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Sammanfattning

Bakgrund: Sjuksköterskan ska se och möta patientens lidande och med adekvata 

omvårdnadsåtgärder lindra så lång det är möjligt. Beröring är en viktig del i 

omvårdnaden och kan ske i syfte att lindra, trösta, bekräfta och behandla 

patienten. Beröring kan ske på många olika sätt varav massage, som 

omvårdnadsåtgärd är en metod som kan lindra patientens lidande, och 

forskning visar att patienter med bland annat smärta kan uppleva att smärta 

lindras av massage. Många patienter som vårdas inom institutioner lider av 

långvarig smärta och det kan skapa konsekvenser som trötthet, 

nedstämdhet och depression.

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva upplevelsen 

av massage hos patienter med långvarig smärta.

Metod: En litteraturstudie där sökningen utfördes i databaserna Cinahl, MEDLINE, 

Pubmed och AMED. Sökord bestod av massage, long-term pain och chronic 

pain m.m. Sökningen resulterade i tre kvalitativa och fem kvantitativa 

vetenskapliga artiklar som analyserades enligt Fribergs (2006) tre analyssteg.

Resultat: Majoriteten av patienterna upplevde att smärtintensiteten minskade tillfälligt 

efter massage. Patienterna upplevde även att rörligheten och motivationen till 

aktivitet ökade samt bidrog massage till en upplevelse av ökad förbindelse 

mellan kropp och själ. I två studier upplevde patienterna att ångesten minskade 

tillfälligt för att sedan återgå till det ursprungliga.

Diskussion: Vad det beror på att patienterna upplever att massage kan lindra smärta, öka 

rörligheten, öka motivationen till aktivitet och minska ångest kan förklaras 

med olika faktorer. Ökning av oxytocin och minskning av kortisol är en 

fysiologisk förklaring medan vårdrelationen som skapas mellan patient och 

sjuksköterska vid massage kan bidra till att patienten känner tillit, trygghet och 

känner sig bekräftad, vilket kan lindra lidande och främja hälsa.

Nyckelord: Beröring, massage, upplevelser, långvarig smärta



Abstract

Background: The nurse will see and meet the patient's suffering and using appropriate 

nursing interventions alleviate as much as possible. Touch is an important part 

in the care and can be done in order to relieve, comfort, confirm and treat the 

patient. Contact can occur in many different ways including massage, which 

nursing action, is a method that can relieve patient suffering, research shows 

that patients with particular pain may experience pain relieved by massage. 

Many patients are cared for in institutions suffer from chronic pain and it can 

create consequences such as fatigue, depressed mood and depression.

Aim: The purpose of the literature study is to describe the experience of massage in 

patients with chronic pain.

 Method: A literature search was performed in which the databases CINAHL, 

MEDLINE, Pubmed, and AMED. Keywords consisted of massage, long-term 

pain and chronic pain, etc. The search resulted in three qualitative and five 

quantitative scientific articles were analyzed according to Friberg (2006) three 

step analysis.

Result: The majority of patients felt that pain intensity decreased temporarily after the 

massage. Patients also felt that the mobility and motivation to increase activity 

and helped massage into an experience of greater connection between mind 

and body. In two studies, patients experienced the anxiety decreased 

temporarily and then return to the original.

Discussion: What it is that patients feel that massage can relieve pain, increase mobility, 

increase motivation to be active and reduce anxiety can be explained by 

different factors. Increase in oxytocin and decrease of cortisol is a 

physiological explanation, while care relationship created between patient and 

nurse at the massage can help the patient to feel trust, confidence and feeling 

confirmed, which can alleviate suffering and promote health. 

Keywords: Touch, massage, experiences, chronic pain
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1 Inledning
Intresset för beröring, med inriktning på massage, väcktes vid tidigare erfarenheter inom 

vården samt under den verksamhetsförlagda utbildningen. Beröringen kunde där ske spontant 

med en klapp, smekning eller som omvårdnadsåtgärd för att lindra eller förebygga hudskador 

som trycksår och torr hud. Beröringen var ofta uppskattad av patienterna oavsett om den gavs 

spontant eller som omvårdnadsåtgärd. Inom en palliativ enhet under den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) utfördes mjukmassage som omvårdnadsåtgärd, vilket var något 

patienterna såg fram emot och frågade efter då de upplevde ett ökat lugn. Omedveten och 

medveten beröringen är en viktig del inom andra vårdverksamheter utan palliativ inriktning, 

men i brist på tid, rutin och kunskap är fysisk beröring inte alltid en omvårdnadsåtgärd i syfte 

att öka patientens välbefinnande och främja hälsa. Ämnet beröring, i form av massage, kändes 

därför som ett naturligt val av studiens inriktning, då massage är en omvårdnadsåtgärd som 

avsiktligt skulle kunna användas för att öka välbefinnandet och främja hälsa. Valet att inrikta 

oss på patienter med långvarig smärta har växt fram, då vi har träffat många patienter som 

lider av långvarig smärta. Ofta är de svårbehandlade och farmakologisk behandling kan vara 

otillräcklig. Med studien vill vi öka kunskapen om patienternas upplevelser av massage som 

en omvårdnadsåtgärd för att främja hälsa.

2 Bakgrund
I bakgrunden beskrivs sjuksköterskans funktion samt begreppen beröring, massage och 

långvarig smärta. Begreppen beskrivs med definitioner samt vad de kan innebära för 

patienten. Upplevelsen av massage kommer i bakgrunden att beskrivas utifrån patienter med 

olika diagnoser och inte endast på patienter med långvarig smärta.

2.1 Sjuksköterskans funktion
En central del i sjuksköterskans yrke är att lindra lidande främja hälsa hos patienten. I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor beskrivs att 

sjuksköterskan ska se och sörja för samtliga av patientens omvårdnadsbehov och de psykiska, 

fysiska, sociala, andliga och kulturella är alla lika viktiga delar att ta hänsyn till i vården av 

patienten för att med adekvata omvårdnadsåtgärder kunna lindra sjukdom och lidande så långt 

det är möjligt. Vidare krävs från sjuksköterskan ett kritiskt förhållningssätt av gällande 

metoder och rutiner. (Socialstyrelsen, 2005).

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska omvårdnadsåtgärder utföras i samförstånd 
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med patienten som ska upplysas om de behandlingsalternativ som finns och utifrån korrekt 

given information välja det som passar bäst. Omvårdnadsåtgärder ska väljas och utföras i 

enlighet med beprövad erfarenhet, vetenskap, omsorg och sakkunnighet. Beröring och 

massage som omvårdnadsåtgärd ska därför ges i samförstånd med patienten och inte utan 

patientens samtycke.

Eide och Eide (2009) menar att sjuksköterskan kan skapa en välmående vårdrelation 

genom att vara lyhörd inför patienten, förmedla information på ett tydligt sätt och besvara 

patientens behov. Genom ett öppet förhållningssätt och gott samarbete med patienten kan man 

stimulera dennes behov och resurser utan att utöva makt och fysiskt tvång, vilket kan leda till 

att tilliten till vården och sjuksköterskan fördärvas.

