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Abstract

Complementary therapies are beginning to emerge in professional nursing. Gentle touching as a

method in nursing forms an extension to the nurse´s traditional role. Gentle touching involves

much more than just skin to skin contact. Touching is essential and an integrated part of daily

life. The purpose of this literature study was to find if there are any connections between gentle

touching and the well-being of patients with cancer. The experience of patients receiving gentle

touch was described as providing significant relief from suffering. A cancer patient´s condition is

multidimensional and involves physical, psychological, existential and social suffering. The

results of this study showed that gentle touching may provide relief from cancer pain and, in

terminally ill patients, contributes to relaxation, which may give a sense of well-being.

Furthermore, the results showed that gentle touching is important in the care of patients with

cancer, as it has physical and emotional benefits. Education in gentle touching is necessary and

touching is a useful method for nurses to use in their professional role.
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INLEDNING

Fysisk beröring är en grundläggande och integrerad del av livet. Beröring är något som ofta

människan tar för givet och kanske inte funderar så mycket över, trots att vi använder

beröringssinnet att uppleva livet med. Den är viktig för vår överlevnad och vårt välbefinnande

(Wooten, 1999). Människor blir berörda och berör andra genom hela livet. Beröring är en form

av kommunikation och fysisk beröring är en väsentlig och allmän komponent i omvårdnaden

(Chang, 2001).

Vårt intresse för ämnet väcktes när några kolleger och en av författarna till detta arbete

genomgått utbildningen: Beröring en konst i vårdandet 1-5 och 5-10 poäng, på högskolan i

Vänersborg. Den nyvunna kunskapen vi erhöll genom kolleger om medveten beröring, gjorde att

vi blev uppmärksamma på behovet av fysisk beröring av patient i samband med cancersjukdom.

BAKGRUND

Cancer och lidande

Varje år drabbas 40 000 svenskar av en cancerdiagnos. Sjukdomen liksom behandlingen kan

orsaka lidande för patienten (Billhult & Dahlberg, 2001). Patienter med cancersjukdom är nästan

alltid lidande på något sätt och detta visar sig genom någon av smärtans dimensioner. Smärtan är

mångdimensionell och omfattar hela människan, både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt

(Beck Friis & Strang, 1995). En allvarlig sjukdom hotar identiteten och existensen och utgör

härmed ett lidande. Människan kan uttrycka sitt lidande på olika sätt, men ofta saknar vi ett språk

för att uttrycka det vi verkligen upplever. Lidandet visar sig genom smärta, ångest eller ett uttryck

som kan observeras (Eriksson, 1994).
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Patienter som drabbats av en livshotande sjukdom och får sin existens hotad får på grund av detta

en försämrad förmåga att på egen hand finna strategier för att lindra sitt lidande. Människans

kropp är inte åtskild från själen, kroppen är en del av själen så som den uppfattas av de fem

sinnena. När en allvarlig sjukdom hotar identiteten och existensen kan kropp och själ förlora

kontakten med varandra, då kan smärta vara den enda upplevelse patienterna känner till

(Hendricks & Hendricks, 1998).

I en studie av Halldórsdóttir och Hamrin (1996) beskrivs upplevelserna av att drabbas av cancer.

De beskriver känslor av osäkerhet, sårbarhet, isolering, obehag, omvärdering av mål och

drömmar. Vidare beskrivs också upplevelser av tillbakadragande, illamående, kräkningar,

orkeslöshet, smärta, en känsla av förändring och hotet av att dö. Att leva med cancer är således

långt mer komplext än att enbart uppleva t ex fatigue, smärta eller de fysiska symtom som

sjukdomen eller behandlingen orsakar. Den komplexa situationen innebär ett lidande för

patienten, och det är av stor vikt att vårdpersonalen förstår de olika dimensionerna av lidandet för

att kunna hjälpa dem.

Sarvimäki och Stenbock Hult (1996) beskriver förmågan att kunna handskas med lidandet som

en förutsättning för patientens hälsa. Upplevelsen av hälsa är ett tillstånd som ofta kopplas ihop

med välbefinnande. Det är avgörande hur individen själv upplever hälsa och inte om personen har

någon sjukdom. Välbefinnande är således kopplat till upplevelsen hur vi upplever våra liv i

samband med sjukdom och inte till prestationsförmåga och funktion. Att patienten lärt sig leva

med sin sjukdom kan vara avgörande för att uppleva välbefinnande (Rustöen, 1993).

