

(2017). Fritt översatt. 

 

3.1 Litteratursökning 

I enlighet med Polit och Beck:s (2017) första steg började litteratursökningen med att syfte 

formulerades. Det andra steget innebar att relevanta databaser samt sökord valdes ut. I detta 

1. Formulera syfte 
samt 

frågeställningar

2. Välj databaser 
samt sökord

3. Databassökning 
samt identifiering 

av material

4. Läs titel samt 
abstrakt för 

sortering av källor 
för lämplighet och 

relevans

5. Läs igenom valda 
artiklar

6. Sammafatta 
information från 

studier

7. Kritiskt granska 
data

8. Analysera samt 
samordna 

information

9. Sammanställ 
data, dra slutsatser 

och kritiskt 
summera
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steg bestämdes även inklusions- och exklusionskriterier. CINAHL och PubMed är databaser 

som lämpar sig för forskning inom omvårdnadsvetenskap (Polit & Beck 2017). Därför valdes 

dessa två databaser till litteraturstudien.  Sökord som användes i CINAHL var postoperative 

pain, massage, nursing interventions samt postoperative care. I PubMed användes [pain, 

postoperative], massage, nursing care, samt postoperative care.  

 

Artiklar som inkluderades var publicerade mellan 2008-01-01 och 2019-01-31 och 

vetenskapligt granskade. Studier utförda på inneliggande patienter över 18 år som genomgått 

ett kirurgiskt ingrepp och därefter fått mjuk eller klassisk massage som smärtlindrande 

intervention inkluderades. Artiklar skrivna på andra språk än svenska, norska, danska eller 

engelska samt reviewartiklar exkluderades. 

  

I det tredje steget ska material identifieras genom databassökningar (Polit & Beck 2017). I 

denna litteraturstudie användes valda sökord vid sökningar var för sig och i kombination med 

ordet AND eller OR. I CINAHL användes filtret “peer reviewed” både innan och efter sökorden 

kombinerats, i båda databaser angavs tidsintervallet 2008-01-01 till 2019-01-31. I CINAHL 

användes Major Subject Headings (MH) för sökorden postoperative pain, nursing interventions 

och postoperative care. Plustecknet efter sökordet massage+ betyder att ordet blivit sökt som 

“explode” för att få med dess underkategorier. I PubMed var [Pain, postoperative], Massage, 

Nursing care och Postoperative care Medical Subject Headingstermer [MeSH]. En 

fritextsökning gjordes i både CINAHL och PubMed med sökorden ”massage*” AND ”pain*” 

AND ”postop*”, där samtliga sökord trunkerats med en stjärna (*) för att få med ordens alla 

ändelser och bredda sökningen. Samtliga databassökningar gjordes 19-01-31. Sökord, 

sökningar samt träffresultat redovisas i tabell 1 samt tabell 2. 

 

Tabell 1. Sökningar i CINAHL 2019-01-31   

 Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Postoperative pain (MH) 9226       

S2 Massage+ (MH) 3150       

S3 Nursing interventions (MH) 4046       

S4 Postoperative care (MH) 8125       

S5 S1 AND S2 47 20 7 7 

S6 S2 AND S4 38 6(4) 1   

S7 
Massage*AND Pain* AND 

postop* 
77 27(20) 3 3 

  Totalt   29 11 10 

S = Sökning, MH = Major Heading, ( ) = Intern dubblett, * = trunkering 
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Tabell 2. Sökningar i PubMed 2019-01-31 

 Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Pain, postoperative (MeSH) 18 180       

S2 Massage (MeSH) 2107       

S3 Nursing care (MeSH) 30 865       

S4 Postoperative care (MeSH) 13 593       

S5 S1 AND S2 28 16((11)) 2 2 

S6 S1 OR S4 AND S2 50 15(15)     

S7 S2 AND S4 28 5(5)     

S8 
Massage*AND Pain* AND 

postop* 
110 

20(3) 

((17)) 
  

  Totalt   5 2 2 

S = Sökning, MeSH = Medical Subject Headings, ( ) = Intern dubblett, (( )) = Extern dubblett, 

* = trunkering  

 

3.2 Urvalsprocessen 

3.2.1 Urval 1 

Polit och Beck:s (2017) fjärde steg innebär ett första urval, här läses titel samt abstract för en 

första granskning av artikeln. I denna studie lästes titel samt abstract på 378 artiklar vilket i 

urval 1 gav totalt 34 artiklar som svarade mot syftet. I CINAHL var 24 av artiklarna interna 

dubbletter, i PubMed var 23 interna dubbletter och 28 externa dubbletter.  

 

3.2.2 Urval 2 

I enlighet med Polit och Beck:s (2017) femte steg lästes 32 av de 34 artiklarna från urval 1 i 

sin helhet. Två artiklar kunde inte läsas då det vid beställning i fulltext upptäcktes att de var 

skrivna på koreanska. Artiklarna lästes enskilt av författarna för att sedan diskuteras och 

sammanfattas. Urval 2 resulterade i totalt 13 artiklar, 11 från CINAHL och 2 från PubMed. 21 

artiklar exkluderades i urval 2, 17 svarade inte mot syftet, 2 var inte vetenskapligt granskade 

och 2 var skrivna på koreanska. 