2.2 Fysisk beröring i vården
Enligt Svenska akademiens ordbok (2006) betyder beröring kontakt och verkligt vidrörande, 

men beröringen kan ha en mer social betydelse då det innebär en förbindelse och umgänge 

mellan människor.

Beröringen kan ske på olika sätt, med en smekning eller klapp och syftet kan vara att 

trösta, lindra eller ge bekräftelse. Beröring är en viktig aspekt i hur människor skapar kontakt 

och bygger upp tillit. Tilliten byggs upp med hjälp av beröring, tal och ögonkontakt redan vid 

en tidig fas i livet och hjälper människan att knyta an till andra individer. Beröring är en del av 

den icke-verbala kommunikationen som är en viktig faktor i vården av patienter och kan vara 

ett sätt att visa uppmärksamhet och ge bekräftelse (Eide & Eide, 2009).

Beröring som omvårdnadsåtgärd används inom ett flertal områden inom sjukvården, det 

vill säga inom äldreomsorg, psykiatri, demensvård, rehabilitering, stresshantering, friskvård, 

barnomsorg samt för anknytning vid adoption eller förlossning (Wigforss-Percy, 2006).

Det finns teorier om vad det är som sker i kroppen vid beröring och en av förklaringarna är 

av fysiologisk natur. Henricson och Billhult (2010) beskriver att det sker olika fysiologiska 

mekanismer i kroppen vid fysisk beröring. Några kroppsliga mekanismer som sker vid 

beröring är en ökad frisättning av oxytocin och en minskning av kortisol i kroppen. Oxytocin 

är ett hormon och en transmittorsubstans som frisätts vid beröring, värme, ljud, lukt och 

födointag. Det bidrar till upplevelser av psykiskt välbefinnande, fysisk avslappning samt kan 

bidra till ökad social interaktion. Kortisol är ett annat hormon som troligtvis påverkas vid 

beröring eller massage och kan medföra en upplevelse som verkar rogivande och 

avslappnande beroende på att kortisolhalten minskar. Vidare sänks aktiviteten i sympatiska 

nervsystemet (SN). Genom att aktiviteten i SN minskar och aktiviteten i det parasympatiska 
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nervsystemet ökar leder det till sänkt blodtryck, minskad puls och halten av stresshormoner 

sänks.

Ytterligare en kroppslig mekanism som sker vid beröring är att impulserna från 

mekanoreceptorerna minskar smärtimpulstrafiken i ryggmärgen då hämmande interneuron 

aktiveras. I dessa smärthämmande banor i ryggmärgen finns det transmittorsubstanser, varav 

vissa är kroppsegna endorfiner. Denna kroppsliga mekanism kallas grindkontrollteorin, som 

generera i minskad smärtintensitet vid beröring (Wigforss-Percy, 2006).

Beröring behöver dock inte bara innebära positiva upplevelser, beroende av tidigare 

erfarenheter, typ av beröring samt vem det är som ger beröringen, kan upplevelserna variera 

från individ till individ. Den som blir vårdad är ofta i beroendeställning och är med det sårbar, 

vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till i vården av en patient (Ardeby, 2005).

En form av beröring, är massage, som kan utföras på flera sätt vilka kommer att beskrivas 

närmare i kommande avsnitt.

2.3 Massage i vården
Enligt Bonniers svenska ordbok (2010) betyder massage att man bearbetar eller knådar 

kroppens olika delar med händer eller apparater.

Massage förekommer inom flera kulturer och ordet mass kommer från arabiskan och 

betyder beröra, vidröra, känna på eller ta i. Ordet massein kommer från antika Grekland och 

betyder knåda (Wigforss-Percy, 2006).

En studie gjord i Canada visar att massage är den mest rekommenderade och använda 

alternativa behandlingsformen vid smärta (Knupp, Esmail & Warren, 2008).

Utbudet på massagebehandlingar är stort och det finns olika typer av massage. Några 

exempel är manuellt lymfdränage, svensk (klassisk) massage och mjuk massage. I mjuk 

massage ingår taktil massage samt hud-, och beröringsmassage (SBU, 2002). Enligt Wigforss-

Percy (2006) är mjuk massage när huden berörs i ett specifikt mönster med hjälp av tryck och 

strykningar. 

En studie av Cronfalk, Strang och Ternestedt (2009) visar att massage gav en känsla av 

förbindelse och kontakt. Anhöriga till patienter inom den palliativa vården som erhöll taktil 

massage upplevde att de kände sig sedda och erkända som individer. Massagen bidrog med ett 

ökat kroppsligt välbefinnande i form av avslappning, närhet och skänkte en stund av stillhet. 

Enligt Kolcaba, Schism och Steiner (2006) visade att beröring i form av mjuk handmassage 

ökade välbefinnandet och tillfredsställelsen hos patienter inom äldrevården.

Beck, Runeson och Blomqvist (2009) visade i sin studie gjord på patienter inom den 
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palliativa vården, att massage gav patienterna en känsla av fysisk och psykisk lättnad. 

Patienterna erhöll mjuk massage som utfördes av en undersköterska. Patienterna upplevde att 

symtom som smärta, illamående och spänningar, lättade och glömdes bort för en stund.

En annan form av massage är manuellt lymfdränage som hjälper kroppens lymfcirkulation. 

Massagen innebär att man genom lätta pumpande, tryckande och glidande rörelser i spiral 

eller cirkulerande former försöker driva lymfvätskan vidare mot rätt riktning. Svensk 

massage, även kallad klassisk massage, innebär att man bearbetar huden genom strykning, 

tryckning och tänjning för att uppnå muskelavslappning och cirkulationsförbättring. De olika 

momenten man använder sig av vid denna typ kallas efflurage, petrissage, friktion och 

tapotament (Wigforss-Percy, 2006).

Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte alltid är lämpligt att ge massage även om 

patienten uttrycker en vilja om det. Tillfällen då massage bör undvikas är när patienten har en 

pågående infektion i kroppen eller vid hudutslag/blåsor. Det kan också vara olämpligt att 

utföra massage om patienten inte är psykiskt stabil (Henricson & Billhult, 2010).

I en studie undersökte Sturgeon, Wetta-Hall, Hart, Good, och Dakhil, (2009) upplevelsen 

av terapeutisk massage på kvinnliga patienter med bröstcancer. De upplevde att ångesten, 

smärtan och oron minskade och rörligheten ökade. Trots att forskning om massage visar att 

patienter med cancer upplever mindre smärta, lindrad oro och avslappning, visar en rapport av 

SBU (2006) att det finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna bedöma 

evidensnivån huruvida patienter med långvarig smärta upplever att smärtintensiteten minskar 

av massage.

2.4 Långvarig smärta
I denna litteraturöversikt används begreppet långvarig smärta, trots att smärta som inte är 

akut, kallas både långvarig smärta och kronisk smärta. Begreppet kronisk smärta har i 

litteraturen oftast används, men har utvecklats till att kallas långvarig smärta.