Välbefinnande utgörs av välbehag och välmåga. Välbehaget kan tolkas att höra ihop med

behovstillfredsställelse och välmågan med upplevelsen av resurser. Känslan av välbefinnande

innebär alltså att patienten upplever en känsla av att må bra och att ha det bra. Detta kan betyda

att behov blivit tillgodosedda, men det är inte alltid tillräckligt. För att uppleva välbefinnande

behöver också individen känna att hon/han har resurser och får möjlighet att använda dem

(Sarvimäki & Stenbock Hult, 1996).
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Beröring och fysiologi

Huden är det organ som utvecklas först och är det mest känsliga av våra organ. Det är vårt första

medium för kommunikation och vårt mest effektiva skydd. Huden är även kroppens största

sinnesorgan och det taktila systemet är det som först blir funktionellt. Känseln är det sinne som är

närmast förknippat med huden (Montagu, 1986). Via våra sinnen blir vi medvetna om egenskaper

hos ting och andra varelser i vår omvärld. Redan Aristoteles, i Kalman (2000), identifierade

känselsinnet som det mest grundläggande och oundgängliga av alla våra sinnen. Med hjälp av

det, avgör vi om något är varmt eller kallt, fuktigt eller torrt, mjukt eller hårt, slätt eller ojämnt.

Smärta är ett vanligt problem hos patienter med cancer. Ett komplement till den traditionella

smärtbehandlingen är massage. En studie av Ferrell Torry och Glick (1993) visar på hur lätt

massage minskade cancerpatienters upplevelse av smärta och oro samt gav en ökad känsla av

avslappning. En möjlig förklaring till den smärtstimulerande effekten av massage är

grindkontrollteorin av Melzack och Wall i (Nortvedt, 2000). Vid impulser via nedåtstigande

nervbanor till samma område i ryggmärgens bakhorn kan hjärnan styra grindsystemet. Denna

kontrollmekanism som styrs av kognitiv, emotionell påverkan är överordnad påverkan från

perifera nervimpulser. Då grinden är öppen kommer smärtan att passera till hjärnan, är den

stängd når smärtan inte fram. Två typer av nerver är involverade i processen; A delta, C fibrer

och A beta fibrer. Smärta utlöser A delta och C fibrer, vilka aktiverar T celler i ryggmärgen som

transporterar smärtstimuli till hjärnan. Substantia gelatinosa är en typ av celler som aktiveras vid

beröring och dessa hindrar aktiviteten i T cellerna och smärtan passerar inte till hjärnan, grinden

är stängd. Beröring, massage och andra former av hudstimulering kan då vara smärtlindrande

genom att stänga av känseln och därmed smärta från hjärnan (Billhult & Dahlberg, 2001).

Beröring utlöser också vårt lugn- och ro hormon, oxytocin. Oxytocin bildas i hypotalamus och

passerar sedan ner till hypofysen. Härifrån frisätts hormonet och når ut i blodomloppet.

Oxytocinet påverkar även andra delar av hjärnan, t ex områden som styr kroppens rörelser samt

de områden i hjärnan och ryggmärgen som påverkar hur vi upplever smärta. Det påverkar också

de centrum som kontrollerar puls, blodtryck och mag- och tarmkanalens arbete och upptag av

näring (Uvnäs Moberg, 2000).
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Lugn är precis som stress ett alldeles speciellt tillstånd, och kroppen är lika förmögen att skapa

lugn och ro som att skapa stress och aktivitet. Uvnäs Moberg liknar oxytocinets effekter vid

grenar på ett stort träd. Växande är den gemensamma nämnaren för oxytocin effekterna och utgör

således stammen på oxytocinträdet. Första grenen är tillväxt och innefattar näringsupplagring,

celldelning, läkning och viktuppgång. Gemensamt för den andra grenen är de utdrivande

effekterna, dvs på livmodermuskulaturen vid förlossning och mjölkutdrivningen vid amning.

Tredje grenen står för oxytocinets förmåga att stimulera socialt, nyfiket beteende och minska

ångest. Vidare stimulerar även oxytocinet modersbeteende, social interaktion, sexuell aktivitet

och selektivt socialt minne. Den fjärde grenen består av kortvariga stresseffekter och initial stress.

Den femte, stora grenen består av de kraftfulla och långvariga antistresseffekterna, t ex

oxytocinets förmåga att sänka blodtryck, puls och koncentration av stresshormon i blodet, vidare

höjer det smärttröskeln samt ger en känsla av lugn, ro, stillhet och välbefinnande. Oxytocinet har

även effekt på aptit och törst och stärkt immunförsvar. Oxytocinfrisättningen skapar

känslomässiga band mellan individer t ex mor och barn, sjuksköterska och patient. Goda

relationer har betydelse för hälsan (Uvnäs Moberg, 2000).