 

3.2.3 Urval 3 

I det sjätte och sjunde steget av Polit och Beck:s (2017) nio steg ska alla artiklar kritiskt 

granskas och sammanfattas. Kvalitetsgranskningen utfördes enligt Polit och Beck:s (2017) 

granskningsmallar Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report och Guide 

to an Overall Critique of a Qualitative Research Report. I kvalitetsgranskningen föll en artikel 

bort då den saknade en tydligt beskriven metoddel. I Urval 3 kvarstod totalt 12 artiklar, 10 i 

CINAHL och 2 i PubMed. Dessa redovisas i bilaga 1. 
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3.3 Databearbetning och analys 

I Polit och Beck:s (2017) åttonde steg ska resultat analyseras och samordnas. Artiklarna skrevs 

ut i pappersformat och numrerades med siffrorna ett till tolv för att lättare kunna dokumentera 

vilka resultat som kom från vilken artikel. Samtliga artiklar lästes individuellt och tillsammans 

för att med säkerhet identifiera innehåll som svarade mot syftet. Resultat som överensstämde 

med syftet lyftes ut och skrevs ner i ett dokument. Därefter delades fynden in i likheter och 

skillnader och kategoriserades. Kategorierna färgkodades med olika färger och skrevs ner på 

post-it lappar för att sedan i enlighet med Polit och Beck:s (2017) nionde steg sammanställas. 

För att arbetets gång enkelt skulle kunna följas dokumenterades alla steg fortlöpande. 

 

3.4 Forskningsetiskt ställningstagande 

Vid litteraturstudier bör etiska överväganden gällande urval och presentation av resultat alltid 

göras.  De artiklar som väljs ut för att ingå i en studie bör ha fått tillstånd från en etisk kommitté 

eller ha genomgått noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström 2015). För att 

resultatet ska presenteras etiskt korrekt är det av stor vikt att materialet är objektivt, utan 

personliga värderingar av åsikter, erfarenheter och tidigare kunskap (Polit & Beck 2017). Alla 

artiklar som ingick i denna studie hade fått tillstånd från en etisk kommitté eller genomgått 

noggranna etiska överväganden. För att undvika risken för feltolkning användes ett 

översättningsprogram. Författarna till litteraturstudien har strävat efter att lägga personliga 

åsikter och värderingar åt sidan. Ingen falsifiering, fabricering eller plagiering har förekommit. 

 

4. Resultat  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka effekter massage har på patienter med 

postoperativ smärta. Litteraturstudien grundar sig på sammanställt resultat från tolv 

vetenskapliga artiklar vilka sammanfattats i en artikelmatris (se bilaga 1). I litteraturstudien var 

tio artiklar av kvantitativ metod och två artiklar av mixed method. Studierna var utförda i 

Australien, Iran, Kanada, Kina, Turkiet och USA. Samtliga studier var utformade som 

interventionsstudier med en eller två försöksgrupper där deltagarna fått massage och en eller 

två kontrollgrupper med olika interventioner. Studierna fokuserade på olika kroppsdelar vid 

massage samt på olika interventioner i respektive kontrollgrupp. Alla deltagare fick 

standardiserad postoperativ vård samt analgetika oavsett om de var med i försöks- eller 

kontrollgrupp. I de fall en kontrollintervention gett bättre eller samma effekt som massage har 

resultat från kontrollinterventionen redovisats. Samtliga försöks- och kontrollinterventioner 

redovisas i Bilaga 1. En sammanställning av resultatet från mätningar direkt efter massage 

redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3. Resultatsammanställning, direkt efter massage 

Författare Smärta Ångest Puls Bltr AF Muskel-

spänning  

Intag av 

extra 

analgetika 

Abbaspoor et al. 

(2014). 

↓ ----  --- --- --- --- ↓ 

Bauer et al.  

(2010). 

↓ ↓ Ingen 

skillnad 

Ingen 

skillnad 
↓ ↓ Ingen 

skillnad 

Boitor et al.  

(2015). 

↓ --- Ingen 

skillnad 

↑ Ingen 

skillnad 

↓ --- 

Boitor et al. 

(2018). 

↓ ↓ Ingen 

skillnad 

Ingen 

skillnad 

Ingen 

skillnad 

↓ --- 

Braun et al.  

(2012). 

↓ ↓ Ingen 

skillnad 

Ingen 

skillnad 

Ingen 

skillnad 

↓ --- 

Cutshall et al. 

(2010). 

↓ ↓ --- --- --- ↓ --- 

Degirmen et al. 

(2010). 

↓ --- Ingen 

skillnad 

↓ Ingen 

skillnad 

--- --- 

Dreyer et al. 

(2015). 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Ingen 

skillnad 

Miller et al.  

(2015). 

↓ ↓ --- --- --- --- --- 

Saatsaz et al. 

(2016). 

↓ ↓ Ingen 

skillnad 

↑   Ingen 

skillnad 

--- --- 

Ucuzal & Kanan 

(2014). 

↓ --- ↓ ↓ ↓ --- --- 

Xue et al. 

(2016). 

↓ ↓ Ingen 

skillnad 

Ingen 

skillnad 

Ingen 

skillnad 

--- --- 

↑ = ökning, ↓ = minskning, --- = undersöks ej, Bltr = blodtryck, AF = andningsfrekvens 

 

Utifrån artiklarnas resultat framkom fem kategorier: Minskad smärtupplevelse, Minskad 

ångestnivå, Minskad muskelspänning, Effekt på vitala parametrar, samt Effekt på intag av extra 

analgetika (figur 2).  

