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Taktil massage, en typ av mjukmassage, kan fungera som ett komplement till annan 

behandling och ge beröring utöver det vardagliga vidrörandet. Taktil massage har blivit allt 

vanligare använt som behandling inom vården på olika vårdenheter speciellt i palliativa 

vården de senaste årtiondena. Palliativ vård avser den vård patienten får under den sista 

tiden i livet, och syftar till att lindra symtom och förbättra patientens livskvalitet vid 

livshotande sjukdom. Syftet med studien var att undersöka vilka effekter taktil massage kan 

ha inom palliativ vård och hur dessa effekter påverkar palliativa patienter samt deras 

upplevelser. Metoden som använd för detta arbete var en systematisk litteraturöversikt, 

genom att sammanställa empiriska studier inom det valda området då syftet är att 

sammanställa data från tidigare genomförda studier. Resultat är baserat på fem 

vetenskapliga artiklar och i resultatet sågs olika effekter av taktil massage på palliativa 

patienter, eftersom patienterna berättade själva hur de påverkades av massagebehandling 

både under och efter behandlingen. Resultatet delades i under tre teman; Patientens 

symtomupplevelse, känsla av trygghet samt känsla av frihet och själslig ro. Resultatet visar 

att taktil massage kan ge positiva effekter under massagebehandlingen inom palliativ vård. 

Slutsats: Taktil massage är en effektiv och skonsam metod som behandling och kan 

användas som ett bra komplement till farmakologisk behandling. Litteraturöversikten kan 

ge en bra förståelse för hur taktil massage kan påverka palliativa patienter inom palliativ 

vård. Konklusionen kan bli att mer forskning behövs inom området innan det med säkerhet 

går att säga vilka effekter som kan komma. 
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Tactile massage is a type of soft massage that can serve as a complement to other 

treatments and give touch beyond the everyday touching. Tactile massage has been 

increasingly used as treatment in health care at various health centers specialized in 

palliative care in recent time. Palliative care refers to the care a patient receives during the 

last time in life which aims to relieve symptoms and improve the patient's quality of life 

with life-threatening illness.  The aim of the study was to investigate the effects of tactile 

massage in palliative care and how these effects affect palliative patients. The method used 

for this work was a systematic literature review, which is to compile empirical studies in 

the chosen area, as the purpose is to analyze data from previously conducted studies. 

Results were based on five scientific articles and in the results, different effects of tactile 

massage were seen in palliative patients, as patients themselves told how they were 

influenced by massage treatment both during and after treatment.  The result was divided 

under three themes ; The patients experience, safety and freedom or spiritual peace. Results 

show that tactile massage can provide positive effects during the massage treatment in 

palliative care. Conclusion: Tactile massage is an effective and gentle method and can be 

used as a good complement to pharmacological treatment. The literature review can give a 

good understanding of how tactile massage can affect palliative patients in palliative care. 

The conclusion is that more research is needed in this area before it is safe to say what 

effects can come with regard to tactile massage. 
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Introduktion  

Bakgrund  
I samband med författarens arbete som distriktssjuksköterska väcktes intresset för att ta reda 

på mer om taktil massage och vilka effekter taktil massage har inom den palliativa vården och 

för patienten. Taktil massage beskrivs med olika namn såsom mjukmassage eller taktil 

stimulering. Författaren kommer att genomgående att använda begreppet taktil massage 

istället för andra namn, för att ge en tydlig bild av vad taktil massage är samt för att undvika 

förvirring hos läsare.  

Inom olika omvårdnadsområden t.ex., palliativ vård, intensivvård, psykiatri och rehabilitering 

används taktil massage. Syftet med metoden är olika på olika områdena då den taktila 

massagen ska anpassas efter varje individ och dennes behov (Ardeby2003). 

Taktil massage utvecklades för mer än fyrtio år sedan av Siv Ardeby som är en svensk 

sjuksköterska (Ardeby 2007). Ett specifikt utbildningsprogram har utformats för att lära ut 

taktil massage på både teoretiskt och praktiskt vis. Sedan 1980-talet har mer än 20 000 

personer som jobbar inom vård, skola och omsorg utbildats (Myrin 2008). För att personen 

ska bli certifierad massageterapeut för taktil massage behövs en veckas utbildning med både 

teori och praktik. Personen måste ha 60 timmar praktiskt utförande av massage för att kunna 

examineras praktiskt och teoretiskt (Andersson et al, 2007). 

Taktil massage kan fungera som ett komplement till annan behandling och ge beröring utöver 

det vardagliga vidrörandet. Beröring används i alla kulturer och kan ske på olika sätt på olika 

ställen av sjukhuset. Den kan användas som en spontan handling, en kram eller som en klapp 

på kinden eller på handen (Birkestad 2004). Beröringen har stor betydelse för alla, från 

bebisen till den åldrande människan i det vardagliga livet. Beröringen är ett viktigt behov som 

alla människor dagligen kommer i kontakt med och kan behövas mer när människa blir sjuk 

eller har skadat sig (Henricson& Billhult 2010).  

Taktil massage är ett begrepp för olika typer av beröring såsom taktil stimulering, 

mjukvävnadsmassage och beröringsmassage (SBU Alert 2002). Distriktsköterskan kan 

använda sig av taktil massage inom olika omvårdnadsområden och enheter, särskilt i samband 

med vård av barn, palliativ vård, demensvård, cancer och intensivvård (Ozolins 2011). Taktil 

massage används i syfte att höja kvaliteten på omvårdnaden hos patienter med svåra 

sjukdomar i svåra situationer (Henricson& Billhult 2010). Vården har blivit mer effektiv när 

den medicinska och tekniska kunskapen har utvecklats inom sjukvården, men den 
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komplementära metod som taktil massage innebär är inte helt självklar och det finns inte så 

mycket evidens om detta (Sveriges kommuner och landsting 2009).  

Taktil massage  
Taktil massage ges genom lätt strykning på huden så de taktila receptorerna aktiveras. Taktil 

massage är en omsorgsfull och strukturerad metod för att beröra som har en lugn förutsägbar 

rytm under hela behandlingen. Händerna som används för massage är mjuka och följsamma. 

Massagen följer ett mönster och har en regelbundenhet för att ge en ökning av igenkänning 

och trygghet hos patienten. Metoden används och genomförs med ett syfte som behandling. 

Beröringen genom taktil massage är skild från den som används i det dagliga jobbet. Den som 

ger den taktila massagen benämns som terapeut och kan vara distriktsköterska, sjuksköterska 

eller undersköterska inom vården, och alla kan efter utbildning ge taktil massage till 

patienterna (Ardeby 2007). Ett lugnt och varmt rum med dämpat ljus är nödvändigt för att ge 

massagen där. Terapeuten måste sträva efter att vara närvarande och fokuserad på sitt arbete. 

Detta spelar stor roll eftersom patienten ofta märker om terapeuten är närvarande i såväl tanke 

som behandling. Innan behandlingen ska patienten bäddas in och endast den del som ska 

behandlas avtäcks under massagebehandlingen. Patienten kan få ett lätt tryck mot huden 

genom inbäddningen som ger en viss sensorisk stimulering som av många upplevs ge ro och 

omslutenhet under massagen (Ardeby 2007). Alla delar av kroppen är olika känsliga för taktil 

massage och därför upplever patienten beröringen olika intensiv beroende på vilken del av 

kroppen som ska masseras samt vilken del av kroppen patienten önskar att terapeuten ska 

beröra under behandlingen (Henricsson & Billhult 2010). Terapeuten använder en 

massageolja som lätt kan tas upp av huden vid varje behandling. En hudvänlig vegetabilisk 

olja som kan ge näring till huden genom fettsyror med cellbyggande effekt kan vara ett bra 

alternativ och rekommenderas för taktil massage (Andersen 2004). 

 
Huden, beröring och massage  
 
Huden  
Christensen & Marieb (2012) skriver att huden är ett viktigt sinnesorgan som hjälper och 

deltar i kommunikation mellan människor och miljö. Huden har många olika typer av 

receptorer i sig som kan registrera allt från lätta till smärtsamma beröringar, värme och kyla. 