Sjuksköterskans roll

De etiska riktlinjerna för sjuksköterskor innebär att sjuksköterskan har ett grundläggande ansvar

att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att minska lidande (Kalkas &

Sarvimäki, 1996).

Sjuksköterskans roll har förändrats från att vara doktorns assistent och utföra medicinska

ordinationer, till att bli en helt egen profession. I en studie av Cole och Shanley (1998) beskrivs

sjuksköterskans tidigare roll, som att sjuksköterskan drevs bort från den patientcentrerade

omvårdnaden genom att utförandet av de medicinska ordinationerna var i fokus. Vidare menar

de, att sjuksköterskorna som accepterade detta var mer intresserade av att förstärka sin status än

att förbättra patientvården. Detta innebar att omvårdnaden blev mindre patientcentrerad och

därmed prioriterade inte sjuksköterskorna omvårdnaden. Sjuksköterskan blev doktorns assistent

istället för att ha en egen profession.
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I kontrast till denna beskrivning av sjuksköterskans tidigare roll, ersätts det tidigare synsättet med

en holistisk människosyn, autonomi, professionalism, en aktiv delaktighet mellan patient och

sjuksköterska samt en tro på den terapeutiska kraften i omvårdnaden. Både omvårdnaden och

komplementär behandling delar denna liknande filosofi. Vidare kan denna nya syn på

omvårdnaden och komplementär behandling ses som ett paradigmskifte och den kan användas

som forskningsmodell för att utveckla sjuksköterskans kunskap (Cole & Shanley, 1998).

Halldórsdóttir och Hamrin (1996) menar att omvårdnadsforskningen kan hjälpa sjuksköterskor att

få en utökad förståelse för människors känslor och deras unika situation, så som att leva med

cancer.

Eriksson (1994) menar att i det nya paradigmet skall utgångspunkten vara den lidande människan

i relation till hälsa, hon menar att det ger ökade förutsättningar för en helhetsvård. Vidare

beskriver hon att det nya paradigmet också ger en grund för en vårdetik, där bekräftandet av

människans värdighet utgör utgångspunkten samt ett ansvar för den andre.

Beröring av patienter med cancersjukdom

Med medveten beröring som metod avser författarna av detta arbete, mjuka och lätta strykningar i

kontrollerade rörelser över händer/armar, fötter/ben, ansikte, mage och rygg. Beröringen kan

pågå från 5-10 minuter till en timma beroende på hur många kroppsdelar som innefattas och

patientens önskemål. En vegetabilisk olja med essens kan med fördel användas. Det är också

möjligt att utföra medveten beröring på kläderna om patienten inte önskar att vara avklädd.

Begrepp som har använts i detta arbete är lätt massage, massage och beröring, vilka avser

metoden medveten beröring.

En allvarlig sjukdom som cancer kan ge en förändrad kroppsbild och förlorad självkänsla. Vilket

tidigare har beskrivits, så kan kropp och själ till följd av sjukdom mista kontakten mellan

varandra. Price (1990) belyser hur kroppsuppfattning är en integrerad del av personligheten och

hur lätt denna inre bild förändras i samband med sjukdom.
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Beröring är en typ av kommunikation och det är viktigt att tänka på hur den upplevs och att den

påverkas både av den som ger och den som mottar beröringen. Alla har vi våra gränser för vilken

slags beröring vi tillåter, när, var och av vem. Det kan handla om våra erfarenheter av händers

beröring eller vilken kultur vi vuxit upp i. Det är viktigt att patientens gränser respekteras.

Beröring är ett mycket användbart, finstämt och nyanserat redskap och kan ges i symtom-

lindrande, bekräftande, lugnande och stimulerande syfte (Bjerknes Lima De Faria, 2000).

Att ge beröring innebär att vara medveten och lyhörd, att vara koncentrerad i händerna och fullt

uppmärksam på patienten (a.a). Hur sjuksköterskor kommunicerar verkar spela en viktig roll i

mötet med cancerpatienter när det handlar om kognitiva och affektiva behov. Det har visat sig att

kommunikation genom fysisk beröring, empati, stödjande och tröstande åtgärder anses

nödvändiga i omvårdnaden av patienter med cancer (Kruijver, Kerkstra, Bensing & van de Wiel,

2000).