 

 

Figur 2. Resultatets fem kategorier 

 

Minskad 

smärtupplevelse

Minskad

ångestnivå

Minskad 
muskelspänning

Effekt på vitala 
parametrar

Effekt på

intag av extra 

analgetika
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4.1 Minskad smärtupplevelse    

I kategorin Minskad smärtupplevelse framkommer att massage har en smärtlindrande effekt, 

både direkt efter samt vid upprepade mätningar upp till 120 minuter efter massage.  

 

Vid smärtskattning med VAS eller NRS direkt efter 15 - 20 minuter massage uppmättes en 

signifikant lägre smärta än innan interventionen, oberoende av vilken kroppsdel som masserats. 

Medelvärdet på sänkningen av VAS eller NRS i de olika studierna låg mellan 1,15 – 3.05 

enheter (Abbaspoor et al. 2014; Bauer et al. 2010; Boitor et al. 2015; Boitor et al. 2018; Braun 

et al. 2012; Cutshall et al. 2010; Degirmen et al. 2010; Dreyer et al. 2015; Saatsaz et al. 2016; 

Ucuzal & Kanan 2014; Xue et al. 2016).  Deltagare i en studie uttryckte sig på följande sätt 

“Loved the massage! Immensely relieved pain. I feel spoiled!”, “Absolutely amazing!” (Dreyer 

et al. 2015, s. 158). 

 

Miller et al. (2015) studerade om effekten av fem minuter handmassage i samband med 

analgetikaadministrering gav bättre effekt jämfört med enbart analgetikaadministrering. En 

minskning av smärtupplevelse uppmättes, men fem minuter massage gav inte mindre smärta än 

enbart intag av analgetika. Vid skattning av tillfredsställelse visade resultaten att patienter som 

fått massage var betydligt nöjdare än patienter som fått standardiserad postoperativ vård (Miller 

et al. 2015).  

 

I de studier där ytterligare en smärtskattning gjorts 30–120 minuter efter massage uppmättes en 

fortsatt lägre smärta än innan massagen. Gemensamt för dessa studier var att de hade fot- eller 

handmassage som intervention (Abbaspoor et al. 2014; Boitor et al. 2015; Boitor et al. 2018; 

Degirmen et al. 2010; Saatsaz et al. 2016; Ucuzal & Kanan 2014; Xue et al. 2016).  

 

4.2 Minskad ångestnivå 

I kategorin Minskad ångestnivå framkommer att massage har en ångestdämpande effekt, både 

direkt samt vid upprepade mätningar upp till 120 minuter efter massage.  

 

Vid skattning av ångest med hjälp av VAS eller NRS direkt efter massage uppmättes en lägre 

ångestnivå än innan massage, oberoende av vilken kroppsdel som masserats. Medelvärdet på 

sänkningen av VAS eller NRS i de olika studierna låg mellan 1,4 – 2.27 enheter (Bauer et al. 

2010; Braun et al. 2012; Boitor et al. 2018; Dreyer et al. 2015; Cutshall et al. 2010; Miller et al. 

2015; Saatsaz et al. 2016; Xue et al. 2016). Miller et al. (2015) utmärker sig genom att vara den 

enda studien som inte kan koppla sänkningen av ångest direkt till massagen. Deltagarna som 

enbart fick analgetika uppgav en lika stor minskning av ångestnivå som deltagarna som fått 

massage (Miller et al. 2015). I de studier där upprepade mätningar gjordes 30–120 minuter efter 

intervention uppmättes en fortsatt minskad ångestnivå (Boitor et al. 2018; Saatsaz et al. 2016; 

Xue et al. 2016.  

 

I kommentarer från personal framkom “They are not anxious, so coping is much better” 

(Dreyer et al. 2015, s. 158). I studien av Bauer et al. (2010) kommenterade sjuksköterskorna att 
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det hade varit enkelt att integrera massageinterventioner i den dagliga vården samt att 

patienterna hade varit mindre oroliga som ett resultat av massagen. 

 

4.3 Minskad muskelspänning 

I kategorin Minskad muskelspänning framkommer att massage har en direkt positiv påverkan 

på muskelspänning. 

 

Vid skattning av muskelspänning med hjälp av VAS eller NRS direkt efter 15 – 20 minuter 

massage uppmättes en minskad muskelspänning, oberoende av vilken kroppsdel som 

masserats. Medelvärdet på sänkningen av VAS eller NRS i de olika studierna låg mellan 1,7 – 

3,1 enheter (Bauer et al. 2010; Boitor et al. 2015; Boitor et al. 2018; Braun et al. 2012; Cutshall 

et al. 2010; Dreyer et al. 2015). Vid upprepade mätningar 30 minuter efter massage uppmätte 

Boitor et al. (2018) en fortsatt minskad muskelspänning hos de deltagare som fått massage 

jämfört med innan massage. 

 

Braun et al. (2012) och Dreyer et al. (2015) beskriver även att deltagarna som fått vila uppgav 

nästan lika stor muskelavspänning som deltagarna som fått massage. I intervjuer med 

sjuksköterskor som arbetade på avdelningen framkom att patienterna var mycket positiva till 

massagen samt att de var mindre spända och upplevde sig mer avslappnade (Braun et al. (2012). 

 

4.4 Effekter på vitala parametrar 

I kategorin Effekter på vitala parametrar syns inget gemensamt mönster i hur puls, blodtryck 

eller andningsfrekvens påverkas av massage. 