Centrala nervsystemet tar emot alla stimuli på huden för bearbetning och tolkning och det 

som förmedlas orsakar andra reaktioner. Varje typ av receptor kan aktivera olika typer av 

hormoner och känslor. Aktivering av smärtreceptorer aktiverar stresshormoner och aktivering 

av berörings- eller värmereceptorer ger påslag i det parasympatiska systemet som då frisätter 

hormonet oxytocin som i sin tur bildar känsla av lugn, ro och välbefinnande (Christensen & 
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Marieb 2012; Gånemo & Lindholm 2009). Beröringsreceptorerna som existerar i huden 

konkurrerar med nocieptorerna på ryggmärgsnivå och minskar upplevelse av smärtor vid 

beröring. Gate Controll theory är en viktig teori och beskriver att det finns en ”port” i 

ryggmärgen som kan bestämma hur mycket smärtimpulserna från kroppens olika delar som 

kan passera upp till hjärnan. Kontroller sker genom att portar(gates) öppnas och stängs och på 

sådant sätt att endast en begränsad mängd av de smärtimpulserna når hjärnan och blir 

medvetna.  Två typer av fibrer existerar i huden, små fibrer leder smärta men de stora fibrerna 

i huden leder beröring. Beröringsreceptorer med sina impulser aktiverar hämmande nervceller 

i ryggmärgen vid beröring (Werner & Leden 2010). Stora delar av huden är försörjd med 

sinnesceller som används för att skicka information till nervsystemet med lägesinformation 

om hur påfrestningarna är mot huden, eller hur en del av kroppen befinner sig i relation till 

övriga delen av kroppen. Hudens sinnesceller är en känslig del och de är mottagliga för att 

urskilja olika mekanisk påverkan som tryck och temperatur (Bjålie et al. 1998). 

Beröring  
Att ta fysisk kontakt och att vårda på ett trovärdig, mänskligt och naturligt sätt kallas för 

beröring. Beröring innebär att det taktila sinnet, beröringssinnet aktiveras när huden får 

direktkontakt med någon eller något. Personal inom hälso- och sjukvård är den enda 

yrkeskategori som har rättighet att beröra patienten genom sitt yrke (Ardeby 2003). Beröring 

är nödvändig och är en central del för att patientens grundläggande behov ska tillgodoses 

inom vården. Att vara patient kan vara svårt och därför är det viktig att beröring sker på ett 

sätt som gör att patienterna känner sig sedda som individer och människor, för att uppleva 

hälsa och välbefinnande som är syftet med omvårdnaden (Dahlberg& Segesten 2010).  

Den viktigaste punkten för beröring är att patienten vill ha och ger sitt samtycke till denna typ 

av omvårdnad (Birkestad 1999). I Sverige ska hälso- och sjukvårdspersonal göra arbetet i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En sjuksköterska med sin 

kompetens ska ge professionell och omsorgsfull vård som ska uppfylla dessa krav. 

Omvårdnaden ska så långt det är möjligt utarbetas och genomföras i samråd med patienten 

och denne ska visas omtanke och respekt för varje individ (SFS 2010:659). 

 

Massage 
 
Massage är ett av de många varierande sätt för att beröra en patient enligt Wigforss (2006). 

Klassisk massage, aromterapi och taktil massage är vanliga massagetyper som används. Några 

massagemetoder används till att gå på djupt i musklerna men det finns andra som bearbeta 

bara huden med lätta strykningar enligt sin metod. Taktil massage och taktil stimulering och 
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berörings massage är de viktiga typer av massage som ingår i mjukmassage. Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2002) samt Socialstyrelsen (1997) definierar 

taktil massage som består av olika tekniker av beröring som personal och anhöriga kan 

använda och njuta av för att lindra smärta, minska oro och öka välbefinnandet inom vården i 

olika vårdenheter. Wigforss (2006) tycker att själva beröringen och händelsen i kroppen vid 

massage är väsentliga oberoende av metodens namn eller var ifrån den kommer eller har sitt 

ursprung. Terapeutens händer är ett viktigt instrument i mötet med en medmänniska för att 

skapa välbefinnande genom beröring under massagen(Wigforss 2006). 

 
Massage är ett bra komplement till medicin och kan minska användningen av läkemedel, som 

i sin tur leder till att patienten får färre biverkningar av läkemedel (Marcant & Rapin et 

al.1993). I en undersökning av Alexandersson et al. (2003) redogörs hur sjuksköterskor och 

undersköterskor upplevde att det var att använda taktil massage och ge massage till 

patienterna. Sjukvårdpersonalen tyckte att användning av massage är ett bra komplement till 

medicinbehandling inom palliativ vård. De ansåg även att kunskaper om vilka goda effekter 

massage har på patientens lindring av ångest, smärtor, oro och välbefinnande är nödvändigt 

inom vården (Alexandersson et al., 2003). Massage räknas som en integrerad del av vården 

för patienten med svåra sjukdomar och kan ge trygghet samt befrielse från tunga tankar. De 

personer med plågsamma symtom som smärtor, ångest och spänningar i kroppen uttryckte att 

deras fysiska problem och tunga tankar hade försvunnit eller glömts bort under och efter 

massagen (Beck, Runeson & Blomqvist et al. 2009).  I en annan studie av Russle et al. (2008) 

tyckte patienter att massage var en behaglig upplevelse som skapar symtomlindring, mental 

avslappning och kroppsligt välbefinnande under och efter behandlingen.  

Edvardson et al (2003) definierar massage som ett gruppnamn för massagemetoder som har 

som syfte att ge mjuka men fasta strykningar, lätta tryck- och cirkelrörelser på huden. 

Mjukmassage består av massage i varierande former som stimulering och taktil massage, 

aromamassage och beröringsmassage (Edvardson et al.2003). Massage resulterade i en total 

avkoppling för både kropp och själ samt massage kan frambringa kroppsligt välbefinnande av 

mental avslappning. Både sjuka och friska personer får en existentiell bekräftelse när de 

använder massage. Fysisk beröring är ett begrepp som inte bara inbegriper den fysiska 

tillfredsställelsen utan gäller även den emotionella, sociala och andliga aspekten (Wigfors- 

Percy 2006). Seiger Cronfalk (2016) beskriver beröring inom cancervården som en resurs för 

att göra patienten medveten om sin egen kropp och identitet. Forskning i både kvalitativa 

studier och kvantitativa studier belyser att taktil massage kan vara en meningsfull strategi i 
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omvårdnaden. Effekten av fysisk beröring har stor betydelse för illamående och 

smärtupplevelse vid massagebehandling(Seiger Cronfalk et als.2016). 

Ordet taktil massage har använts i detta arbete på grund av att det är vedertaget inom palliativ 

vård när det gäller medveten beröring som en omvårdnadsintervention. Taktil massage är en 

komplementär omvårdnadsåtgärd med fokus på mänsklig beröring i syfte att påverka 

patientens känsloupplevelser i det limbiska systemet som registrerar trygghet och 

välbefinnande hos patienterna under massagebehandlingen (Wigforss 2006). 

Komplementär omvårdnadsintervention   
Traditionella mediciner var ett vanligt behandlingssätt hos människor innan den 

naturvetenskapliga medicinen utvecklades snabbt i början på 1900-talet, vilket fortfarande 

präglar hälso- och sjukvården (Carlson & Falkenberg 2007). World Health Organization 

[WHO] har arbetat fram en plan som lyfter fram frågor kring riktlinjer, säkerhet och 

effektivitet kring traditionell medicin, Komplementär och alternativ medicin och vård (KAM) 

(WHO 2002). 

I SOU 2019:15 beskrivs KAM som de olika typer av hälso-och sjukvårdsrelaterade metoder, 

som helt eller huvudsakligen utförs utanför hälso-och sjukvården. Det finns ingen klar 

definition av KAM. Definitionen av komplementär är mycket bred och gäller alla de olika 

metoder och behandlingar som inte ingår i landets allmänna sjukvård och därför är 

oetablerade och växlar från land till land. KAM kan exempelvis vara akupunktur, 

mjukmassage, musik, taktil massage, avslappning som leder till välbefinnande hos människor 

(Stockholms läns landsting 2001). 