Det som utmärker långvarig smärta är att den kvarstår utöver den uppskattade läketiden 

eller i mer än tre månader och den är inte cancerrelaterad (Helms & Barone 2008; Almås, 

Valand, Bilicx & Berntzen, 2009; Magnusson & Mannheimer, 2008). Exempel på långvarig 

smärta kan vara oavbruten smärta som vid artros eller återkommande/periodisk som vid 

migrän. De olika typer av långvarig smärta som kan drabba människan är ibland svår att 

förstå, mer komplex samt svårare att hantera än akut smärta och många experter tror att det 

rör sig om samma fenomen som uppstår vid neuropatisk smärta (Helms & Barone, 2008). 

Enligt Magnusson och Magnusson (2008) är svårigheterna i att förstå orsaken till smärtan kan 
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bidra till att långvarig smärta kan vara svår att behandla. De menar därför att ökad kunskap 

bland vårdpersonal vad gäller behandling och bemötande är av största vikt. Vilket ökar 

förståelsen för vad långvarig smärta kan innebära för patienten, att det kan orsaka ett allvarligt 

psykiskt stresstillstånd och en psykisk påfrestning som skapar lidande då många av de 

behandlingsmetoder som finns kan vara verkningslösa. Den psykiska påfrestningen, att 

ständigt leva med smärta, orsakar ofta andra besvär som kan relateras till smärta. Exempelvis 

kan det bidra till svårigheter att sova som i sin tur generar trötthet. Tröttheten och den ständiga 

smärtan kan få följder för arbetslivet och sociala kontakter, på grund av att patienten inte 

orkar med det, trots att det tidigare har givit dem glädje. Det är därför inte ovanligt att 

patienter med långvarig smärta även lider av depression och nedstämdhet. Orsaken till 

kroppslig smärta och depression kan bero på en brist av de båda signalsubstanserna 

noradrenalin och serotonin som finns i en del bansystem i hjärnan (Magnusson & Magnusson, 

2008).

3 Problemformulering
Beröring är viktigt för allt mänskligt liv och beröring kan skapa en känsla av förbindelse, 

närhet och välbefinnande. Forskning visar att patienter kan uppleva att symtom som smärta, 

begränsad rörlighet, oro och ångest kan minska med massage. Dock visar forskning att 

massage, som omvårdnadsåtgärd, inte används i någon större utsträckning för att lindra 

lidande hos patienter med långvarig smärta, trots att de behandlingsåtgärder som finns att 

tillgå är otillräckliga. Patienter med långvarig smärta kan uppleva konsekvenser i form av 

nedstämdhet, depression och utanförskap i arbetslivet, därför är det viktigt med forskning som 

visar om massage kan användas som omvårdnadsåtgärd för att främja patientens upplevelse 

av hälsa. Därför vill författarna till litteraturöversikten öka kunskapen om upplevelsen av 

massage hos patienter med långvarig smärta.

4 Syfte
Syftet med litteraturöversikten är att beskriva upplevelserna av massage hos patienter med 

långvarig smärta.

5 Teoretisk referensram
Litteraturöversikten diskuteras enligt Katie Erikssons omvårdnadsteori med begreppen 

människa, hälsa, lidande och vårdande.
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Enligt Eriksson (2004) innefattar människan kropp, själ och ande. För att kunna 

åstadkomma och främja hälsan krävs att sjuksköterskan vårdar patienten med fokus på 

människan som en helhet. Hälsa är helhet och innebär enligt Eriksson (1996) något naturligt 

och ursprungligt hos människan. Den är relativ och varierar från person till person. När 

människan upplever en högre grad av hälsa, kan också välbefinnandet öka vilket kan innebära 

att lidandet lindras. Eriksson (2004) menar att hälsa inte kan ges till en människa, det måste 

upplevas av människan själv och sjuksköterskans uppgift är att stödja och främja människans 

upplevelse av hälsa. Ohälsa framkallas av faktorer inom människan själv eller i omvärlden 

och dessa faktorer benämns hälsohinder. Hinder för hälsan finns även i en människas 

medvärld och kan bestå av dysfunktionella relationer mellan människor.

Enligt Eriksson (1994) kan lidande medföra att en människa inte utformas till det hon är 

tänkt till, att hennes inre inte förverkligas. Varje människas lidande uttrycks på olika sätt och 

det kan finnas svårigheter att förmedla känslor vilket kan medföra att lidandet yttrar sig i 

fysisk form. Vidare beskriver författaren olika former av lidande och de som beskrivs här är 

sjukdomslidande och livslidande. Sjukdomslidande kan vara en följd av sjukdom och kan 

uppta människans hela koncentration och det kan lindras om sjuksköterskan gör allt för att 

minska de fysiska symtomen. Den andra formen är livslidande, som yttrar sig i hur människan 

förhåller sig till sig själv och sin omgivning. Livslidande kan upplevas då människan drabbas 

av sjukdom och livslidande är i viss mån förenat med de symtom och den inskränkning 

symtomen har på människan i hennes dagliga liv. Dock hör upplevelsen av livslidandet ihop 

med människans hela existens och beror inte endast på fysisk begränsning (Eriksson, 1994).

För att främja hälsa och lindra lidande bör en omvårdnadsåtgärd ske med ansa, leka och 

lära då den som vårdar kan skapa tillit och tillfredsställelse samt bidrar till ett kroppsligt och 

andligt välbefinnande. Valet av omvårdnadsåtgärd utformas efter omvårdnadsmål och den 

utveckling som sker hos patienten, för att avsiktligt skapa en ändring i människans 

hälsoprocess. Att använda massage som en omvårdnadsåtgärd kan vara ett sätt att både 

bekräfta patienten och lindra lidande samt skapa en förändring i en människas hälsoprocess 

och därmed främja hälsan (Eriksson, 2004).

6 Metod
Litteraturöversikten är baserad på vetenskapliga empiriska studier med kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Studierna har analyserats för att beskriva patientens upplevelser av massage. 

Resultatet av litteraturöversikten förväntas kunna bidra med en ökad förståelse och kunskap 
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om upplevelsen av massage hos patienter med långvarig smärta.

6.1 Datainsamling och urval
Datainsamlingen startade den 24 augusti 2011 med att söka litteratur i databaser och relevant 

boklitteratur som svarade mot studiens syfte. Sökningen efter vetenskapliga artiklar utfördes 

via databaserna Cinahl, MEDLINE, Pubmed och AMED. Enligt Forsberg och Wengström 

(2003) ska begränsningar i ordvalet göras för träffsäkerheten och att använda booleska 

operatorer såsom and och or är ytterligare ett sätt att smalna av antal träffar.

De sökord som användes var därför riktade mot syftet och valdes för att skapa en bild över 

ämnets omfattningen, sökorden var massage, patient, nursing, therapeutic massage, pain,  

chronic pain, healthcare, qualitative, touch, therapeutic touch, tactile massage och long term 

pain och användes var för sig samt i olika sammanställningar.

Begränsningar som gjordes i sökningen av artiklar var: full text, peer reviewed, abstract 

available, vuxna från 19 år och uppåt, samt publicerade mellan 2000-2011.

Av de funna artiklarna lästes först titel och abstrakt igenom för att utröna om de svarade 

mot syftet, upplevelsen av massage hos patienter med långvarig smärta. Därefter lästes 

artiklarna noggrant så att de stämde mot inklusionskriterierna.