 

I studien av Boitor et al. (2015), där deltagarna fick handmassage uppmättes en ökning av 

blodtrycket 30 minuter efter massage. Ucuzal och Kanan (2014) uppmätte en sänkning av puls, 

blodtryck och andningsfrekvens vid mätningar direkt efter fotmassage. Vid ytterligare en 

kontroll 120 minuter efter fotmassagen uppmättes en sänkning av blodtryck men ingen 

förändring av andningsfrekvens eller puls (Ucuzal & Kanan 2014). 

 

Degirmen et al. (2010) och Saatsaz et al. (2016) använde sig av hand- och fotmassage eller 

enbart fotmassage. Mätningar gjordes 90 minuter efter påbörjad intervention och visade en 

sänkning av blodtryck hos de patienter som fick både hand- och fotmassage (Degirmen et al. 

2010) och en liten ökning av blodtrycket hos de patienter som fick enbart fotmassage (Saatsaz 

et al. 2016). Inga signifikanta skillnader uppmättes i puls eller andningsfrekvens (Degirmen et 

al. 2010; Saatsaz et al. 2010).  

 

Dreyer et al. (2015) uppmätte en sänkt puls, -blodtryck och andningsfrekvens efter massage.  

Bauer et al. (2010); Boitor et al. (2018); Braun et al. (2012) och Xue et al. (2016) uppmätte 

ingen signifikant skillnad i puls, blodtryck eller andningsfrekvens jämfört med utgångsvärden.  
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4.5 Effekt på intag av extra analgetika 

Tre studier undersökte om det fanns ett samband mellan minskad postoperativ smärta och intag 

av extra analgetika.  

 

Vid jämförelse av analgetikakonsumtionen hos gruppen som fick hand- och fotmassage och 

gruppen som fick postoperativ standardvård såg Abbaspoor et al. (2014) en stor skillnad mellan 

grupperna. I gruppen där deltagarna fått massage bad endast 15 procent av deltagarna om extra 

analgetika jämfört med 70 procent av deltagarna som inte fått massage (Abbaspoor et al. 2014). 

Bauer et al. (2010) och Dreyer et al. (2015) identifierade inga skillnader i användandet av 

analgetika mellan deltagare som fått massage och de som inte fått massage. Alla deltagare i 

respektive studie kunde be om extra analgetika vid behov (Abbaspoor et al. 2014; Bauer et al. 

2010; Dreyer et al. 2015).  

 

5. Diskussion 

En litteraturstudie genomfördes med syftet att undersöka vilka effekter massage har på patienter 

med postoperativ smärta. Resultatet visar att massage ger en smärtlindrande effekt på 

postoperativ smärta. Smärtupplevelsen påverkas även av närvaro av personal, med eller utan 

fysisk kontakt. Utöver påverkan på smärtupplevelse har massage även effekt på ångest och 

muskelspänning men vitala parametrar och intag av analgetika påverkas inte nämnvärt. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Av resultatet framgår att 15 - 20 minuter massage har en smärtlindrande effekt hos inneliggande 

patienter med postoperativ smärta, oavsett vilken kroppsdel som masseras. Att massage har en 

smärtlindrande effekt stärks av resultatet i Boyd:s et al. (2016) systematiska litteraturstudie som 

redovisar att massage ger smärtlindring hos patienter med cancersmärta. 

 

Vidare visar resultatet av en studie att enbart fem minuter handmassage inte gav en större 

förändring av smärtupplevelse hos postoperativa patienter, jämfört med enbart intag av 

analgetika. Fler studier som undersöker om massage given under mindre än 15 minuters tid till 

patienter med postoperativ smärta gick inte att finna. Det går därför inte att jämföra hur lång tid 

massage behöver ges för att ge effekt på smärtupplevelse. Dreyer et al. (2015) diskuterar kring 

tidsaspekten och svårigheterna med att hinna utföra massage på postoperativa vårdavdelningar. 

Både personal och patienter är ofta fullbokade under dagtid med bland annat måltider, 

läkarronder och provtagningar. För att massage ska kunna användas som en del i omvårdnaden 

av patienter med postoperativ smärta bör den vara lättillgänglig och enkel att utföra (Dreyer et 

al. 2015). Ett sätt att få in massage i den postoperativa vården, utan att kompromissa på 

sjuksköterskans andra arbetsuppgifter, kan vara att sköterskan ser behovet och initierar 

behandlingen som sedan utförs av annan personal. 

 

Massage vid postoperativ smärta visar sig ha en direkt effekt på ångest. Även här är resultaten 

samstämmiga med resultat från tidigare studier (Alimohammad et al.2018; Billhult & Määttä 

2009). Billhult och Määttä (2009) beskriver i sin studie hur massage påverkar personer med 

generaliserat ångestsyndrom [GAD]. Resultaten visar att upplevelsen av massage var positiv, 

deltagarna i studien upplevde en sänkt ångestnivå och ett ökat självförtroende i samband med 

samt efter massage (Billhult & Määttä 2009). Alimohammad et al. (2018) undersökte hur 
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ångestnivån hos patienter med akut koronart syndrom påverkades av massage. Studiens resultat 

visar att patienter som fick massage upplevde en direkt ångestdämpande effekt (Alimohammad 

et al. 2018).  