Bjerknes Lima De Faria (2000) skriver att handen kan fungera som en länk från vårt inre till

omgivningen. Med handen kommunicerar vi och uttrycker saker som inte kan sägas i ord. Den

kan ge en trygg grund för en ordlös, öppnande dialog. Bjerknes Lima De Faria menar att beröring

av varsamma, öppna och lyhörda händer kan ge en tillit och ett lugn som kan hjälpa patienten att

vila i sitt varande och lyssna till budskapet från sin egen kropp.

Den viktigaste uppgiften som sjuksköterskan har är att hjälpa patienterna att reducera det som

upplevs plågsamt och orsakar lidande. Det var därför betydelsefullt att fördjupa förståelsen kring

medveten beröring som en metod i omvårdnaden. Mot denna bakgrund var det intressant att

undersöka ett eventuellt samband mellan medveten beröring och välbefinnande hos patienter med

cancersjukdom. Följande frågeställningar blev relevanta:

� Finns det något samband mellan medveten beröring av patienter med cancersjukdom och

deras välbefinnande?

� I så fall, hur kan medveten beröring ge ökade möjligheter att uppleva välbefinnande?
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SYFTE

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelser av medveten beröring hos patienter

med cancersjukdom.

METOD

Studien är en litteraturstudie. Datainsamling har skett vid högskolans bibliotek i Vänersborg och

Norra Älvsborgs läns sjukhusbibliotek. Artiklarna söktes med hjälp av databasen Pubmed.

Sökorden cancer, palliative care, massage, human touch, body image och coping strategies

användes. Sökorden kombinerades enligt följande, human touch, palliative care, cancer. Denna

kombination gav 20 träffar var av 10 artiklar valdes ut men endast två artiklar visade sig vara

relevanta för ämnet. Sökning med kombinationen: altered body image, coping strategies, gav

också 20 träffar och sex artiklar valdes ut men endast en var relevant. Ytterligare en sökning var

kombinationen: massage, cancer, vilket gav 11 träffar. Ett urval av fyra artiklar gjordes och två

av dessa var relevanta. Samtliga artiklar som valdes ut har granskats och varit relevanta utifrån

studiens syfte och ämne.

Artiklarna är skrivna på engelska, svenska och norska. Då ämnet inte studerats så mycket skedde

ingen tidsbegränsning i sökningen, dvs vi  begränsade inte sökningen till något årtal. Funna

artiklars referenslistor gav ytterligare källor, vars referenslistor i sin tur gav fler källor. Ytterligare

artiklar har också tillkommit genom kursen: Beröring en konst i vårdandet 1-5 och 5-10 poäng på

högskolan i Vänersborg. Via de sökvägar vi använt oss av fann vi totalt 37 artiklar och av dessa

valdes 24 relevanta artiklar ut till studien. Någon ytterligare databas användes inte då vi ansåg att

tillräckligt med material för studien var funnet. Artiklarna bestod av empiriska studier och

litteratursammanställningar. Studierna har varit kvantitativa och kvalitativa, men de vi har använt

oss av har varit övervägande kvalitativa. I den kvalitativa metoden arbetar forskaren genom att gå

på djupet, intressera sig för det unika och sammanhang, vilka forskaren försöker beskriva och

förstå.
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Holme och Solvang (1997) menar att en sådan helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för

sociala processer och sammanhang. Vi har därför valt fler kvalitativa artiklar eftersom de har gett

oss en ökad förståelse och en helhetsbild av vårt problemområde.

Två av artiklarna valdes bort då de inte var relevanta för ämnet. Det handlade då om andra

komplementära behandlingsmetoder som t ex healing, vilket vi inte hade för avsikt att undersöka

utan det var själva beröringen av människan som var vårt fokus. Åtta artiklar var icke

vetenskapliga och blev därför inte aktuella. Artiklarna som bearbetats i denna studie har beskrivit

hud mot hud kontakt. Artiklarna granskades och texten lästes igenom av båda författarna ett

flertal gånger. Därefter valdes den text ut som svarade på vårt syfte och frågeställningar. Via de

sökvägar som har använts fann vi  att flera författare lyft fram betydelsen av beröring vilket kan

kopplas till välbefinnande. Ytterligare tre artiklar än de som finns angivna i vår litteraturlista har

granskats. Då dessa studier pekat på samma resultat, har vi valt att inte använda oss av dem i

resultatdelen, eftersom vi ansett att de inte tillfört något ytterligare.