Datainsamlingen avslutades den 15 oktober 2011. De artiklar som slutligen valdes för 

analys hade följande inklusionskriterier: svensk eller engelsk text, kvalitativ eller kvantitativ 

metod, fokus på patientens upplevelse, beröring/massage och långvarig smärta. Artiklarna 

skulle vara vetenskapliga och granskades därför enligt Forsberg & Wengström (2003) 

checklista. För övrigt fanns en strävan om att artiklarna skulle vara empiriska 

förstahandsstudier, där samtliga deltagare givit sitt samtycke och studierna skulle vara 

godkända av etiska kommittéer.

Litteraturöversikten innefattar olika typer av massage: bindvävsmassage, manuellt 

lymfdränage, myofascial terapi, avslappningsmassage, struktuell massage, mjuk massage, 

norwegian psychomotor physiotherapy och huvud- och nack massage, som alla innebär någon 

form av fysisk beröring. Sökningen resulterade i tre kvalitativa och fem kvantitativa artiklar 

och fanns i databaserna Cinahl, Medline och AMED. Artiklarna som analyserades är utförda i 

USA, Canada, Norge, Turkiet och Kina.

6.2 Analysmetod
 Artiklarna som valdes analyserades efter Fribergs (2006) tre analyssteg vilket innebar att läsa 

artiklarna flera gånger, söka likheter och skillnader och göra en sammanställning för det man 
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valt att fokusera på, exempelvis i resultatet på artiklarna. Artiklarna lästes igenom flera gånger 

av författarna till litteraturöversikten för att få en bild av innehållet. Därefter lästes 

resultatinnehållet i studierna flera gånger för att söka efter likheter och skillnader på 

patienternas upplevelser av massage. Dessa markerades i artiklarnas resultatinnehåll och 

lyftes ur till ett dokument vid sidan om för att skapa en överblick över innehållet. Innehållet 

sorterades efter det gemensamma funna och resulterade i subteman: ökad lindring av smärta, 

ökad rörlighet och motivation, känsla av helhet och påverkan sinnesstämning. Gemensamt 

tema är upplevd påverkan på hälsa.

6.3 Etiska aspekter
Med hänsyn till Forsberg och Wengströms (2003) punkter över god forskningsetik har 

författarna till litteraturöversikten strävat efter att välja artiklar som godkänts av etiska 

kommittéer och samtliga deltagare i de analyserade studierna har givit skriftligt medgivande.

I resultatpresentationen har författarna till litteraturöversikten strävat efter att inte styras av 

egna åsikter och inställningar. För att undvika feltolkningar i språkförståelsen har artiklarna 

noga översatts med hjälp av exempelvis uppslagsverk för att få en mer exakt uppfattning av 

ordens innebörd.

7 Resultat
Resultatet av analysen presenteras under temat påverkan hälsa med subteman som består av; 

kortvarig lindring av smärtan, ökad rörlighet och aktivitet, känsla av helhet och påverkan på 

sinnesstämningen.

7.1 Påverkan hälsa

7.1.1 Kortvarig lindring av smärtan

Ett tema som framträdde ur litteraturöversikten var att massage visade på en övergående 

lindring av den långvariga smärtan.

 I en studie av Tse, Pun och Benzie (2005) som genomfördes på patienter på ett 

äldreboende där alla led av långvarig smärta upplevde de att massage lindrade 

smärtintensitetet. Tillfällen då de använde massage var när smärta uppstod eller i förbyggande 

syfte innan aktiviteter som de av erfarenhet visste orsakade ökad smärta och lidande. Ekici, 

Bakar, Akbayrak och Yuksel (2009) undersökte i sin studie kvinnliga patienter med 

fibromyalgi. Uppdelade i två grupper erhöll de antingen manuellt lymfdränage eller 
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bindvävsmassage av en sjukgymnast. Det framträdde kvinnorna i båda massagegrupperna 

upplevde en minskad smärtintensitet.

Price, McBride, Hyerle och Kivlahans (2007) genomförde en studie där kvinnliga 

veteraner med post traumatisk stress, långvarig smärta och som intog analgetika, fick 

kroppsorienterad terapi (KT). Behandlingen utfördes av en massageterapeut med kompetens 

inom KT som innehåller mjuk massage. Patienterna upplevde att de fick ett annat sätt att 

hantera smärtan samt tänka kring den. Två av totalt sju patienter som ingick i studien 

uttryckte en ökad medvetenhet om sina kroppsliga spänningar och var de var lokaliserade. En 

av patienterna upplevde att massagen lindrade smärtan tillfälligt och minskade 

muskelspänningarna. I Fleming, Rabago, Mundt och Flemings (2007) studie framkom att 

majoriteten av primärvårdspatienter som fick farmakologisk behandling och led av långvarig 

smärta upplevde att smärtan lindrades med hjälp av massage.

Castro-Sanchez, Mataran-Penarrocha, Granero-Molina, Aguilera-Manrique, Quesada-

Rubio och Moreno-Lorenzo (2010) beskrev i sin studie hur myofascial terapi kunde förbättra 

smärta hos kvinnor och män med fibromyalgi. Myofascial therapi (MT) är en typ av 

mjukmassage som utfördes av en sjukgymnast med specialkompetens MT. Efter massagen 

upplevde patienterna att de punkter på kroppen som var smärtsamma minskade i antal efter 

erhållen massage. De upplevde att smärtintensiteten minskade men att smärtlindringen inte 

höll i sig och återgick efter en månad till sin ursprungliga intensitet. Toro-Velasco, Arroyo-

Morales, Fernandez-de-las-Penas, Cleland och Barrero-Hernandez (2009) utförde i sin studie 

huvud-och nackmassage på patienter med långvarig spänningshuvudvärk. De kom fram till att 

massagen visade på förbättringar på smärtintensiteten men inga skillnader i trycksmärtan och 

24 timmar efter massage återgick smärtintensiteten till den ursprungliga intensiteten.

I en studie av Cherkin, Sherman, Kahn, Wellman, Cook, Johnson, Erro, Delaney och Deyo 

(2011) jämfördes upplevelserna av avslappningsmassage, strukturell massage och medicinsk 

behandling på kvinnor och män med långvarig ryggsmärta. Av de patienter som fick 

medicinsk behandling var det fyra procent som upplevde att smärtintensiteten minskade. De 

båda massagetyperna utfördes av massageterapeuter. Av de grupper som erhöll 

avslappningsmassage och strukturell massage upplevde 36 % respektive 39 % att 

smärtintensiteten minskade. Efter massage minskade patienterna intag av smärtstillande 

läkemedel i form av nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) dock påverkades inte 

användandet av narkotisk analgetika hos någon av patienterna. En ökning av smärtintensiteten 

visade sig hos totalt fem procent i de båda massagegrupperna.