 

Resultaten beträffande massagens påverkan på muskelspänning är enstämmiga och visar att 

massage ger en direkt muskelavslappnande effekt. De muskelavslappnande effekterna stämmer 

överens med tidigare forskning inom området. Field et al (1998) beskriver att massage har en 

positiv inverkan vid muskelspänning i rygg-, sätes- och nackmuskulatur och att effekterna är 

både kort- och långvariga. 

Artiklarnas resultat gällande effekt på vitala parametrar är inte samstämmiga. Det går inte att 

se ett mönster i hur puls, blodtryck och andningsfrekvens påverkas av massage vid postoperativ 

smärta. Som exempel redovisar Ucuzal och Kanan (2014) en sänkning av blodtrycket efter 

fotmassage samtidigt som Saatsaz et al. (2016) redovisar en ökning av blodtrycket efter 

fotmassage. Tidigare forskning bekräftar de varierande resultaten beträffande massagens 

påverkan på vitala parametrar. I studien av Alimohammad et al. (2018) uppmättes en signifikant 

skillnad i puls, blodtryck och andningsfrekvens efter massage, Wang och Keck (2004) kunde 

dock inte uppmäta några signifikanta skillnader. 

 

Intressant är att alla studier uppvisar en minskning av smärtupplevelse efter massage, men att 

enbart tre studier har jämfört intaget av analgetika (Abbaspoor 2014; Bauer 2010; Dreyer 2015). 

När intaget av extra analgetika inte redovisas är det svårt att avgöra om den smärtlindrande 

effekten enbart beror på massage eller om de som uppgett en smärtlindring även bett om mer 

analgetika än gruppen som inte fått massage. Då enbart en studie uppmätt skillnader i intag av 

analgetika i samband med massage (Abbaspoor 2014) går det inte att dra några slutsatser av det 

resultatet.  

 

Resultatet är baserat på artiklar som är utformade som interventionsstudier, där deltagarna i 

försöksgruppen fått massage och deltagarna i kontrollgruppen någon annan form av 

intervention. För att inte frångå syftet med studien har främst resultatet av massage redovisats. 

I de fall en kontrollintervention gett bättre eller samma effekt som massage har även resultat 

från kontrollinterventionen redovisats. I artiklarnas resultat framkommer att fysisk närvaro och 

beröring har en smärtlindrande effekt, då studier med handhållning eller sällskap och positiva 

samtal som kontrollintervention, uppmätte en lägre smärta direkt efter interventionen. 

Förändringen av smärtupplevelse var dock inte lika stor som hos de som fick massage (Bauer 

et al. 2010; Boitor et al. 2015; Dreyer et al. 2015). Dreyer et al. (2015) redovisar även att vila 

och positiva samtal med personal under 20 minuter visade sig ha en positiv inverkan på 

patientens ångest och muskelspänning. Effekterna på smärta, ångest och muskelspänning kan 

förklaras med hormonet oxytocin som frisätts vid massage, men även vid lättare beröring och 

när vi känner oss trygga (Morhenn et al. 2012). I kontrollgrupper där deltagarna endast fick 

standardiserad postoperativ vård uppmättes ingen minskning av smärtupplevelse (Boitor et al. 

2018; Ucuzal & Kanan 2014; Xue et al. 2016), vilket belyser betydelsen av mänsklig kontakt i 

någon form.  

 

Eftersom data i artiklarna samlats in med olika mätinstrument och skattningsskalor är de främst 

redovisade som statistik. Det är svårt att säga om samma resultat redovisats om deltagarnas 

upplevelser av massage lyfts fram mer via intervjuer eller enkäter, men då all insamling av data 

har skett via självskattning borde resultatet ha en hög validitet.  

 

Artiklarnas resultat redovisar olika utgångsvärden vid skattning av smärta, ångest och 

muskelspänning. Detta bör inte ha påverkat slutresultatet nämnvärt då smärta, ångest och 
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upplevd muskelspänning är ytterst subjektiva upplevelser. Eftersom skillnaden mellan 

mätvärden innan intervention och mätvärden efter intervention har redovisats i artiklarnas 

resultat är utgångsvärden inte relevanta i sammanhanget. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Databassökningar gjordes i CINAHL och PubMed, sökorden identifierades utifrån valt 

ämnesområde samt genom fritextsökningar för att söka av forskningsområdet. Enligt Polit och 

Beck (2017) är både CINAHL och PubMed relevanta databaser vid omvårdnadsforskning, 

beteendeforskning samt vid forskning inom medicin och hälsa. För att hålla litteraturstudien 

inom ämnesområdet hälsa valdes sökorden alternative methods och complementary methods 

bort då sökningarna resulterade i många artiklar om massage i kombination med naturläkemedel 

eller annan alternativ metod. Sökning S6, S7 och S8 i PubMed bidrog enbart med interna och 

externa dubbletter, sökningarna redovisas i tabell 2 för att påvisa sökningsmättnad.  

 

Resultatet grundas på både kvalitativa och kvantitativa artiklar där merparten är kvantitativa. 

Polit och Beck (2017) beskriver användandet av både kvalitativ och kvantitativ metod som en 

styrka då författarna inte begränsas av en forskningsmetod. Försök till att få fram mer 

kvalitativa artiklar gjordes genom att lägga till ordet experience vid databassökningar, detta gav 

dock inga nya sökträffar. Detta ger en indikation på att kvalitativ forskning inom området är 

bristfällig. Enbart en artikel togs bort vid kvalitetsgranskningen, övriga artiklar höll hög 

vetenskaplig kvalitet vilket ger styrka till litteraturstudiens resultat.  