RESULTAT

Fysisk beröring är ett komplext fenomen. Förutom terapeutiska effekter som minskad smärta och

obehag har beröring betydelse för flera olika dimensioner. Fysisk beröring i omvårdnad har en

fysisk, emotionell, social och spirituell dimension (Chang, 2001).

Det finns ett nära samband mellan välbefinnande och fysisk beröring, och fysisk beröring som

fenomen har en mycket djupare mening bortom det enkla begreppet hud mot hud kontakt (a.a).

Kalman (2000) skriver att ”vi kan röra vid någon, beröra och då vi rör vid varandra blir vi också

berörda, och allt detta i dubbel bemärkelse”, (s.130). Kalman menar att individen nås i sitt inre så

att den fysiska beröringen blir en ”själslig” beröring. Betydelserna av själva ordet är många.

Röra vid, beröra (dvs ta i), beröra (någon djupt), eller att bli berörd (konkret) eller berörd (i

betydelsen djupt tagen). Spännvidden visar på hur beröring och känselsinne är förknippat med

sådant som förmedlar en omedelbar och direkt kontakt mellan människor (Kalman, 2000).
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Caris Verhallen, Kerkstra och Bensing (1999) beskriver människan som en social varelse som

integrerar med andra människor. Det ger stöd, tröst, trygghet, känslor och kärlek, vilket är behov

som människan har oavsett ålder.

Beröringen involverar alltid två personer. Relationen i beröring är alltså påtaglig, då något

förmedlas i vardera riktningen, där båda parter antingen berör och/eller blir berörda. Det blir

aldrig en envägskommunikation, men däremot kan lyhördhet och mottaglighet för det som

förmedlas skifta (Kalman, 2000). Beröringen bidrar också till en positiv relation till personalen

(Billhult & Dahlberg, 2001). Fysisk beröring skapar emotionella band mellan vårdare och patient.

Genom dessa band förmedlas empati och därmed förståelse för patientens smärta och sinnes-

stämning (Chang, 2001). Halldórsdóttir och Hamrin (1996) skriver i sin studie att patienter med

cancer vid något tillfälle isolerar sig från omvärlden och att det då är viktigt att bibehålla

kontakten med andra människor. De menar vidare att alla människor behöver en person- till-

person kontakt och att isolering, för de allra flesta människor, är mycket obehaglig. I en studie av

Kruijver m fl (2000), har det visat sig att sjuksköterskors beröring är viktig när det gäller att

förmedla trygghet till patienter med cancersjukdom. Kruijver m fl har funnit att patienterna

genom beröring lättare finner copingstrategier och känner sig mer accepterade som personer i

sjukdomsprocessen.

Ovanstående resultat kan sammanfattas enligt följande:

Eftersom människan är en social varelse och integrerar med andra människor är isolering till följd

av cancersjukdom, inte en naturlig del av livet. Även tryggheten förloras lätt i samband med

cancersjukdomen och därför blir relationer med andra människor viktiga. Sjuksköterskan har en

viktig roll i att bibehålla kontakten människor emellan. Genom medveten beröring kan sjuk-

sköterskan skapa förtroende samt förmedla trygghet och tillit. Detta kan hjälpa patienten att

hantera sin situation bättre och bidra till att minska känslan av isolering.

Att drabbas av cancer innebär en risk för traumatisk stress, där personen utsätts för en oväntad

yttre påfrestning. Det är en livshotande sjukdom och den försätter personen i en situation som

inte går att fly ifrån. Patienten blir ytterst känslig för vårdpersonalens attityd, och det är viktigt att

stöd ges med respekt och intresse (Keskinen Rosenqvist, 2000).
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Detta uppmuntrar patienten i processen att lita på sig själv och att testa nya sätt att bemöta

stressignaler. Det hjälper även patienten att öka sin autonomi gentemot problemet (Keskinen

Rosenqvist, 2000).

Stressreaktionen vid en cancerdiagnos, innebär ofta smärta och dessutom kan kroppen upplevas

skrämmande och obehaglig. Att beröra patienten med lätta rytmiska rörelser och strykningar kan

liknas vid när en mor håller om sitt skrämda barn och klappar och stryker över ryggen. Hon visar

kroppsligen att faran är över. Det kroppsliga ”tröstandet” kan ge  något att bygga på längre fram.