I studien som genomfördes av Oien, Iversen och Stensland (2007) utfördes Norwegian 
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psychomotor physiotherapy (NPMP) vilken är en behandling med psykoanalytisk karaktär där 

syftet är att underlätta de mekanismer som påverkas av den långvariga smärtan genom 

rörelseövningar och massage. Fallstudien genomfördes på två kvinnliga patienter med 

långvarig ryggsmärta och behandlingen utfördes av en sjukgymnast. En av patienterna 

upplevde att smärtan ökade under massagebehandlingen och patienten uttryckte att 

ryggmusklerna kändes extremt smärtsamma. Vid ett senare tillfälle upplevde patienten att det 

kändes bättre vid massagen "det var som att musklerna behövde dras isär". Gradvis kunde 

ryggen sträckas ut mer aktivt.

7.1.2 Ökad rörlighet och aktivitet

I analysen visade massagen påverka den fysiska rörligheten och motivationen till aktivitet. 

Det framträdde också att massage bidrog till upplevelser av ökad självkänsla och 

självförtoende.

Cherkin, Sherman, Kahn, Wellman, Cook, Johnson, Erro, Delaney och Deyo (2011) 

jämförde upplevelserna av avslappningsmassage, strukturell massage och medicinsk 

behandling på kvinnor och män med långvarig ryggsmärta. De båda massagetyperna utfördes 

av massageterapeuter och patienterna i de båda massagegrupperna upplevde en förbättring av 

den fysiska rörligheten. Patienterna upplevde att massagen hjälpte dem vara mer fysiskt aktiva 

än innan massage. De som fick medicinsk behandling upplevde ingen signifikant förändrad 

rörlighet.

I Castro-Sanchez, Mataran-Penarrocha, Granero-Molina, Aguilera-Manrique, Quesada-

Rubio och Moreno-Lorenzos (2010) studie framkom att MT hos kvinnor och män med 

fibromyalgi kunde öka den fysiska rörligheten samt att de upplevde att motivationen till fysisk 

aktivitet ökade. Dessa upplevelser var övergående och varade i en månad efter behandling. De 

upplevde också en ökad sociala funktion. Tse, Pun och Benzie (2005) fann i sin studie som 

genomfördes på ett äldreboende där alla led av långvarig smärta att massage visade på en 

lindring av smärtintensiteten. Patienterna upplevde att massagen hjälpte dem att vara 

delaktiga i aktiviteter som tidigare varit ansträngande. Vem det var som utförde massagen 

framkom inte i studien.

7.1.3 Känsla av helhet

Det framträdde ur analysen att massage gav en upplevelse av en ökad förmåga att själva 

reflektera över förbindelsen mellan kropp och själ samt att de upplevde en ökad medvetenhet 

till att kroppen reagerade som den gjorde.
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I Oien, Iversen och Stensland (2007) studie på patienternas självberättelse angående 

kroppsliga erfarenhet före och under behandling med NPMP. Behandlingsmetoden utfördes av 

en sjukgymnast upplevde patienterna innan massage att kroppen och sinnet var två delar som 

inte hängde ihop. De uttryckte att kroppen var "ett ting" för sig själv utan kontakt med sinnet. 

En av patienterna upplevde att kroppen var något hon bar runt och benen kändes avlägsna, 

som att de inte tillhörde henne. Efter massage upplevde en av patienterna en ökad förbindelse 

mellan kropp och sinne. Patienten uttryckte en ökad förnimmelse av sina ben i liggande och 

stående position samt en ökad balans. De upplevde även ökat självförtroende och ökad 

självkänsla. De upplevde ett uppvaknande, en växande medvetenhet om nya relationer och 

med ökad självkänsla förändrades relationen till omgivningen och hur de uppfattade sig 

själva.

Price, McBride, Hyerle och Kivlahans (2007) genomförde en studie där kvinnliga 

veteraner med post traumatisk stress, långvarig smärta och som intog analgetika, fick KT. 

Behandlingen utfördes av en massageterapeut med kompetens inom KT. Patienterna upplevde 

en ökad förbindelse mellan kropp och sinne. En patient i studien upplevde en ökad kunskap 

och medvetenhet angående hur de fysiska och känslomässiga upplevelserna av smärta hörde 

samman. En annan patient upplevde att hon lärde sig att se anledningen till att kroppen 

reagerade som den gjorde.

Oien, Iversen och Stensland (2007) fann även att patienterna upplevde en förändring i 

andningen. Innan massagen påbörjades var andningen ytlig och ingenting de var särskilt 

medvetna om. Under massagen upplevde de en förändring i andningens djup och frekvens. 

Patienterna upplevde att kontrollen av andningen ökade. En av patienterna beskrev 

förändringen ”som att äta choklad”. Tidigare upplevde hon ett stopp, att utrymmet i lungorna 

varit otillräckligt, när hon tog ett andetag. Massage ökade medvetenheten om andningen och 

hjälpte henne att slappna av och andas djupare ner i mage och bäcken.

7.1.4 Påverkan på sinnesstämningen

Massage visade i analysen på en övergående påverkan på sinnesstämningen i form av mindre 

ångest, förbättrad sömnkvalité och ökad tillit och trygghet.

Castro-Sanchez, Mataran-Penarrocha, Granero-Molina, Aguilera-Manrique, Quesada-

Rubio och Moreno-Lorenzo (2010) kom i sin studie fram till att MT ledde till minskad 

upplevelse av ångest hos patienter med fibromyalgi men att den stegvis återgick till 

ursprungsläget en månad efter massagens avslut. Ekici, Bakar, Akbayrak och Yuksel (2009) 

undersökte i sin studie hur kvinnliga patienter med fibromyalgi upplevde sin ångest efter att 
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de erhållit manuellt lymfdränage eller bindvävsmassage av en sjukgymnast. De kom fram till 

att kvinnorna som erhöll bindvävsmassage inte upplevde någon skillnad och gruppen som 

erhöll manuellt lymfdränage upplevde patienterna en fördröjd verkan efter massageperiodens 

avslut. 

Toro-Velasco, Arroyo-Morales, Fernandez-de-las-Penas, Cleland och Barrero-Hernandez 

(2009) fann i sin studie att huvud-och nackmassage på patienter med långvarig 

spänningshuvudvärk upplevelse var övergående och efter ett dygn hade det övergått till den 

ursprungliga upplevelsen. Patienterna i studien upplevde ingen skillnad på depression, trötthet 

eller i upplevelsen av förvirring efter massage. Ekici, Bakar, Akbayrak och Yuksel (2009) 

kom i sin studie fram till att massage kvinnliga patienter med fibromyalgi ökade sömnkvalitén 

efter intervention med massage.

I Price, McBride, Hyerle och Kivlahans (2007) där man genomförde en studie på kvinnliga 

veteraner med post traumatisk stress, långvarig smärta och som intog analgetika, kunde man 

se att patienterna upplevde ökad tillit och trygghet till vårdgivaren efter tio veckor med KT. 

Uttalanden som “jag lärde mig lita på någon annan, och terapeuten hjälpte mig att möta 

fysiska och emotionella delar av mig själv och känna mig ganska säker”. En kvinnlig patient 

beskrev att smärtan hade makten över henne och att hon nu lärt sig möta den och leva med 

den.

8 Diskussion
I metoddiskussionen diskuteras den valda metoden för litteraturöversikten. I 

resultatdiskussionen kommer resultatet diskuteras och följa tema samt subteman som 

förekommer i resultatet. Resultatet diskuteras utifrån Eriksson omvårdnadsteori och 

begreppen människan, hälsa, lidande och vårdande.