 

Patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp och därefter fått mjuk eller klassisk massage 

som smärtlindrande intervention inkluderades i litteraturstudien. När en första läsning av titel 

och abstrakt gjordes hittades ett flertal artiklar som hade zonterapi som intervention. Då 

zonterapi inte var ett inklusionskriterie valdes de artiklarna bort. Om zonterapi inkluderats i 

litteraturstudien finns en möjlighet att resultatet sett annorlunda ut. Men då zonterapi skiljer sig 

i utförande från mjuk och klassisk massage och kräver en annan sorts förkunskap exkluderades 

studier med zonterapi. 

 

För att få fram den senaste forskningen kring valt forskningsområde gjordes initialt en sökning 

av artiklar publicerade mellan år 2014–2018. Tidsspannet resulterade inte i tillräckligt många 

artiklar för att ge ett tillförlitligt resultat, därför utvidgades sökningarna till att innefatta artiklar 

publicerade mellan 2008-01-01 och 2019-01-31.  

 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska. Då engelska inte är modersmål för litteraturstudiens 

författare fanns en risk för feltolkningar. För att undvika detta har lexikon använts, då citat har 

använts har de inte översatts. Samtliga artiklar har lästs individuellt och tillsammans. För att 

samla in data kring effekter av massage användes främst skattningsinstrumenten VAS, NRS 

och SF-MPQ. Alla dessa skattningsinstrument har enligt Breivik et al. (2008) en hög validitet, 

vilket ger styrka till litteraturstudien. 

 

I litteraturstudien ingår studier utförda i sex olika länder, Australien, Iran, Kanada, Kina, 

Turkiet och USA. Att artiklarna har en stor geografisk spridning ses som en styrka då patienter 

med postoperativ smärta finns globalt. Resultatet kan därför vara användbart oavsett i vilket 

land patienten vårdas.  

 

Ett flertal artiklar hittades när en manuell sökning gjordes i referenslistor i redan valda artiklar. 

Artiklarna gick inte att få tag på med hjälp av Medical Subject Headingsord i PubMed eller 
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Major subject Headingsord i CINAHL. För att komma åt dessa gjordes en fritextsökning i 

CINAHL där sökorden massage* AND pain* AND postop* användes. 

 

Polit och Beck (2017) beskriver att randomiserad design ger en slumpmässig fördelning av 

deltagare och bidrar till att faktorer som kan påverka resultatet fördelas lika mellan försöks- och 

kontrollgrupp. Majoriteten av artiklarna i litteraturstudien är av randomiserad kontrollerad 

design och därmed bör inte resultatet påverkas av annat än det som studien ämnar undersöka.  

 

5.3 Klinisk betydelse 

Postoperativ smärta är idag ett problem, patienterna är rädda för smärta, den farmakologiska 

behandlingen räcker inte alltid till och medför ofta biverkningar. Därför finns ett behov av säkra 

alternativa behandlingsmetoder för att behandla postoperativ smärta. Massage visar sig ha 

positiva effekter på patienter med postoperativ smärta, både fysiska och psykiska och kan med 

fördel användas som omvårdnadsåtgärd i den postoperativa vården. Litteraturstudien kan bidra 

till att öka sjuksköterskors medvetenhet kring massagens effekter. För att massage ska kunna 

användas som ett komplement till den farmakologiska behandlingen måste sjuksköterskan ha 

kunskap om massagens effekter, kunna identifiera behovet av samt initiera massagebehandling. 

För att massage vid postoperativ smärta ska bli en vedertagen omvårdnadsåtgärd bör 

komplementära smärtlindrande behandlingsmetoder ingå i sjuksköterskeutbildningen.  

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet av litteraturstudien visar att massage har en smärtlindrande effekt hos patienter med 

postoperativa smärta. Dock har enbart tre studier jämfört intag av extra analgetika i samband 

med massage. Det är därför svårt att avgöra om det enbart är massagen som har haft en 

smärtlindrande effekt eller om patienter som fått massage bett om mer analgetika än patienter 

som inte fått massage. Framtida forskning bör därför undersöka intag av analgetika i samband 

med att massage.  

 

Flera studier uppgav goda resultat beträffande smärtupplevelse, påverkan på ångest och 

muskelspänning hos deltagare som, istället för massage, fick handhållning eller ökad närvaro 

av personal. Vidare förslag på framtida forskning är därför att undersöka betydelsen av fysisk 

närvaro och beröring.  

 

Enbart en studie som undersöker vilka effekter 5 minuter massage har fanns, övriga studier 

undersökte effekter av 15 - 20 minuter massage. För att massage ska kunna användas som en 

del i den postoperativa omvårdnaden bör den inte ta för mycket tid i anspråk samt vara enkel 

att utföra. Ytterligare forskning behövs för att undersöka om massage kortare än 15 minuter har 

effekt. 
 

5.5 Slutsats 

För att patienten ska få en optimal återhämtning och rehabilitering efter ett kirurgiskt ingrepp 

är det av stor vikt att den postoperativa smärtlindringen fungerar. En viktig del i sjuksköterskans 

arbete med patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp är därför att lindra smärta. Trots 

rutiner för hur smärta farmakologiskt bör behandlas är otillräcklig smärtlindring ett problem 
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inom vården. Många patienter är även rädda för smärta och eventuella biverkningar av opioider. 