Syftet med beröringen kan delvis vara att ge positiv kroppserfarenhet för patienten som genom

sjukdomen kan uppleva ett hot mot kroppens hälsa och dess existens. Genom beröringen kan

första fasen av skapandet av tillit bildas. Det kroppsliga upplevs ofta negativt och beröringen ger

patienten en upplevelse av att någon annan är delaktig. Beröringen och närheten innebär en

avlastning och lättnad i det kroppsliga kaoset. Stresshormonerna skapar alarmsystemet i kroppen

och den enkla, lugna beröringen kan positivt påverka oxytocinet, de sk lugn och ro hormonerna

(Uvnäs Moberg, 1999).

Ovanstående resultat kan sammanfattas enligt följande:

En livshotande sjukdom som cancer innebär ofta en stressreaktion för individen. Det är en

situation där människan är inställd på flykt dvs människan är bärare på en sjukdom som hon/han

inte kan fly ifrån. I samband med detta kan kroppen upplevas som frånstötande. Med hjälp av

medveten beröring kan sjuksköterskan verka för att patienten upplever kroppen som något

positivt en stund, dvs att kroppen upplevs som en resurs istället för en motgång. Genom detta kan

en balans mellan kropp och själ lättare uppnås. Beröringen har också en positiv effekt på

oxytocinet, vilket har en lugnande verkan.

Eriksson (1994) skriver att lindra och trösta är något vi alltid kan göra. Hos den lidande

människan väcker verklig tröst tillit och förtröstan på det goda, samt ger mod och hopp. Det är

viktigt att det i trösten finns utrymme för både livsleda och livshopp. Lidandet ger en känsla av

hopplöshet och lidandet behöver hopp för att kunna lindras. Hoppet är knutet till ömsesidighet av

givande och tagande, av att hjälpa och bli hjälpt.
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Lidandet kan för en stund lindras genom enkla vardagliga omvårdnadshandlingar som t ex fysisk

beröring, som är ett uttryck för en ärlig känsla av medlidande (Eriksson, 1994).

Billhult och Dahlberg (2001) visar på hur lätt massage, i den dagliga omvårdnaden av patienter

med cancer, upplevdes som ett meningsfullt lindrande av lidandet. De ville se om massage, ur

patientens synvinkel, ökade välbefinnandet. Åtta kvinnliga patienter på en onkologisk avdelning

fick lätt massage under tio dagar. Massagen bestod av mycket lätta strykningar av dels hand/

underarm, dels fot/nedre del av ben, och massagen varade i cirka 20 minuter. En kallpressad

solros- och rapsolja användes. Studien visar på hur massagen ger patienten en känsla av styrka.

Vid cancersjukdom kan upplevelsen vara att kroppen sviker. En av de vanligaste symtomen är

fatigue liksom svaghet. Genom massagen blev patienterna medvetna om att kroppen har

möjligheter, den fick dem att känna sig starka. Detta leder till att patienterna kan ta del i hälso-

processen och uppleva kroppen som en resurs i stället för ett hinder. Chang (2001) menar att

fysisk beröring kan ses som ett känslomässigt stöd för att öka det nödvändiga modet för att

hantera sin sjukdom. Det kan också hjälpa patienten att hitta kraft till en balans mellan kropp och

själ.

Ovanstående resultat kan sammanfattas enligt följande:

Medveten beröring kan ge lindring av lidandet i patientens komplexa situation. Genom

beröringen kan positiva känslor väckas som hopp och mod hos patienten, vilket leder till en tro

på det goda i livet. Detta kan ge patienten en möjlighet att se ljuspunkter i tillvaron, vilket verkar

för ett ökat välbefinnande.

Billhult och Dahlberg (2000) menar att den lätta massagen ger ett meningsfullt lindrande då det

bidrar till en balans mellan autonomi och beroende. Vid sjukdom och behov av sjukvård minskar

ofta autonomin och cancersjukdomen i sig innebär ofta att kroppen inte uppför sig som vanligt.

Patienten blir beroende av personalens hjälp, vilket kan vara svårt då patienten tidigare har varit

van vid att klara sig själv. Genom att patienterna blev erbjudna massage behövde de inte be om

något som de trodde var bra för dem. Detta upplevde de som något lyxigt, som en naturlig del

men också som något extra. Massagen gav patienterna en upplevelse av att känna sig ”speciella”.

Risken är stor att patienten känner sig anonym i sjukhusmiljön och är i beroendeställning.
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Att få massage, ger en känsla av att bli väl omhändertagen, att de är viktiga och betydelsefulla

(Billhult & Dahlberg, 2001). Eftersom patienterna erbjöds massage behövde de inte be om något

de önskade. Eriksson (1994) menar att det är viktigt att uppfylla patientens önskningar. Detta är

ett sätt att bevara människovärdet, att få känna sig respekterad och vårdad, att trots sjukdom

fortfarande kunna samverka med andra människor som om personen inte varit sjuk och

fortfarande kunna påverka sin situation och omgivning. Att få önskningar uppfyllda kan skänka

patienten lustkänslor och därmed välbefinnande, vilket då kan verka för att lindra lidandet.