8.1 Metoddiskussion
Beröring och massage visade sig vara svårdefinierade begrepp då det finns olika metoder att 

använda sig av. Samtliga artiklar som togs med i studien har haft varierande massagetyper 

som utfördes på olika typer av långvarig smärta, vilket medförde svårigheter i analysen då de 

verkar samt yttrar sig på olika sätt. En del studier hade även inslag av annat än massage, 

exempelvis samtal. Dock anser vi att vi kunnat se ett likheter och skillnader i hur patienterna 

upplevt massagen och med detta som grund bildat teman och subteman. 

I samtliga studier har antingen sjukgymnaster och massageterapeuter utfört massagen 

vilket vi inte sett som något hinder då patientens upplevelser av massage har beskrivits och på 
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så sätt gått att förankra i vårdvetenskap. Upplevelserna av massage vid långvarig smärta 

visade sig vara ett relativt outforskat område och var en bidragande faktor till att det inte 

fanns artiklar i det omfång som önskades vilket resulterade i ett tunt underlag. En annan 

faktor var att artiklarna som inkluderades i analysen var daterade senast år 2005, eftersom det 

fanns en strävan att använda så aktuella artiklar som möjligt. Majoriteten av artiklarna var 

kvantitativa vilket resulterade i svårigheter att fånga patienternas egna upplevelser av 

massagen. De kvantitativa studieresultaten presenterades i mätningar och tabeller som ledde 

till svårigheter att översätta resultatet och tabellerna till en löpande kvalitativ text.

Artiklarna vilka representerar Nordamerika, Asien och Europa, kan därför medföra en 

konsekvens av att de är för spridda och att det därmed är svårt att dra några paralleller och 

generalisera. Då samtliga artiklar är skrivna på engelska som inte är vårat modersmål kan 

risken finnas att det har lett till feltolkningar och felaktiga översättningar. Även vår 

översättning av sökorden medförde en risk i att ej vara korrekta då MeSH inte hade någon 

exakt översättning. Vi fick istället använda oss av uppslagsverk och synonymer. Trots 

begränsningarna anser vi att majoriteten av artiklarna har en bredd i variablerna.

Metoden för denna litteraturöversikt för att färdigställa examensarbetet anses vara lämplig 

och för att förenkla processen gjordes analysen efter Fribergs (2006) tre analyssteg vilket 

innebar att läsa artiklarna flera gånger, söka likheter och skillnader och göra en 

sammanställning för det man valt att fokusera på, exempelvis i resultatet på artiklarna.

8.2 Resultatdiskussion
I litteraturöversikten framkom det att patienterna upplevde att massage på kort sikt resulterade 

i en lägre smärtintensitet, smärtlindringen var inte ihållande utan återgick gradvis till 

ursprungsläget. Brattberg (1999) visade i sin studie att bindvävsmassage lindrade smärtan på 

kvinnor och män med fibromyalgi i nära anslutning till interventionen. Massagen utfördes av 

en massageterapeut och 30 procent av deltagarna upplevde att smärtan gradvis återkom inom 

tre månader. Oavsett om smärtan lindras på kort sikt kan massage lindra smärtintensiteten för 

stunden vilket enligt Eriksson (1994) kan minska sjukdomslidandet, om patienten upplever att 

massage lindrar symtom som smärta.

Huruvida det är massagen i sig som givit smärtlindring eller om det är andra faktorer som 

spelar in är svårt att säga eftersom smärtan är subjektiv och upplevs olika av alla patienter. 

Men det skulle kunna förklaras med att oxytocinet ökar i kroppen och enligt Henricson och 

Billhult (2010) kan en ökning av oxytocin bidra till fysisk avslappning och minska spänningar 

som kan bidra till smärta.
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Andra faktorer som kan bidra med att patienterna upplever att smärtan lindras är 

vårdrelationen som uppstår mellan patient och sjuksköterska, någon tar sig tid att finnas där. 

Vilket enligt Erikssons (2004) omvårdnadsteori är en förutsättning för en vårdrelation som 

gynnar tillit, tillfredsställelse samt skapar ett andligt och kroppsligt välbehag. Känslan av 

trygghet och tillit som patienterna upplevde i en av studierna skulle kunna förklaras med den 

vårdande relation som skapades mellan patient och massageutövaren.

Vidare menar Eriksson (1994) att lidandet kan lindras om sjuksköterskan ser och bekräftar 

lidandet hos en patient. Det kan skänka tröst, bekräftelse och innefattar för sjuksköterskan att 

finnas där för dem och att inte lämna patienterna åt sitt öde. Genom att invitera och ge en 

stund till samvaro utan krav, att visa med beröring, ett ord eller en blick är ett sätt att bekräfta 

en människas lidande, då en känsla av hopplöshet och förtvivlan kan uppstå om en människa 

känner sig övergiven. Vilket kan vara ett hinder i upplevelsen av hälsa, då patientens 

hälsoprocesser i stor grad påverkas av medvärlden, relationer mellan människor. Patienterna 

upplevde att rörligheten och motivationen till aktivitet ökade efter massage vilket kan främja 

känslan av hälsa. Då begränsningar i den fysiska rörligheten kan upplevas som ett hinder för 

människan att leva, utvecklas och uppleva hälsa. Enligt Eriksson (2004) kan ohälsa vara när 

människan i det dagliga livet inte förmår att bemästra en viss situation, som vid minskad 

rörlighet och det kan bidra till att människan inte blir hälsa, om hindren förblir olösta. För att 

patienten ska uppleva hälsa bör sjuksköterska sträva efter att främja patientens upplevelse av 

hälsa som en helhet eftersom människan är hälsa och är kropp, själ och ande. Den ökade 

förbindelsen och kontakten mellan kropp och själ patienterna upplevde efter massage skulle 

då kunna ge en förändring i patienten hälsoprocess.

I analysen framkom det att patienterna upplevde minskad ångest och även om upplevelsen 

var kortvarig, kan massage minska ångest och lindra för stunden vilket kan bidra till en stund 

avslappning och tid för vila. Varför patienterna upplever minskad ångest är svårt att säga men 

Brattberg (1999) menar att patienternas upplevelse av förbättrad sinnesstämning efter 

massage inte nödvändigtvis hör ihop med minskad smärta utan kan bero på att massagens 

påverkan på sinnesstämningen som sådan. Då Wigforss-Percy (2006) menar att minskad 

kortisolhalt ger en rogivande och avslappnande effekt kan detta se som en förklaring till 

upplevelsen.

Massage gav patienterna ett ökat självförtroende och självkänsla. De beskrev ett 

uppvaknande, en växande medvetenhet om nya relationer. Med ökad självkänsla förändrades 

relationen till omgivningen och hur de uppfattade sig själva vilket Henricson och Billhult 

(2010) menar kan ske genom frisättning av oxytocin som troligtvis kan påverka den sociala 
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interaktionen.