WHO (2002) beskriver KAM som ett brett urval av hälsovårdande terapier och kan vara de 

metoder som inte tillhör landets egen tradition eller inte är integrerade i landets dominerande 

hälso- och sjukvårdssystem. Det kan pekas på ca 200 olika behandlingar som erbjuds i 

Sverige och räknas som komplementär och alternativ medicin och en av dem är taktil 

massage. Det finns en studie som gjorts på uppdrag av Stockholms läns landsting (2001) för 

att se på invånarnas upplevelse och inställning till KAM. Resultatet av studien visade att 

KAM- användningen de senaste 15–20 åren mer än fördubblats jämfört med 80-talet. År 2001 

besökte 49 % av stockholmarna en KAM behandlare men på 80 talet var siffran 2 % 

(Stockholms läns landsting, 2001).  

En undersökning av Seiger Cronfalk et al. (2008) beskrev patienters och närståendes 

upplevelse av att få och använda taktil massage i palliativ vård. Resultatet av den visade att 

palliativa patienter tyckte att massagen skapade ett moment eller stunder av existentiell respit 
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som upplevdes hindrade känslan av utsatthet, ensamhet och meningslöshet. Samt upplevde de 

tillfredsställelse av att känna sig bekräftade och fria från det obehagsjukdomskänslan under 

och efter massagebehandling (Cronfalk et al.2008). 

 

Palliativ vård 
Palliativ vård avser den vård patienten får under den sista tiden i livet, och syftar till att lindra 

symtom och förbättra patientens livskvalitet vid livshotande och obotliga sjukdomar i livets 

slutskede samt att ge stöd till både patienten och deras närstående och erbjuda andligt och 

psykologiskt stöd. Världshälsoorganisationen (WHO 2018) definierar palliativ vård som ett 

tillvägagångssätt som ska öka livskvaliteten för patienter och deras anhöriga när de ställs inför 

en obotlig sjukdom, genom att förebygga och lindra lidande. Detta kan utföras genom att 

tidigt identifiera, bedöma och behandla smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga 

symtom. Ordet palliativ kommer från latinets ”pallium” som betyder mantel, och det 

symboliserar att patienten ska omfamnas av lindrande åtgärder och omsorg i livets slutskede 

(Strang 2017). Genom en gemensam palliativ värdegrund kan vårdpersonalen som jobbar med 

patienter i livets slutskede utgå från ett enhetligt mål.  

 

Den palliativa vården som ges till palliativa patienter grundar sig på fyra viktiga hörnstenar: 

symtomlindring, samarbete, kommunikation samt stöd till patienter och deras nära och kära. 

De lagar som styr vården har till syfte att forma den palliativa vården efter de fyra 

hörnstenarna samt att bidra till ett gemensamt utgångsläge i den process som krävs för att ge 

en god palliativ vård (Socialstyrelsen 2013). Symtomkontroll och livskvalitet är de två 

viktigaste nyckelorden och patientens behov måste alltid vara i centrum. För att hjälpa fram 

patientens livskvalitet är det av stor vikt att stödja denne till att leva så aktivt som möjligt 

fram till slutet (Löfmark et al. 2007).  

 

Palliativ vård består av och delas in i två varierande faser, den tidiga och den sena fasen. I den 

tidiga fasen har patienten diagnostiserats med en obotlig sjukdom och processen som kan 

pågå i flera år syftar till att kontrollera sjukdomen och att en livsförlängande behandling 

tillämpas och man implementerar olika åtgärder som kan främja en hög livskvalitet under 

behandlingstiden (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2016). Sena fasen börjar när ett 

brytpunktsamtal görs och den livsförlängande och botande behandlingen avslutas, och vården 

fokuseras istället till att vara symtomlindrande eftersom sjukdomen inte kan botas längre. 

Ibland händer denna övergång snabbt, utan ett specifikt brytpunktssamtal. Brytpunktssamtal 

kan ske på initiativ från såväl läkare som patient samt anhöriga i livets slutskede. 
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Brytpunktssamtal innebär diskussion om patientens hälsotillstånd och patientens specifika 

behov i den sista tiden av sitt liv enligt patientens önskan. Ett beslut tas angående hur den 

sista tiden i livet ska vara utifrån patientens önskemål och dess närstående tillsammans. 

Döden är oundviklig och kan inträffa inom ett par dagar eller månader när patienten hamnar i 

den sena fasen (Socialstyrelsen 2013). 

 

Inom palliativ vård är det vanligt att ge medicin för symtomlindring Smärta, ångest, oro och 

sömnsvårigheter är de vanliga symtom som patienter lider av och kan lindras med medicin. 

Medicin har god effekt på symtomlindring men nackdelar kan uppstå som olika biverkningar 

av läkemedelsanvändning såsom illamående, kräkningar, förstoppning, och trötthet (McNicol 

et al.2003).  Det finns varierande sorter av icke farmakologiska metoder för symtomlindring 

(Hawthorn & Redmond 1999) exempelvis akupunktur, massage, och behandling med värme 

och avslappning (Larsdotter- Persson 2008). Men bristande kunskap om andra olika 

kompletterade behandlingsmetoder är ett problem som kan finnas inom palliativ vård vilket 

bör åtgärdas (Bauwens, Distelmans, Storme & Kaufman, 2001). 

 

Distriktsköterskans roll  
Distriktsköterskan har en komplex yrkesroll med en fördjupad kompetens för att kunna leda 

samt utveckla vården. Grunden i det arbetet är ett hälsofrämjande synsätt som kan ge ett stöd 

för människor i olika sjukdomstillstånd i olika ålder i komplexa situationer. 

Distriktsköterskans kompetens indelas på fyra olika vetenskapliga områden som är 

omvårdnad, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap och vårdpedagogik (Svensk 

sjuksköterskeförening 2019). Eriksson och Engström (2015) redogjorde att patienten i flera 

olika studier anser att de får en stor tillfredställelse i möten med distriktsköterskor inom 

vården. Detta genom den breda kompetens som distriktsköterskan har samt genom längre 

samtalstider och kvalitativ rådgivning. Även att sjukdomsförebyggande arbete upplevs som en 

vanlig och naturlig del i deras arbete som är viktig. Johansson och Wallin (2013) beskrev att 

evidensbaserad vård ska vägleda och praktiseras av distriktsköterskan samt att 

omvårdnadshandlingarna ska vara till största möjliga nytta för patienten. 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) beskriver att hälso-sjukvårdpersonal ska jobba utifrån 

vetenskap och erfarenhet som är beprövad. Ett systematiskt kvalitetsarbete måste följas 

gällande vårdrutin. 

Motsvarigheten till den svenska distriktsköterskan i andra länder, kan vara 

mottagningssjuksköterska, folkhälsosjuksköterska, hälsosjuksköterska och community nurse, 

där utbildning och uppdragsbeskrivningen kan variera något. Distriktsköterska jobbar mer 
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självständigt i Sverige jämfört med de internationella motsvarigheterna eftersom 

distriktsköterskan har förskrivningsrätt och kan skriva ut vissa läkemedel, vaccinerar och 

ordinerar farmakologiska behandlingar samt icke farmakologiska behandlingar enligt 

rekommendationer och nationella riktlinjer (Drevenhorn& Österlund Efraimsson 2013).  

 

Kompetensbeskrivningen redogöra även för att distriktsköterskan ska jobba med ett 

reflekterande förhållningssätt genom att identifiera och värdera nya metoder inom vården och 

genomföra samt utvärdera dem. Distriktsköterskan måste ha ett granskande förhållningssätt i 

sitt arbete då det uppkommer nya rön inom omvårdnad, omorganisationer och förändrade 

riktlinjer. Detta innebär att distriktsköterskan arbetar för en friskare befolkning, en sundare 

livsstil med hög livskvalitet, en rättvis vård och omsorg samt för en mer jämlik hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2019). 

 

Problemformulering 
När en person drabbas av en obotlig sjukdom ställs både den sjuka och de närståendes fysiska 

och psykiska hälsa inför olika svårigheter. Målet med den palliativa vården är att lindra 

lidandet och främja livskvalitet så att sjuka personen får en så tillfredsställande sista tid i livet 

som möjligt. Distriktssköterskan har ett stort ansvar som ledare i vårdteamet att se till att 

främja patientens hälsa och minska patientens lidande oavsett vårdkontext inom palliativ vård. 