Billhult och Dahlberg (2001) skriver att personalen många gånger inte har tid att sitta ner hos

patienten en stund. Men under massagen är personen nära patienten i 20 minuter. Patienterna

kände att personalen hade andra arbetsuppgifter att uträtta, men de tog sig tid för dem, och det var

viktigt. Även Kruijver m fl (2000) tar upp betydelsen av att sjuksköterskan gör någonting

ytterligare utöver de vanliga arbetsuppgifterna. Genom beröringen är sjuksköterskan fokuserad på

patienten och ger patienten möjlighet att känna förtroende. Den leder till lugn och ger upp-

muntran till patienten. Beröringen är ett uttryck för sjuksköterskans omsorg. Även Grealish,

Lomasney och Whiteman (2000) belyser hur sjuksköterskan genom fysisk beröring förmedlar

omsorg till patienterna.

Ovanstående resultat kan sammanfattas enligt följande:

I samband med sjukvård befinner sig patienten i underläge och beroendeställning, vilket minskar

autonomin. Genom att sjuksköterskan ger medveten beröring som en omvårdnadshandling utöver

det vanliga, bekräftar hon patienten. Människovärdet kan bevaras och autonomin stärkas. Detta

kan leda till att patienten blir mer självständig och delaktig samt får ett större inflytande i vården

och ökad kontroll över sin situation.

Massage är en metod där sjuksköterskan genom beröring förmedlar omvårdnad till patienten.

Hon förmedlar att hon är intresserad och bryr sig om patienten. En empirisk studie av Grealish,

m fl (2000) visar på hur en tio minuters lätt fotmassage av patienter med cancer, hade en

signifikant omedelbar effekt på upplevelsen av smärta, illamående och avslappning. Fotmassage

rekommenderas som en relativt enkel omvårdnadsåtgärd för dessa patienter.
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Även en studie av Hayes och Cox (1999) visade på hur en fem minuters fotmassage kan vara en

effektiv metod för att minska stress, ångest och ge en känsla av avslappning. Massagen är ett

effektivt sätt att kunna förmedla icke verbal kommunikation, som är av betydelse för det

psykologiska välbefinnandet.

Wilkie, Kampbell, Cutshall, Halabisky, Harmon och Johnson m fl (2000) har i en pilotstudie av

29 cancerpatienter, undersökt vilka effekter lätt massage har haft på smärtintensiteten,

analgetikadosen och livskvaliteten. Massagen visade sig sänka smärtintensiteten med 50% under

tre veckors behandling. Behovet av analgetikan stabiliserades eller minskade och livskvaliteten

förbättrades, även hos döende patienter. Optimalt lindrande av den multidimensionella cancer-

smärtan kan effektivast uppnås genom en kombination av farmakologisk och icke farmakologisk

behandling. Massagen har visat sig vare en icke farmakologisk metod som minskar cancersmärta.

I en studie av Pan, Morrison, Ness, Fugh Berman och Lepzig (2000) beskriver de att målet i

palliativ vård är att åstadkomma bästa möjliga livskvalitet för patienterna och komplementär

behandling erbjuder ett värdefullt komplement till vården i livets slutskede. I studien har man

undersökt flera olika typer av komplementär behandling,  bl a lätt massage. Författarna betonar

att massagen skall ses som ett värdefullt komplement till adekvat farmakologisk behandling av

symtom. Studien pekar på att massage kan ha en smärtlindrande effekt på cancersmärta samt

lindra smärta hos döende patienter. I livets slutskede är de vanligaste och mest stressande

symtomen smärta, andnöd och illamående. I detta skede av livet handlar det inte längre om att

bota sjukdomen, utan om att ge bästa möjliga symtomlindring. I delbetänkandet från kommittén

om vård i livets slutskede (SOU 2001:6) beskrivs palliativ vård och livskvalitet, där vården

innebär en aktiv helhetsvård med lindring av smärta och andra besvärande symtom. Även

psykologiskt, socialt och existentiellt stöd åt patienterna och dess närstående innefattas i vården.

Symtomen kan nedsätta patientens livskvalitet väsentligt, därför är den palliativa vården mycket

fokuserad på omvårdnadsbehoven.