Med ett medgivande från patient kan massage vara en omsorgsfull omvårdnadsåtgärd för 

att främja hälsan och lindra lidande hos patienter med långvarig smärta. Eriksson (2002) 

menar att ansningen är det mest grundläggande i vården och massage kan förmedla beröring, 

värme samt en känsla av närhet och omsorg. Leken kan ta sin form då patienten via massage 

hittat en alternativ behandlingsmetod som ger henne möjlighet att förändra hälsoprocessen. 

Lärandet kan yttras på så sätt att patienten själv erfar den förändring som massagen medför 

och inte längre upplever sig vara lika begränsad av den långvariga smärtan.

9 Slutsats
I litteraturöversikten framkom det att massage påverkade patienter med långvarig smärta på 

ett flertal sätt, och även om upplevelsen av massage varit relativ kortvarig kan patienterna 

uppleva ett lindrande som skulle kunna hjälpa dem till en känsla av ökad hälsa. Studien har 

dock ökat kunskapen och förståelsen om vad massage skulle kunna bidra med i framtida vård 

av patienter med långvarig smärta.

9.1 Framtida forskning
För att öka och visa evidens på att massage kan lindra lidande behövs ytterligare forskning 

inom området. Vår uppfattning är att det behövs genomföras mer kvalitativa studierna där 

patienterna själva verbalt kan beskriva upplevelsen av massagen samt fler studier där massage 

är det enda inslaget som kan påverka patientupplevelsen eftersom flera sökta artiklar 

innehåller andra metoder som kan påverka upplevelsen.
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Bilaga 1 Sökord
* Artiklar i resultat

Databas Sökord Begränsning Antal 
träffar

Valda 
artiklar

Titel

Cinahl massage AND 
patients AND 
nursing

Advanced 
search,
abstract 
available,
full text,
peer reviewed,
2005-2011,
från 19 år.

11 st Totalt: 2 st
Vald nr: 1, 
2

To find inner 
peace: soft 
massage as an 
established and 
integrated part 
of palliative care

Inner power, 
physical 
strength and 
existential well-
being in daily 
life: relatives 
exp-eriences of 
receiving soft 
tissue massage 
in palliative 
home care

Cinahl terapeuthic massage 
AND pain

Advanced 
search,
abstract 
available,
full text,
peer reviewed,
2000-2011,
från 19 år.

 29 st Totalt: 1st
Vald nr: 6

Effects of 
therapeutic 
massage on the 
quality of life 
among patients 
with breast 
cancer during 
treatment

Cinahl terapeutic massage 
AND nursing

Full text,
peer reviewed, 
2000-2011.

25 st Totalt: 1 st
Vald nr: 
26

Therapeutic ef-
fects of massage 
therapy and 
healing touch on 
caregivers of pa-
tients undergo-
ing autologous 
hematopoietic 
stem cell trans-
plant

Pubmed massage and 
chronic pain and 
nursing

Full text. 4 st Totalt: 1 st
Vald nr: 1

* Benefits of 
massage-
myofascial 
release therapy 
on pain, anxiety, 
quality of sleep, 
depression, and 
quality of life in 
patients with 



fibromyalgia.
Cinahl touch AND nursing 

AND effects
Abstract 
available,
full text,
peer reviewed,
2005-2011,
från 19 år.

7 st Totalt: 2 st
Vald nr: 5, 
7

Effects of hand 
massage on 
comfort of 
nursing home 
residents

The effect of 
therapeutic 
touch on 
behavioral 
symptoms of 
persons with 
dementia

Cinahl therapeutic touch 
AND effects

Abstract 
available,
full text,
peer reviewed,
2005-2011,
från 19 år.

23 st Totalt: 1 st
Vald nr: 6

The use of 
complement-ary 
and alternative 
medicine 
(CAM) by 
Canadian 
occupational 
therapists

AMED long-term pain 
AND massage

Advanced 
search,
abstract 
available,
full text.

8 st Totalt 1 st
Vald nr: 1

* Comparison of 
manual lymph 
drainage therapy 
and connective 
tissue massage 
in women with 
fibromyalgia: A 
randomized 
controlled trial

Cinahl chronic pain AND 
massage

Abstract 
available,
full text,
peer reviewed,
2005-2011.

30 st Totalt: 2 st
Vald nr: 6, 
30

* Short-term 
effects of 
manual therapy 
on heart rate 
variability, 
mood state, and 
pressure pain 
sensitivity in 
patients with 
chronic tension-
type headache: a 
pilot study

* Pain relief 
strategies used 
by older people 
with chronic 
pain:
an exploratory 



survey for 
planning 
patient-centred 
intervention

Cinahl chronic pain AND 
massage AND 
experience

Abstract 
available,
full text,
peer reviewed,
2005-2011.

2 st Totalt: 1 st
Vald nr: 1

* Narratives of 
embodied 
experiences 
Therapy 
processes in 
Norwegian 
psychomotor 
physiotherapy

Medline chronic pain AND 
massage AND 
experience

Abstract 
available,
full text,
peer reviewed, 
2005-2011.

4 st Totalt: 1 st
Vald nr: 2

* Mindful 
awareness in 
body-oriented 
therapy for 
female veterans 
with post-
traumatic stress 
disorder taking 
prescription 
analgesics for 
chronic pain: a 
feasibility study

Medline massage AND 
chronic pain

Abstract 
available,
full text,
peer reviewed,
2005-2011.

50 st Totalt: 2 st
Vald nr: 2, 
35

* A comparison 
of the effects of 
2 types of 
massage and 
usual care on 
chronic low 
back pain: a 
randomized, 
controlled trial

* CAM 
therapies among 
primary care 
patients using 
opioid therapy 
for chronic pain

PubMed brattberg 32 st Totalt: 1 st
Vald nr: 9

Connective 
tissue massage 
in the treatment 
of fibromyalgia
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tidsskrift

Syfte Metod och urval Resultat

Castro-Sanchez, 
A.M., Mataran-
Penarrocha, G. A., 
Granero-Molina, J., 
Aguilera-Manrique, 
G., Quesada-Rubio, 
J.M., & Moreno-
Lorenzo, C.

Benefits of massage-
myofascial release 
therapy on pain, 
anxiety, quality of 
sleep, depression, and 
quality of life in 
patients with 
fibromyalgia

2010, Spain,  
Evidence Based 
Complimentary and 
Alternative Medicine

Att bestämma 
huruvida myofascial 
terapi kan förbättra 
smärta, ångest, 
sömnkvalitet, 
depression och 
livskvalitet hos 
patienter med 
fibromyalgi.

Kvantitativ, 
randomiserad 
kontrollerad studie. 
59 deltagare 30 i den 
experimentella 
gruppen och 29 i 
placebogruppen. 
Mätningar utfördes 
med Visuel Analog 
Scale, pressure 
alkometer, State Trait 
Anxiety Invetory and 
Beck Depression 
Inventory.

Efter 20 veckors 
behandling visade den 
experimentella 
gruppen signifi- 
kant förbättring av 
smärtan, ångest, 
sömnkvalitet och 
livskvalitet i 
jämförelse med 
utgångsläget och 
placebogruppen. 
Däremot visades 
ingen skillnad på 
depression.