Beröring är viktigt, vilket kan ske genom taktil massage, och har en betydande roll inom 

palliativ vård för att lindra patientens lidande och öka livskvalitén. För att stödja patienter på 

bästa sätt i den palliativa vården är det av stor vikt att distriktssköterskan har kännedom om 

effekten av taktil massage och hur distriktsköterskan ska använda detta i sitt arbete inom 

palliativ vård. Författaren vill därför med denna studie bidra med kunskap om effekten av 

taktil massage  

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka patientens upplevelser av taktil massage inom palliativ 

vård. 
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Metod 
Metoden som användes för detta arbete var en systematisk litteraturöversikt, genom att 

sammanställa empiriska studier inom det utvalda området då syftet var att sammanställa data 

från tidigare utförda studier (Forsberg & Wengström 2016). Enligt Statens beredning för 

social och medicinsk utvärdering (SBU) behöver en systematisk litteraturstudie en noggrann 

sökning i minst två olika databaser för att letningen ska bedömas vara tillräckligt lagom.  

PubMed och CINAHL var de databaserna som användes till detta examenarbete inom 

omvårdnad. Sökningen har upprepats under projektets gång flera gånger för att inte 

nytillkomna studier skulle missas. Studien är utförd enligt den systematiska metod för 

litteraturöversikt som Statens beredning för medicinsk utvärdering har presenterat i sin 

metodhandbok för att kunna utvärdera metoder inom hälso-och sjukvården (SBU 2013).  

SBU- metoden bygger på olika moment som utgörs av följande steg och varje steg markeras 

med kursiv stil i texten nedan. 

 Utforma strukturerade studie-frågor 

 Tydliggöra inklusions- och exklusionskriterier i studien. 

 Konstruera ämnesord enligt frågeställningen som används i databassökningen. 

 Använda relevanta databaser vid artikelsökning   

 Läsa titlar och abstrakt för bedömning  

 Beställa relevanta artiklar i fulltext (de artiklarna som uppfyller inklusions – och 

exklusionskriterierna  

 Relevansbedömning av utvalda artiklar enligt ” Mall för bedömning av relevans” 

 Kvalitetsgranskning med hjälp av aktuell granskningsmall 

 Använda tabell för beskrivning av urvalsprocessen och databassökning 
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Forskningsfrågorna 
 
Systematisk litteraturöversikt gäller att undersökningen måste ha tydliga frågor med 

fastställda inklusions- och exkluskriterier. Därför har författaren använt PICO-systemet1 och 

designat följande frågor enligt detta i (tabell 1) som ett underlag för insamlandet av data.  

• Har taktil massage någon slags effekt på palliativspatienten?  

• Finns det evidens eller klarhet som ger taktil massage en plats inom palliativvården? 

Tabell 1: PICO 

 

Följande inklusionskriterier är att studierna skulle gälla patienter> 18 år som vårdas som 

palliativ patient. Valda artiklarna skulle svara på syftet, vara på engelska eller svenska, ha 

både kvantitativa eller kvalitativa ansatser samt vara granskade ”peer-rewied”. För att 

upptäcka de senaste resultaten skulle de vara publicerade mellan 2009 till och med sep 2019. 

Artiklarna måste ha ett etiskt kommittétillstånd samt vara noggrant etiskt övervägda. Andra 

inklusionskriterier var att studien rörde palliativvård och är artiklar som studerade effekterna 

av taktil massage på palliativvårdenheterna. Exklusionskriterier för studien var review 

artiklar. Inklusions- och exklusionskriterier hjälper till för att rensa bort de artiklar som var 

irrelevanta och endast studier som bedömdes var relevanta gick vidare till 

                                                 
1 PICO-systemet: Är en förkortning för ” Patient/population/Problem, Intervention/ Index test, Control/ 
Comparison och Outcome”(utfallsmått). PICO systemet tillsammans med tydliga och väldefinierade 
inklusionskriterier minskar risken för överinkludering samt minskar risken för belysning av frågor som är 
utanför det aktuella problemområdet (SBU 2013). 

Population Interventionsmetod jämförelsemetod Effektmått 

 

Alla 

palliativvårdade 

patienter> 18 år 

 

 Taktil massage 

 
Användbar i denna 
studie 
 

Har 
omvårdnadsinterventionen 
taktil massage någon effekt 
för palliativvårdspatienten 
och hur upplever 
patienterna detta? 
Sömn, smärta, illamående, 
ångest, livskvalitet, 
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kvalitetsgranskning. Alla de artiklarna som uppfyllde inklusionskriterierna har använts i 

studien (Forsberg& Wengström 2013).  

 
Val av litteratur 
Grunden till den slutgiltiga litteratursökningens sökord var de nyckelord som användes i de 

förberedande och generella sökningarna. And har använts som kombinationsord för att fånga 

upp alla termer och säkerställa resultatet av sökningen. Sökning i databaserna är mer 

strukturerad eftersom MeSH-termerna är enhetliga, abstraktbeskrivande och 

databasöverskridande (SBU 2013). Författaren använde databaserna Cinahl och PubMed 

därför de är främst riktade mot omvårdnad och medicin och är relevanta för sjuksköterskans 

yrkesområde (Polit & Beck 2012). 

 

Sökord som använts i Cinahl var: ”tactile massage” or ”touch”, ”palliativ care” or ”end of 

life” or ”terminal care” or ”dying” för att kunna hitta alla termer och få fram specifika 

artikelträffar. Sökord som använts i PubMed var “Tactile massage” or “touch”, “palliativ 

care” or “end of life care” or “terminal care”. Dying hittades inte I MeSH-term utan i 

keyword (Forsberg& Wengström 2016).  

Tabell 2 och 3 beskriver hur huvudsökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed och 

grundas på den tidigare utformade PICO-tabellen (se ovan). Sökorden har använts både 

enskilt och kombinerat med varandra för att leda fram till det slutgiltiga sökresultatet. 

Sökorden har använts i fritextsökningar i båda databaserna. För fritextsökning i PubMed skrev 

författaren ett eller flera sökord i sökrutan och orden kombinerades automatiskt med And.  

Sökningen i Cinahl gjordes med hjälp av utvalda nyckelord/sökord. Orden söktes enskilt först, 

och därefter i kombination med varandra. . Med hjälp av Major Concept kunde författaren 

begränsa sökningen till artiklar som hade ämnesordet som sitt huvudsakliga innehåll som 

palliative care. Med hjälp av länken search history har det varit möjligt att kombinera 

resultaten och söka igen för att komma fram nya resultat. Detta har sedan sparats. 

Begränsningar gjordes genom att klicka på show more för att välja fler alternativ, till exempel 

publicerade datum, fler åldersgrupper, peer reviewed och språk. Sökprocessen skedde i flera 

steg och beskrivs tabell 2 och 3. 



 

 
 

16

Första urval vid den elektroniska sökningen utfördes genom att läsa titel och abstrakt på alla 

artiklar och bedöma om informationen stämde överens med studiens syfte. Författaren 

exkluderade artiklar som inte stämde med litteraturstudiens syfte.  

Relevanta studier med syfte beställdes i fulltextformat och artiklar som utvalts enligt 

inklusions- och exklusionskriterierna sorterades, analyserades och granskades. 

 
Tabell 2: Cinahl, sökning gjord 2019-09-16 

CINAHL 
 

Sökord  
(Cinahl headings) 

Antal (n) 
träffar 

Relevansbedömda Urval 1 Urval 2 Urval 
3 

S1 “Tactile massage” 
or 
“touch” 

10,588        

S2 “Palliative care” 
Or  
“End of life” Or 
“Terminal care” or 
dying Or haspice 

68,249        

S1+S2  257 120 

10 years old 

10(3*)   

Totalt      7  3 3 

 
Tabell 3: PubMed, sökning gjord 2019-09-16(*= dubbletteter) 
 

PubMed 
 

Sökord [MeSH] Antal 
träffar 

Relevansbedömda Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

1  “Tactile massage” 
Or “touch” 

34 655        

2 “Palliative care” 
or 
“End of life care” 
or 
“Terminal care” 

87 116        

Kombinationer 1 And 2  207 87 
10 years old 

12 (3*)    

Totalt       9  3 2 
 

Urval av artiklar 
Författaren började med relevansbedömning för att göra urvalet av artiklarna med hjälp av 

SBU:s ”Mall för bedömning av relevans” som är ett instrument som används för 

relevansbedömningen i studien (bilaga 1). Detta är ett stöd för att reducera antalet artiklar 

genom att ta del av titlar och abstrakt. Relevanta artiklar har beställts i fulltextformat och var 

16 stycken totalt i både Cinahl och Pubmed, detta blev urval 1. Dessa artiklar lästes först. 