Vetskapen om patienternas oro och rädsla samt den farmakologiska smärtlindringens 

otillräcklighet gör att sjuksköterskan måste se sig om efter alternativa smärtlindrande åtgärder. 

I litteraturstudien framkommer att massage, som ges till patienter med postoperativ smärta, har 

en smärtlindrande effekt. Utöver förändring av smärtupplevelse minskar även ångestnivån och 

muskelspänningen hos patienter som fått massage. Massage skulle därför kunna vara en 

oberoende omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan själv kan utföra eller delegera till annan 

personal som ett komplement till den farmakologiska behandlingen av patienter med 

postoperativ smärta. 
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Bilaga 1. Artikelmatris 

Författare, årtal & land Syfte Metod Huvudresultat 

Abbaspoor, Z. et al. 

(2014). 

 

Iran 

Att undersöka effekten av hand- 

och fotmassage mot smärta efter 

kejsarsnitt. 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 

  

Interventionsstudie med 80 deltagare 

randomiserat urval. Försöksgruppen 

fick 20 minuter hand- och 

fotmassage (n=40), kontrollgruppen 

fick 20 minuter sällskap med positiva 

samtal (n=40). Inget bortfall (0%). 

  

Data samlades in via en enkät med 

skattningsinstrument samt genom 

mätning av vitala parametrar. 

  

Deskriptiv och analytisk statistisk. 

Signifikant minskad 

smärtnivå hos deltagare 

som fått massage.  

 

Mindre intag av extra 

analgetika hos de som fått 

massage jämfört med 

intaget hos de som inte fått 

massage. 

 

 

Bauer, B.A. et.al. (2010). 

  

USA 

 

Det primära målet var att utvärdera 

effekten av två, 20-minuters 

massagesessioner på patient-

rapporterad smärta, ångest och 

muskelspänning efter hjärtkirurgi. 

Det sekundära målet var att 

utvärdera möjligheten att integrera 

massage i akut och postakut 

kardiovaskulär kirurgisk praxis. 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Interventionsstudie med 164 

deltagare, randomiserat urval. 

Försöksgruppen fick 20 minuter 

massage (n=62), kontrollgruppen 

fick 20 minuter ostörd vila (n=51). 

31 % bortfall.  

 

Data samlades in med 

skattningsinstrument samt genom 

mätning av vitala parametrar. 

  

Deskriptiv och analytisk statistisk. 

Signifikant minskning av 

smärta, ångest och 

muskelspänning hos 

deltagare som fick 

massage. 
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Boitor, M. et al. (2015). 

  

Kanada 

 

Att undersöka den preliminära 

effekten av handmassage mot 

smärta på patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelning efter 

genomgången hjärtkirurgi. 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad pilotstudie. 

  

Interventionsstudie med 40 deltagare, 

randomiserat urval. Försöksgruppen 

fick 15 minuter handmassage (n=21), 

kontrollgruppen fick 15 minuter 

handhållning (n=19). Inget bortfall 

(0%). 

  

Data samlades in via en enkät med 

skattningsinstrument samt genom 

mätning av vitala parametrar. 

  

Deskriptiv och analytisk statistik. 

Signifikant lägre smärta 

samt en ökning av 

blodtryck hos deltagare 

som fick massage. Inga 

signifikanta skillnader i 

puls och 

andningsfrekvens. 

 

 

Boitor et al. (2018). 

Kanada 

 

Att utvärdera effekten av 

handmassage mot smärta och 

ångest hos patienter som genomgått 

hjärtkirurgi. 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Interventionsstudie med 60 

deltagare, randomiserat urval. 

Försöksgruppen fick 20 minuter 

handmassage (n=20), en 

kontrollgrupp fick 20 minuter 

handhållning (n=19 )  och en grupp 

fick enbart postoperativ standardvård 

(n=21). 28% bortfall. 

 

Data samlades in via en enkät med 

skattningsinstrument samt genom 

mätning av vitala parametrar. 

  

Deskriptiv och analytisk statistik 

Signifikant lägre smärta 

samt mindre ångest hos 

deltagare som fick 

massage.  

 

Ingen signifikant skillnad i 

vitala parametrar. 
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Braun, L.A. et.al. (2012). 

  

Australien 

 

Att undersöka om massage har en 

betydande inverkan på smärta, 

ångest och muskelspänning jämfört 

med en likställd period av vila efter 

hjärtkirurgi. 

Kvantitativ och kvalitativ 

randomiserad studie. 

 

Interventionsstudie med 152 

deltagare, randomiserat urval. 

Försöksgruppen fick 20 minuter 

massage (n=75), kontrollgruppen 

fick 20 minuter ostörd vila (n=71). 

3,9 % bortfall. 

 

Data samlades in med 

skattningsinstrument, genom mätning 

av vitala parametrar samt via 

fokusgrupper. 

  

Deskriptiv och analytisk statistisk. 

Signifikant minskning av 

smärta och ångest hos 

deltagarna som fick 

massage. 

 

Ingen signifikant skillnad 

på puls, blodtryck och 

andningsfrekvens mellan 

massage- och 

kontrollgrupp. 

Cutshall, S.M. et. al. 

(2010). 

  

USA 

 

 

Att bedöma effekterna av 

massagebehandling som en del av 

den postoperativa vården efter 

hjärtkirurgi. 

 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie.  

 

Interventionsstudie med 58 

deltagare, randomiserat urval. 

Försöksgruppen fick 20 minuter 

massage (n=30), kontrollgruppen 

fick 20 minuter ostörd vila (n=28). 