Cherkin, D., 
Sherman, K., Kahn, 
J., Wellman, R., 
Cook, A., Johnson, 
E., Erro, J., Delaney, 
K., & Deyo, R.

A Comparison of the 
Effects of 2 Types of 
Massage and Usual 
Care
on Chronic Low Back 
Pain

2011,USA 
Annals Of Internal  
Medicine

Att jämföra 
effektiviteten av två 
olika typer av 
massage och standard 
behandling för 
kronisk ryggsmärta.

Kvantitativ, 
randomiserad 
kontrollerad studie. 
401 deltagare 
fördelades i tre 
grupper. 
Dubbelblindsteknik 
användes på
deltagare i 
interventions-
grupperna och de som 
bedömt utfallet. 

Tio veckors massage 
förbättrade funktionen 
och minskade smärtan 
mer än de som erhållit 
standard-behandling. 
Inga större skillnader 
mellan de olika 
massagetyperna.



Fleming, S., Rabago, 
D., Mundt, M., & 
Fleming, M. 

CAM therapies 
among primary care 
patients using opioid 
therapy for chronic 
pain

2007, USA
BMC Complement-  
ary And Alternative  
Medicine

Att beskriva 
användandet och 
själv-rapporterade 
effekter av sex olika 
komplementära och 
alternativa 
behandlingsmetoder 
(CAM) varav en är 
massage, hos 
primärvårdspatienter 
med kronisk smärta 
som behandlas med 
opioider.

Kvantitativ studie. 
908 deltagare 
intervjuades och 
fyllde i frågeformulär. 

Av 908 deltagare var 
det 404 som använt 
sig av någon form av 
CAM. 248 deltagare 
använde massage och 
av dessa var det 
90,7% som tyckte att 
det hade effekt.

Ekici, G., Bakar, Y., 
Akbayrak, T., & 
Yuksel, I. 

Comparison of 
manual lymph 
drainage therapy and 
connective tissue 
massage in women 
with fibromyalgia: A 
randomized 
controlled trial

2009, Turkiet,  
Journal of  
Manipulative and 
Physiological  
Therapeutics

Syftet är att analysera 
och jämföra 
effekterna av manuell 
lymfdränage terapi 
och bindvävs-
massage på kvinnor 
med primär 
fibromyalgi.

Kvantitativ, 
randomiserad 
kontrollerad studie. 
50 kvinnor blev 
slumpmässigt 
placerade i två 
grupper. Mät-
instrument som 
användes för att mäta 
smärta, hälsostatus 
och hälsorelaterad 
livskvalitet.

De båda jämförda 
interventionerna 
visade på en 
signifikant och en 
gradvis förbättring av 
bland annat smärta, 
oro, sömn, depression 
och emotionella 
reaktioner efter 
behandling.

Oien, A., Iversen, S., 
& Stensland, P.

Narratives of 
embodied experiences 
Therapy processes in 
Norwegian 
psychomotor 
physiotherapy

2007, Norge,  
Advances in  
Physiotherapy

Att utforska 
patientens själv 
berättelse kroppsliga 
erfarenhet före och 
under behandling 
med Norwegian 
psychomotor 

Kvalitativ fallstudie. 
Två deltagare som 
genomgick 
behandlingen i sju 
månader.
Materialet baseras på 
djupintervjuer, 

Berättelserna 
utvecklades på ett sätt 
som uttryckte att de 
tidigare upplevt 
kroppen separat från 
sinnet men efter 
NPMT blev ett 



physiotherapy 
(NPMP). Hur 
utvecklas berättelsen 
om hälsa/ohälsa vid 
behandling med 
NPMP?

observerade och 
videoinspelade 
behandlingstillfällen 
samt själv-
reflekterande 
noteringar.

förkroppsligat subjekt 
och att de fick en 
förändrad uppfattning 
om sin smärta, 
andning och känsla i 
benen.

Price, C., McBride, 
B., Hyerle, L., & 
Kivlahan, D.

Mindful awareness in 
bodyoriented therapy 
for female veterans 
with posttraumatic 
stress disorder taking 
prescription 
analgesics for chronic 
pain: a feasibility 
study

2007, USA 
Alternative Therapies  
In Health And 
Medicine.

Att bedöma 
genomförbarheten 
och acceptansen av 
kroppsorienterad 
terapi för kvinnliga 
veteraner med PTSD 
och kronisk smärta 
som använder 
receptbelagda 
analgetika.

Kvalitativ, 
randomiserad 
kontrollerad studie. 
14 deltagare fördelad 
i två grupper. 
Interventionsgruppen 
erhålls åtta veckors 
kroppsorienterad 
terapi och sin 
ordinarie behandling. 
Mätningar i form av 
frågeformulär gjordes 
vid tre tillfällen och 
en kort semi-
struktuerad intervju 
för att utvärdera 
interventionen.

Resultatet på 
intervjuerna visade att 
interventionsgruppen 
upplevde att de fått 
nya färdigheter i att 
hantera smärta och 
avslappning, ökad 
förbindelse mellan 
kropp och sinne samt 
ökad tillit och 
säkerhet.

Toro-Velasco, C., 
Arroyo-Morales, M., 
Fernandez-de-las-
Penas, C., Cleland, J., 
& Barrero-
Hernandez, F.

Short-term effects of 
manual therapy on 
heart rate variability, 
mood state, and 
pressure pain 
sensitivity in patients 
with chronic tension-
type headache: a pilot 
study.

2009, Spain, Journal 
of Manipulative & 
Physiological  
Therapeutics.

Att undersöka den 
omedelbara effekten 
av huvud och nack 
massage på 
hjärtfrekvens 
förändringar, humör 
status och 
smärtpunkter hos 
patienter med kronisk 

Kvantitativ, 
randomiserad placebo 
kontrollerad studie. 
Elva deltagare. En 
grupp erhöll huvud 
och nackmassage och 
den andra fick 
placebo intervention i 
form av ultraljud. Tre 

Resultatet mellan 
grupperna visade på 
små förbättringar på 
smärtupplevelsen men 
inga skillnader i 
trycksmärtan som 
mättes med algometri.



spänningshuvudvärk. mätningar ingick, 
självrapporterade 
smärtmätningar och 
humörstatus, kontroll 
av hjärtfrekvens och 
algometri som mäter 
trycksmärta. 

Tse, M., Pun, S., & 
Benzie, I.

Pain relief strategies 
used by older people 
with chronic pain: an 
exploratory survey 
for planning patient-
centred intervention

2005, Kina, Journal 
of Clinical Nursing

Att utforska smärt-
lindrande 
interventioner 
använda av äldre 
personer med kronisk 
smärta i Hong Kong 
samt utforska 
frekvensen och den 
upplevda effekten av 
receptfria åtgärder.

Deskriptiv kvalitativ 
studie. Deltagasrna 
bestod av 44 äldre 
personer boende på 
sjukhem. Endast ett 
fåtal av deltagarna 
hade använt 
mediciner och icke 
farmakologiska 
behandlingar.

Studien resulterade i 
att 58 % av deltagarna 
ansåg att 
användningen av icke 
förskrivna behand-
lingar var väldigt 
effektiva.