Några artiklar exkluderades eftersom de inte svarade mot både studiens syfte och 
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frågeställningar. De utvalda artiklarna som är totalt sex stycken kvalitetsgranskades, vilket 

presenteras tabell 2 och 3 under urval 2.  

De kvarvarad sex artiklarna i urval 2 presenteras i tabell 4. 

Tabell 4.  

Författare, Land, 

år 

Artikelns syfte Kvalitet  

Beck et al.2009, 

Sverige 

Undersöka hur mjuk massage, given som en etablerad och integrerad 

del av den palliativa vården, upplevdes av patienter med obotlig cancer 
Hög 

Cronfalk et al .2009, 

Sverige 
Utforska hur patienter i palliativvård upplever beröring genom 

mjukmassage 
Hög 

Lopez-Sendin et al 

2011 
Bestämma effekterna av fysioterapi inklusive massage och motion på 

smärta och humor hos palliativpatient. 
Medel 

Toth et al 2013 Bestämma genomförbarheten och effekterna av att erbjuda massage Medel 

Pedersen et al, 2017 Utvärdera effekten av taktil massage på palliativvårdspatienter Medel 

 Roberts et al, 2011 Undersöka effekter på fysiska, psykosociala/andliga i palliativvård  Låg 

 

Författaren gjorde kvalitetsgranskningen av de kvarvarad sex artiklarna enligt SBU:s ” Mall 

för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” (bilaga 2) samt ”Mall för 

kvalitetsgranskning av observationsstudier” (bilaga 3). Graderna låg, medel och hög risk för 

systematiskt fel är de olika kvalitetsvärden som har använts för bedömning på studierna. 

Kvalitetsgranskningen är ett instrument som kunde hjälpa till att endast inkludera artiklar med 

medelhög och hög vetenskaplig kvalitet, med så få systematiska bias som möjligt. Resultatet 
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med kvalitetsgranskningar visar att två artiklar bedömdes ha hög studie kvalitet, tre har 

medelhög och en har låg studie kvalitet.  

Artikeln med låg studie kvalitet enligt mallen exkluderades, men de andra artiklarna med hög 

och medelhög kvalitet kunde accepteras och presenteras i bilaga 3 . Figur 1 nedan beskriver 

hela processen med datainsamling och artikelgranskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Analys i studien   
Data från de utvalda vetenskapliga studierna analyserades utifrån konventionell 

innehållsanalys med induktiv ansats enligt Hsieh och Shannons (2005) modell. Modellen har 

som syfte att nå en djupare kunskap och förståelse för det studerade fenomenet. Första steget 

för dataanalys utifrån Hsieh och Shannons modell (2005) innebar att författaren läste igenom 

de fem utvalda artiklarna flera gånger för att kunna få en helhetsförståelse för artiklarna. 

Tankar och intryck som uppkom under inläsningen antecknades för en djupare förståelse av 

texterna i artiklarna. Materialet bearbetades i det andra steget genom att meningar, fraser och 

relevanta texter för frågeställningarna plockades ut som meningsenheter. Sammanfattning av 

Artikelabstrakt från databassökning 
120 artiklar Cinahl+ 87 artiklar i Pub Med 

= 207 st  

Artiklar beställda i fulltext 
=16 st 

Exkluderade 
artiklar= 10 

st 
Inkluderade artiklar  

till kvalitetsgranskning 
=6st 

Låg 1 st  
exkluderades 

Medel 
3 st 

Hög 2 
st 
 

Exkluderade artiklar 
(abstrakt) 
= 191 st 

5 st inkluderades 
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meningsenheter gjordes genom att behålla innebörden, gruppera och skapa koder för den 

fortsatta analysprocessen i nästa steg. Koderna sorterades sedan i olika teman.  

Forskningsetiska överväganden 
Hälso-sjukvårdsforskning ska alltid överväga och kontrollera vad som är rätt och korrekt för 

den enskilda individen (SBU 2013). Varje studie i litteraturstudien ska också grunda sig på de 

etiska grundprinciperna som sjukvården är skyldig att luta sig mot (Beauchamp & Childress 

2009).  Att göra gott, inte skada och vara rättvis är att de viktiga principerna inom 

omvårdnadsforskning. Att göra gott betyder att forskningen ska vara till nytta för 

omvårdnaden och för samhället. Principen att inte skada innebär att forskningen inte har 

skadlig påverkan på deltagarna som deltar i studien. Principen att vara rättvis handlar om att 

alla individer är likvärdiga och skall behandlas lika under hela studietiden.  

Grundprinciperna som har tagits hänsyn till i studien är följande:  
Principen att göra gott betyder att personalen alltid ska försöka att hjälpa patienten i dennes 

medicinska och omvårdnadsmässiga behov (Beauchamp & Childress 2009). Principen 

beaktades genom att sjuksköterskor och studenter kan få resultat av studien, vilket kommer 

vara till stor vinst i den fortsatta informationen kring taktil massage ur ett patientperspektiv. 

Omvårdnad ska sammankopplas med respekt för mänskliga rättigheter enligt etiska riktlinjer 

för forskning inom omvårdnad. Grunden för forskning inom omvårdnad är etiska principer 

som autonomi, i vilket det innefattas integration, värdighet och sårbarhet och den enskilda 

människans möjlighet. Etiska överväganden ska göras angående urval och hur resultatet 

redogörs och presenteras i studien. Därför har författare ansvar att ha endast studier som fått 

godkänt från etisk kommitté och samtliga resultat ska redovisa tydligt även de delar av 

resultatet som inte stödjer forskarens hypotes (Forsberg& Wengström 2016). 

Att förhålla sig etiskt till källorna är författarens ansvar och nödvändigt för att undvika 

vetenskaplig oredlighet under hela forskningsprocessen. Författare ska inte kopiera eller hitta 

på något annat resultat än vad som framkom ur artiklarna (Polit & Beck 2012).  

Enligt lag (2003:460) behöver litteraturstudien inte prövas om etikprövning av forskning som 

avser människor om syftet är att skydda den enskilda människan och respektera människans 

värde under studien (Northern Nurses Federation 2003; SFS2003:460). En god vetenskaplig 

kvalité för uppsatsen är nödvändigt och ska den ha genomförts på ett etiskt sätt. Neutral och 

korrekt bedömning med tydlig analys av alla artiklar ingår i examensarbetet. Alla artiklar var 

på engelska och författaren gjorde översättningen noggrant och allt resultat som svarar på 

forskningsfrågorna har inkluderats och inget har valts bort i studien. För att undvika stöld och 
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förfalskning eller plagiat har författaren skrivit referenser noga i texten (Vetenskapsrådet 

2011). 
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Resultat 
Resultatet baseras på fem artiklar som presenterades i tabell 4 tidigare. I resultaten sågs olika 

effekter av taktil massage på palliativa patienter, eftersom patienterna berättade själva hur de 

påverkades av massagebehandling både under och efter behandlingen. Resultatet kan delas i 

under tre teman; Patientens symtomupplevelse, Känsla av trygghet samt Känsla av frihet och 

själslig ro. 

Patientens symptomupplevelse  
Studierna tar upp att taktil massage kan förbättra symtom som är vanliga under den palliativa 

fasen. Det påvisar en positiv effekt på symtom som långvarig smärta, ångest och illamående.  