Inget bortfall (0%).  

 

Data samlades in med 

skattningsinstrument samt genom 

mätning av vitala parametrar. 

 

Deskriptiv och analytisk statistisk. 

Signifikant minskning av 

smärta, ångest och 

muskelspänning hos 

deltagarna som fick 

massage. 
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Degirmen, N. et al. 

(2010). 

  

Turkiet 

 

Att undersöka effekten av hand- 

och fotmassage mot postoperativ 

smärta efter kejsarsnitt. 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad experimentell studie. 

 

Interventionsstudie med 75 

deltagare, randomiserat urval. 

Försöksgruppen fick 20 minuter 

fotmassage (n=25) eller 20 minuter 

hand- och fotmassage (n=25), 

kontrollgruppen fick enbart 

postoperativ standardvård (n=25). 

Bortfall 4%. 

  

Data samlades via en enkät med 

skattningsinstrument samt genom 

mätning av vitala parametrar. 

  

Deskriptiv och analytisk statistisk. 

Signifikant lägre smärtnivå 

samt sänkt blodtryck hos 

deltagarna som fick 

massage. Inga signifikanta 

skillnader i puls och 

andningsfrekvens.  

 

 

Dreyer, N.E. et al. 

(2015). 

  

USA 

 

Utvärdera effekten av postoperativ 

massage hos patienter som 

genomgått kolorektal kirurgi. 

Kvantitativ och kvalitativ 

randomiserad kontrollerad studie. 

  

Interventionsstudie med 127 

deltagare, randomiserat urval. 

Försöksgruppen fick 20 minuter 

massage (n=61), kontrollgruppen 

fick 20 minuter sällskap med positiva 

samtal (n=66). Inget bortfall (0%). 

  

Data samlades in genom samtal och 

skattningsinstrument, samt genom 

mätning av vitala parametrar.  

  

Deskriptiv och analytisk statistik. 

Signifikant minskning av 

smärta, ångest och 

muskelspänning samt en 

sänkning av puls, 

blodtryck och 

andningsfrekvens hos 

deltagarna som fick 

massage. 

 

Ingen skillnad i intag av 

extra analgetika mellan 

massage- och 

kontrollgrupp. 
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Miller, J. et al. (2015). 

  

USA 

 

Att utvärdera effekten av en kort 

hand- och armmassage i samband 

med administrering av analgetika. 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie.   

 

Interventionsstudie med 50 deltagare 

som genomgått ortopedisk kirurgi, 

bekvämlighetsurval. Försöksgruppen 

fick 5 minuter handmassage (n=25), 

kontrollgruppen fick enbart 

postoperativ standardvård (n=25). 

Inget bortfall (0%) 

 

Data samlades in via samtal och 

skattningsintrument  

 

Deskriptiv och analytisk statistik. 

Lika stor minskning av 

smärta och ångest i 

massage- och 

kontrollgrupp.   

Saatsaz, S.  et.al. (2016). 

  

Iran 

 

Att undersöka effekten av massage 

mot postoperativ smärta och ångest 

efter kejsarsnitt. 

Kvantitativ enkelblind studie. 

  

Interventionsstudie med 156 

deltagare, randomiserat urval. 

Försöksgruppen fick 20 minuter 

fotmassage (n=52) eller 20 minuter 

hand-och fotmassage (n=52), 

kontrollgruppen fick enbart 

postoperativ standardvård (n=52). 

Inget bortfall (0%). 

  

Data samlades in via enkät med 

skattningsinstrument samt genom 

mätning av vitala parametrar. 

 

Deskriptiv och analytisk statistisk. 

En signifikant minskning 

av smärta och ångestnivå 

samt en liten ökning av 

blodtryck hos deltagarna 

som fick massage. Inga 

signifikanta skillnader i 

puls och 

andningsfrekvens. 
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Ucuzal, M. & Kanan, N. 

(2014). 

  

Turkiet 

 

Att undersöka effekten av 

fotmassage mot smärta efter 

bröstkirurgi. 

Kvantitativ kvasiexperementell 

studie. 

  

Interventionsstudie med 70 

deltagare, randomiserat urval. 

Försöksgruppen fick 20 minuter 

fotmassage (n=35), kontrollgruppen 

fick enbart postoperativ standardvård 

(n=35). Inget bortfall (0%). 

  

Data samlades via en enkät, 

skattningsinstrument samt genom 

mätning av vitala parametrar. 

  

Deskriptiv och analytisk statistik 

Signifikant minskning av 

smärta, puls, blodtryck och 

andningsfrekvens hos 

deltagare som fick 

massage.   

Xue, M. et.al. (2016). 

 

Kina 

 

Att utvärdera effekterna av 

fotmassage postoperativt hos 

patienter efter kejsarsnitt. 

Kvantitativ randomiserad studie. 

 

Interventionsstudie med 70 

deltagare, randomiserat urval. 

Försöksgruppen fick 20 minuter 

fotmassage (n=35), kontrollgruppen 

fick postoperativ standardvård 

(n=35). 2,8 % bortfall.  

 

Data samlades in med 

skattningsinstrument samt genom 

mätning av vitala parametrar. 

 

Deskriptiv och analytisk statistik. 

Signifikant minskning av 

smärta och ångest hos 

deltagarna som fick 

massage. 

 

Inga signifikanta 

skillnader i vitala 

parametrar. 

 