 

Flera studier lyfter fram att sömnkvaliteten förbättras med taktil massage (Sendin et al. 2011; 

Pedersen et al. 2017; Toth et al. 2012). Pedersen (2017) skriver att taktil massage har en 

positiv effekt på symtomupplevelsen och kan minska behov av administrering av extra 

läkemedelsdoser mot smärta och ångest och ger även förbättrat välbefinnande hos terminala 

(palliativa) patienter. Studien visar positiva effekter av icke-farmakologiska 

omvårdnadsinterventioner som taktil massage på smärta, lidande, ångest, humör, avslappning, 

bekvämlighet samt hälsorelaterad livskvalitet och välbehag. Massage kan ha en effekt på att 

förbättra livskvalitet och avslappning hos terminala patienter (Pedersen et al. 2017). En av 

studierna av Toth (2012) visar att det är möjligt att använda massage hemma för patienter med 

avancerad cancer för att förbättra livskvaliteten i slutet av livet och kan vara associerad med 

ytterligare fördelaktiga effekter såsom förbättring i upplevelsen av smärta och sömnkvalitet 

(Toth et al.2012). Taktilmassage är en av de mest användbara terapierna i palliativ vård som 

har visat sig vara effektiv för att minska smärta, ångest och nöd hos palliativpatienter. Lopez 

Sendin et al (2011) menar på att både massage och övningar har en långvarig effekt på smärta 

och psykiska symtom så att smärta kan minskas och humöret förbättras hos palliativa 

patienter. Studien visar också en bättre effekt med kombination av både massage och 

övningar på psykiska symtom (Lopez Sendin et al., 2011). Beck et al (2009) skriver att taktil 

massage hade en positiv effekt på symtomupplevelse vid illamående. Patienter i studien med 

ständigt närvarande illamående upplevde att den försvann under massagen. Patienterna som 

behandlas med höga doser av kortison mot flera smärtsamma symtom upplever att den mjuka 

massagen återger kontrollen över kroppen samt att de upplever att symtomen minskar under 

och efter behandlingen. En total avkoppling i både kropp och själ är effekten av den mjuka 

massagen i Cronfalk et als. (2009) studie. 
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Känsla av trygghet  
Terapeutens kunskap om kroppen, dess gränser och sjukdomsläge har stor betydelse för 

upplevelsen av den taktila massagen (Cronfalk et al. 2009) och en känsla av säkerhet infinner 

sig efter massagebehandling då patienten tryggt kan lämna över ansvaret i terapeutens händer 

(Beck et al. 2009). Patienterna har haft blandade känslor och tvekan över att visa sin kropp då 

kroppsliga faktorer som sår, svett eller vårtor inte kan gömmas under massagen. Därmed ärdet 

nödvändigt att terapeuten visade respekt och medkänsla under massagebehandlingen för att 

inge trygghet (Cronfalk et al. 2009). Den taktila massagen skapade en speciell relation mellan 

patienten och massageterapeuten. Den speciella relationen växer fram genom beröring som en 

fysisk närhet samt genom massageterapeutens engagemang (Cronfalk et al. 2009). Flera av 

deltagarna har haft gemensamma upplevelser av att känna sig sedd, prioriterad och 

omhändertagen (Cronfalk et al. 2009; Beck et al.2009). Mottagaren av taktil massage blir 

sedd som en speciell person eftersom massageterapeuten ser mottagaren på ett annat t sätt än 

den övriga personalen (Beck et al. 2009). Deltagarna som får massage hemma upplever 

känslor av att vara värdefull och speciell eftersom någon ger av sin tid att komma hem till 

dem och ge dem massagebehandling (Cronfalk et al. 2009). Den extra tiden som används för 

den taktila massagen uppskattass för att sjuksköterskans tid ibland upplevs inte räcka till 

(Beck et al. 2009). I studien av Cronfalk (2009) beskrivs att mänsklig kontakt och närhet som 

uppkommer genom massagebehandling är något magiskt och har en fördjupad effekt för att 

känna sig hel och vara frisk. En patient beskriveratt det betyder mycket att någon visar 

medkänsla genom massagebehandling.  

 

Känsla av frihet och själslig ro 
Något som återkommer i flera studier är att taktil massage påverkar känslan av harmoni som 

uppkommer efter en stunds massage (Beck et al. 2009; Seiger Cronfalk et al. 2009). Att 

försvinna iväg till en fantasivärld är också en vanlig effekt av taktil massagebehandling (Beck 

et al. 2009). Patienterna beskriver att taktil massage gör så att de känner att de befinner sig i 

paradiset eller på ett ställe med frid och tidlöshet, vilket ger en möjlighet att ge sig av men 

ändå vara hemma i sig själv, att släppa ansvaret för en stund (Beck et al., 2009). Patienterna 

upplever sig vara i ett utrymme bortanför och utanför deras nuvarande situation, bortom deras 

faktiska lidande. Taktil massage ger känsla av tidlöshet, som att flyta på moln. En patient 

beskriver att hon kände sig lycklig och det är underbart runt omkring henne under och efter 

massagebehandling. En del känner det som ett tidlöst tillstånd, att de är i nuet, där tiden har 

förlorat sitt syfte (Seiger Cronfalk et al. 2009). Massagen har positiv påverkan på tunga tankar 

och spänningar som uppstår i vardagslivet (Beck et al. 2009; Seiger Cronfalk et al. 2009). De 
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positiva effekterna av taktil massage gör det lättare att klara av att leva med sin sjukdom och 

ger känslor av frihet och hopp (Beck et al. 2009). 

 

Svårt sjuka personer i cancer berättar att den mjuka massagen har en positiv effekt på själen 

och ger en vila genom ett inre lugn, de känner en värdighet genom tiden som gavs till just 

dem. Tunga tankar, på sin osäkra sjukdom och på att kanske snart inte leva längre, skingras 

och ger en frihetskänsla som påverkar att patienten känner ett hopp. Minnen av tidigare 

massagetillfällen gör att vardagens psykiska och fysiska problem känns lite lättare och ger 

hopp för framtiden (Beck et al. 2009). Behandling sessionen ger en känsla av att någon bryr 

sig om dem och deras välmående. Patienterna känner sig uppmärksammade och att de inte 

behöver ge något tillbaka till terapeuten (Beck et al.2009; Siger Cronfalk et al. 2009). 

 

I en studie av Seiger Cronfalk (2009) visar att patienterna beskrev vikten av att 

massageterapeuten ska vara respektfull och flexibel samt ha insikt i mottagarens 

sjukdomssituation. Detta eftersom det bidrar till tillit, säkerhet samt total avslappning i både 

kropp och själ för patienterna. Denna avslappning ger även en paus från sjukdomen och den 

nära inpå stående döden. Att få någons totala uppmärksamhet ger en känsla av att vara 

speciell, även en kontroll över den fysiska kroppen infinner sig under tiden massagen ges. 

Smärtlindring och lindring av andra sjukdomssymtom kan också uppkomma. Taktil massage 

kunde också bidra med kraft att klara dagen på ett bättre sätt då kroppen kan kännas tömd på 

energi. 
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka effekter av taktil massage inom palliativ vård och hur 

dessa effekter påverkar palliativpatienter samt deras upplevelser. I resultatet sågs olika 

effekter av taktil massage på palliativa patienter, och resultatet delades in i tre underrubriker; 

patientens symtomupplevelse, känsla av trygghet samt känsla av frihet och själslig ro.  

Resultatdiskussion 
 
Resultatet påvisar att taktil massage kan ha effekter på de palliativa patienterna. I alla studier 

registrerades känslor, till exempel lugn, dåsighet, avkoppling eller minskad 

symtomupplevelse. Några artiklar kom fram till att taktil massage kan minska användningen 

av läkemedel mot smärta, oro och sömnbesvär hos palliativa patienten. Alla artiklarnas 

resultat handlar om att taktil massage har positiv effekt på olika symtom hos den palliativa 

patienten såsom smärta, ångest, illamående, sömnbesvär, vilket stöds av Bergh (2014). 

De flesta av studierna visar att taktil massage lindrar lidande och kan verka smärtlidande på 

flera olika smärttillstånd som cancersmärta inom palliativvård (Bergh 2014; Cronfalk et al. 

2009; Pedersen et al. 2017; Toth et al.2012) som stöds också av Cronfalk et al (2016). I den 

studien visas att taktil massage lindrar smärta och lidande hos palliativpatienten med cancer.  

Ett fynd i litteratutstudien var att den taktila massagen hade positiva effekter t.ex., gav en 

sorts existentiella respit, meningsfullhet samt minskade lidande och smärta (Cronfalk et al. 

2009; Uvnäs-Moberg 2000). 

En annan aspekt som återkom i litteratutstudien var att taktil massage gjorde att deltagarna 

kunde lägga delar av smärtupplevelsen åt sidan samt att tankar och rädsla inför död och 

sjukdom försvann under behandlingen. vilket stöds av Cronfalk et al (2008) i en avhandling 

som kallas för Being in safe hands. Avhandlingens syfte var att beskriva patienters och 

anhörigas upplevelser av att få taktil massage i palliativ vård samt att tydliggöra personalens 

attityder och uppfattning av en riktad kurs i massagemetoden. Avhandlingen hade 

upplevelserna av att få taktilmassage i fokus.. 

 

Resultatet från litteraturstudien stöds av resultatet från Cronfalk et als. (2016) studie som 

undersökte patienter som behandlades med höga doser av kortison med flera smärtsamma 

symtom och man fann att de upplevde att den mjuka massagen gav återigen kontrollen över 

kroppen samt upplevde att symtomen minskade under och efter behandlingen. En total 

avkoppling i både kropp och själ är effekten av den mjuka massagen (Cronflk et al.2016).  
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Det finns även andra typer av icke farmakologiska metoder som kan lindra symtomen 

(Hawthorn & Redmond 1999; Cronfalk et al. 2009) exempelvis akupunktur, massage, 

behandling med värme och avspänning (Larsdotter- Persson 2008). Patienterna beskrev bland 

annat i olika studier att smärta skapade stress och att massage gav avslappning och minskad 

användning av medicin i sådana situationer. McNicol et al. (2003) beskrev att smärtan hos 

patienterna som fick vid massagebehandling minskade vilket bidrog till minskad användning 

av smärtstillande medicin. Användning av smärtstillande medicin kan ge biverkningar vilket 

innebär att det kan vara bra för patienten om dessa kan användas i måttliga mängder (McNicol 

et al.2003). Därför kan massage vara ett bra behandlingsalternativ, och som komplementär 

omvårdnadsintervention kan det användas för att minska risken för biverkningar vid 

farmakologisk behandling.  

 

Litteraturstudien visar att patienterna kan uppleva förbättrad sömnkvalitet. Andra studier visar 

att vårdpersonalen upplevde också att patienterna kunde sova lättare i samband med taktil 

massage (Henricson et al.2009; Cronfalk et al.2009; Cronfalk et al.2016; Gèlinas et al.2012).  

 

Genom ovan angivna resultat av finns det visst stöd för att taktil massage kan ha en positiv 

inverkan på palliativa patienter och deras välbefinnande i slutskedet av livet. Olika patienter 

kan självfallet ha olika upplevelser, men resultaten av denna litteraturstudie tyder på att 

samtliga patienter upplever någon form av positiv effekt. Författaren kan därför se att taktil 

massage som lindrar symtom t.ex., sömnbesvär, illamående och smärta kan vara ett bra 

behandlingsalternativ inom palliativ vård. Behandlingen ska ske på patientens initiativ och 

etablerade metoder ska ha provats och uttömts för att kunna bedöma om en behandling är 

riskfri. Det är viktigt att patienten kan välja och ge svar på om denne önskar intervention samt 

har möjlighet att stoppa interventionen om så önskas. Det finns inte metoder för beröring som 

passar alla, och beröring av olika typer där taktil massage är inkluderat kan både hjälpa 

patienterna att må bra men även innebära obehag för vissa. För att beröring ska leda till 

välbefinnande och hälsa bör patienterna behandlas som individer och enligt patientens egen 

önskan (Ozolins 2011). En svårt sjuk person kan känna välbefinnande om den kan få de rätta 

förutsättningarna enligt Dahlberg et al (2003). Henricsson (2008) beskrev att beröring har stor 

betydelse för människans upplevelse av både fysiska och psykiska välbefinnandet.  

 

Patienterna upplevde att beröring kan ge god effekt vid både psykiska och fysiska besvär. 

Effekten av taktil massage är tydligast vid påtagliga besvär som smärta, men oavsett 

sjukdomstillstånd kan taktil massage skaffa välbefinnande. Patienter med obotlig sjukdom 



 

 
 

26

inom den palliativa vården har inte bara fysiska symtom utan även psykiska symtom varför 

det är viktigt att lindra dessa symtom för att patienten uppleva ett välbefinnande i sitt lidande 

samt höja livskvalitet hos patienterna (Dahlberg et al. 2003). Även av dessa skäl anser 

författaren att taktil massage kan väljas som en komplementär omvårdnads intervention för de 

patienterna med obotlig sjukdom inom palliativ vård (Hawthorn & Redmond 1999; Cronfalk 

et al. 2009). 

 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver att hälso- och sjukvårdpersonal ska 

genomföra sitt arbete i överensstämmelse med forskning och beprövad erfarenhet med hög 

säkerhet för patienten. Vården måste sträva efter att bemöta patientens önskan med respekt 

och patienten skall ges möjlighet att välja det behandlingsalternativ som patienten föredrar när 

det finns olika behandlingsalternativ att välja mellan som överensstämmer med beprövad 

erfarenhet och kunskap. Det är därför viktigt att sammanställa resultat från forskningsstudier 

om till exempel taktil massage har någon effekt och för att belysa om det finns behov av mer 

forskning. Detta för att sambandet mellan nytta, risk och kostnad är viktig inom sjukvården 

idag och man måste veta om det är antingen ansvarsfullt, hållbart eller etiskt att utnyttja en 

intervention med lite bevis utan att satsa mer på ytterligare studier (SBU 2013).  

 

Ett medvetet sätt eller metod som beröra en patient är taktil massage (Wigforss 2006) men för 

att göra detta måste vårdpersonalen ha utbildning, tid och resurser. För att använda taktil 

massage på palliativa avdelningar måste det finnas standardiserade och klara riktlinjer för 

vilken typ av patienter som bör få omvårdnadsinterventionen. Distriktsköterskans kunskap 

och roll är avgörande för att patienterna få kunna välja rätt behandling genom vägledning och 

information. Distriktsköterskan behöver också inte bara ha ett eget intresse för att genomföra 

omvårdnadsinterventionen utan även tillfredställande kunskap om genomförande av taktil 

massage och den evidens som finns tillgänglig. Då taktil massage är en mjuk behandling som 

inte innebär någon risk för att skada patienten ger detta stöd för att behandlingen kan 

användas som komplement till annan behandling i enlighet med de grundläggande principerna 

att göra gott och inte skada. Men författaren påpekar dock till lagstiftningen att det i slutänden 

är patienten som har rätt att bestämma om denna behandling ska tillämpas eller inte (Hälso-

och sjukvårdslagen 2017:30).  

 

Aktivering av beröring och värme med specifika receptorer frisätter hormonet oxytocin som 

bildar en känsla av lugn, ro och välbefinnande (Christensen & Marieb 2012; Gånemo & 

Lindholm 2009) och taktil massage aktiverar beröringsreceptorerna i huden som konkurrerar 



 

 
 

27

med nociceptorerna på ryggmärgsnivå enligt definition av Gate Controll theory som minskar 

upplevelse av smärtor (Werner & Ledin 2010). Patienterna kunde uppleva avkoppling, lugn 

och dåsighet och bättre sömn genom beröring av taktil massage (Cox & Hoys 1999). 

Henricson et al. (2009) kan stödja detta resultat med sin forskning som genomfördes genom 

intervjuer med patienter som fick taktil massage under sin intensivvårdstid. Med studien 

komma då fram att taktil massage var viktig för patienterna. Avkoppling, fokusering på sig 

själva och glömma bort känslan av sjukdom och smärtor var patienterna upplevelser som 

berättades genom intervjuerna. Patienterna med obotliga sjukdomar kunde uppleva förbättring 

av symtom som smärta, oro och ångest oavsett om patienten fick massage under olika lång tid 

vid varje massagebehandling inom den palliativa vården (Henricson et al.2009).  

 

Metoddiskussion 
En systematisk litteraturöversikts metod har använt i arbetet som förevisas i SBU:s handbok 

(2013). Stegen som redogörs i SBU:s metod var lättanvända och strukturerade och därför lätta 

att följa vilket stärker arbetets tillförlitlighet. En annan styrka är att resultatet sammanställs 

från aktuella vetenskapliga studier, dock finns det en risk att resultatet från forskningen 

godkänns utan vidare kritisk granskning (Polit & Beck 2012).   

 

Systematiska litteraturöversikter måste använda sig av minst två olika databaser för att hitta så 

många relevanta artiklar som möjligt samt exkludera oönskade studier till att vara så få som 

möjligt. Detta är ett sätt för att minska risken för systematiska fel och för att öka arbetets 

kvalitet, och det kan också stärka validiteten i litteraturöversikten enligt SBU (2013). 

Författaren valde de två databaserna Cinahl ochPubMed till den systematiska sökningen 

eftersom de innehåller vetenskapliga artiklar som har fokus på omvårdnad och medicin (Polit 

& Beck 2012). Endast studier som rörde patienter över 18 år inkluderades eftersom det 

mänskliga behovet av att få närhet ser olika ut hos barn än hos vuxna. Studier publicerade 

mellan 2009 och 2019 valdes för att få med aktuell forskning samt för att begränsa artiklar 

inom området. Genom de tydliga inklusionskriterierna samt exklusionskriterierna i studien har 

studiens trovärdighet stärkts (Polit & Beck 2012).  

 

Ett inklusionskriterium var att engelska är huvudspråket för artiklarna. Engelska är inte 

författarens modersmål och därför kan detta minska pålitligheten i studien då risken finns att 

missförstånd uppstått. För minimera risken för missförstånd användes ett engelskt lexikon vid 

granskning av artiklar. Studier publicerade mellan 2009 och 2019 valdes för att få med aktuell 

forskning samt för att begränsa artiklar inom området. Alla utvalda artiklar som inkluderats i 
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resultatet bedömdes ha mycket god kvalitet utifrån SBU-mallen. En svaghet i studien är att 

författaren medvetet valde att göra databassökningarna i fritext. Detta gjordes då syftet är 

smalt och man ville bredda sökningen för att inte råka utesluta relevanta artiklar. Risken med 

att använda MesH-termer när man studerar ett smalt område är att artiklar relevanta för syftet 

inte fångas in. Studiens trovärdighet stärks i att sökningar upprepades några gånger, och även 

manuell sökning genomfördes i referenslistor för att inte missa relevanta artiklar. 

 

Författaren gjorde individuell granskning och bedömning av relevans och kvalitet med hjälp 

av granskningsmallar, vilket utgör en styrka i arbetet. Att bedömningen gjordes av en enda 

person kan eventuellt minska trovärdigheten. Bara fem artiklar av sex som gick vidare till 

kvalitetsgranskning inkluderades i studien. Två artiklar höll hög, tre artiklar höll medelhög 

och en höll låg vetenskaplig kvalitet enligt kvalitetsgranskningsmallarna. En av sex artiklar 

med låg vetenskaplig kvalitet exkluderades eftersom artikeln hade en bristande studiekvalitet. 

Bortfallet för en artikel var 12 % och resterande fyra artiklar hade inte angivet bortfallet i 

studien. Orsaken till bortfallen kunde bero på det naturliga bortfall som finns på en palliativ 

vårdavdelning t.ex. patienten har försämrats eller har avlidit. Bortfallet med mindre än 10 %, 

har ingen påverkan på tillförlitligheten och kvalitet av studien (SBU,2013). Eftersom det finns 

så lite forskning angående taktil massage inom palliativvård och för att det sannolikt redan är 

en omvårdnadsintervention på flera sjukhus och vårdenheterna runt om Sverige inkluderades 

även artiklar med lite högre bortfall än 10 % i studien. 

 

Författaren har analyserat resultatet av de utvalda studierna utifrån konventionell 

innehållsanalys med induktiv ansats (Hsieh och Shannons 2005) modell. Modellen har syfte 

att nå en djupare kunskap och förståelse för det studerande fenomenet från forskningen. 

Ökning av förståelse av information skapas genom den metoden då indelning av texten blir 

klassificerad till färre innehållsrelaterade underteman för att skapa beskrivande teman av ett 

fenomen (Hsieh& Shannon2005; Polit & Beck2012). I denna studie framkom dock bara 

teman. Den analytiska processen har följts noggrant, vilket är en styrka i studien, och det har 

stärkt analysens trovärdighet, tillsammans med diskussioner med handledaren som har pågått 

under hela arbetets gång. Studier som skrivits på engelska och kommer från Sverige, 

Storbritannien och USA inkluderades i studien. Men sökningen har inte givit några artiklar 

från Asien där komplementära metoder använts mer än i västvärlden. Det finns publicerade 

artiklar som inte är skrivna på engelska som valdes bort på grund av inklusions- och 

exklusionskriterierna i studien, vilket kan vara en svaghet.  
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Taktil massage är en implementerad omvårdnadsintervention på palliativvårdsenhet runt om i 

landet trots att evidensen är låg. Därför behövs flera studier i framtiden som handlar om taktil 

massage med blandade metoder som nämndes med mixed methods (Tashakkori & 

Teddlie2003). Detta innebär att mer forskning om taktil massage behövs som skulle inkludera 

intervjustudier för att fånga patientens upplevelser samt kvantitativa data för att stödja 

interventionen statistiskt. Med hjälp av blandade metoder kan detta förhoppningsvis leda till 

ett ökat förtroende och säkrare resultat för de slutsatser som hämtas och dras. Författaren 

hoppas att studien kan ge en ökad förståelse om taktil massage, effekter av den på palliativa 

patienten och fler väljer att forska kring ämnet och bidrar till ytterligare kunskap och evidens i 

framtiden. 

 

Studien baserades på fem artiklar, vilket kan uppfattas som begränsat och kan påverka 

resultatet av studien. Samma sökord har använts för sökning av artiklar i olika databaser för 

att hitta och finnas ett brett underlag, trovärdigheten i litteraturstudien. En större mängd data 

kunde dock ha ökat trovärdighet i studien. Två av resultatets artiklar är randomiserade studier, 

vilket är en styrka i studien och trovärdigheten har ökat med hjälp av tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier som bestämts från början. Diskussion med handledare och konstant hjälp 

från honom i varje del av studien var en annan styrka som höjer trovärdigheten i studien. 

Studiens artiklar har granskats enligt SBU:s mall för kvalitetsgranskning för att ha ett 

objektivt och kritiskt förhållningssätt.  

 

Klinisk betydelse 
Förhoppningen med denna studie är att kunna bidra med en ökad förståelse och kunskap för 

hur taktilmassage kan påverka palliativa patienter för att lindra symtom och höja 

livskvaliteten under den sista tiden av deras liv. Med en ökad förståelse skulle 

distriktssköterskan inom palliativ vård kunna möta den palliativ patientens behov av 

symtomlindring, trygghet och höja deras livskvalitet bättre. Med hjälp av detta skulle man 

sannolikt kunna identifiera och tillgodose den palliativa patientens behov, som ofta är 

välbefinnande på bästa sätt med hjälp av icke farmakologisk behandling. Det skulle även 

kunna möjliggöra att distriktssköterskans arbete inom den palliativa vården effektiviseras, att 

de stödjande insatserna i större utsträckning utgår från palliativa patienternas faktiska behov.  

 

Framtida forskning  
Som nämnts tidigare upplever författaren en liten begränsning av tidigare gjorda forskning om 

taktil massage. Studier som har lästs för detta arbete är gjorda på en liten population och det 
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finns lite evidens om detta, vilket begränsar generaliserbarheten. Författaren uppfattar att 

taktil massage som KAM är en icke-farmakologisk och effektiv behandling som kan användas 

inom palliativ vård. Med detta som bakgrund är det viktigt med vidare forskning fokuserar på 

att ta reda på vilka komplementära omvårdnadsinterventioner som passar bäst för palliativa 

patienter inom palliativ vård, och att ta reda på hur distriktsköterskan kompetens kan speglas 

med hjälp av KAM för palliativpatienter inom palliativvård.  

Slutsats 

Resultatet visar att symtom såsom smärta, ångest, oro och sömn samt välbefinnande och 

avkoppling förbättrades hos palliativa patienterna med obotliga sjukdomar med användning 

av taktil massage. När symtomen förbättrades minskade även användning av läkemedel. 

Taktil massage kan ge positiva effekter under massagebehandlingen inom palliativ vård. 

Därför är taktil massage en effektiv och skonsam metod som behandling och kan användas 

som ett bra komplement till farmakologisk behandling. Litteraturöversikten kan ge en bra 

förståelse för hur taktil massagen kan påverka palliativa patienter inom palliativ vård.  
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