Grealish, m fl (2000) belyser hur flera studier visat på effekten av lätt massage på patienters

beskrivning av smärta, samt fysiologiska mätningar av avslappning som inkluderar sänkning av

hjärtfrekvens, blodtryck och ökad hudtemperatur. Senare studier visar på hur avslappning

påverkar upplevelsen av smärta och hanterandet av illamående.
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Ferrell Torry och Glick (1993) belyser, i en studie av patienter med cancersmärta, hur lätt

massage sänker hjärtfrekvens, andningsfrekvens och blodtryck. Massagen minskade också

upplevelsen av smärta, oro och gav en känsla av avslappning. Patienterna upplevde även mycket

bättre nattsömn efter massagen. Culpepper Richards (1998) belyser hur ryggmassage som metod

i omvårdnaden har visat sig vara effektiv, när det gäller att förbättra sömnen hos allvarligt sjuka

patienter. Detta kan ses som ett alternativ i stället för farmakologisk behandling för

sjuksköterskor att använda sig av. Wilkie m fl (2000), nämner ytterligare fysiska effekter av lätt

massage som ökad blodcirkulation, även till icke berörda kroppsdelar, vidare minskar den ödem,

och har en avslappnande effekt på spända muskler, ökar muskelfunktionen, motverkar

muskelatrofi, minskar smärta och ger en allmän avslappning.

I en studie av kvinnor med bröstcancer där massage ingick, beskrevs minskad oro, ilska, smärta

och ökat mod. På längre sikt sågs även en ökad kroppsuppfattning/medvetenhet och fysiskt

välbefinnande samt minskad depression (Field, 1998). I en studie av Bredin (1999) beskrivs

kroppsuppfattningens betydelse hos kvinnor som opererats för bröstcancer. Den kroppsliga

förlusten är en stor del i deras multidimensionella lidande och en påminnelse om en djupare

rubbning. Att förlora bröstet påverkade kvinnornas jag-känsla. Bröstet är en del av kvinnans

identitet och att förlora det kan kännas som att förlora en del av sig själv. Kvinnorna upplevde

mer än en kroppslig förändring, det kändes annorlunda på en djupare nivå, som om man suddats

ut på något sätt, ofullständig. Kvinnorna beskrev också upplevelserna av deras förändrade

kroppar. Det gällde inte bara själva bröstet utan hela kroppen som t ex känslighet i huden, smärta,

stelhet och ödem. Det beskrevs stympande och deformerande och var en påminnelse om

sjukdomen och operationen. Kvinnornas sociala identitet hade påverkats genom bortopererandet

av bröstet. De hade känt oro över att andra skulle märka, försökt dölja, dragit sig undan och

uppfört sig annorlunda mot familjen. De kunde bemästra så länge de höll en fasad av att se

normal ut, genom att använda proteser och dölja att de var ”annorlunda”. I studien ingick även

lätt massage som hjälpte kvinnorna att slappna av.  Massagen fick någon att känna att armen var

en del av kroppen igen, att det kändes lättare att ta på sina ärr, bli van vid dem och acceptera att

de är där och ”det är kroppen jag får leva med”. Det öppnade också upp och förde undantryckta

känslor upp till ytan. Massagen hjälpte dem att bemästra i ett skede då kroppen hade blivit ett

oacceptabelt objekt.
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Tuft (1986) skriver om sina upplevelser av att drabbas av bröstcancer. Hon belyser vikten av att

bli tagen på, att hålla om och kring varandra. Allt detta är så nödvändigt för att känna sig levande.

Under lång tid hade hennes kropp objektiviserats och bara gjort sig gällande genom under-

sökningar och prov. Ingen hade sagt att kroppen var varm eller skön, klappat eller smekt den.

Ingen hade brytt sig om de friska delarna, bara det som var obehagligt och sjukt. Tuft skriver att

ingenting är så verkligt som hud. Vi tar för lite på varandra och människor skulle beröra varandra

mer. Vårdpersonal borde läras upp till det, de tar ju nästan inte på patienterna skriver hon.

Ovanstående resultat kan sammanfattas enligt följande:

Att drabbas av cancersjukdom påverkar patientens uppfattning om sin kropp, sitt jag och sitt liv.

Patienterna kan ha upplevelsen av att inte acceptera den sjuka kroppsdelen som en del av dem

själva, vilket kan påverka välbefinnandet negativt. Medveten beröring på bl a den sjuka

kroppsdelen, kan hjälpa patienten att lättare acceptera kroppen som en helhet och omarbeta

negativa tankar till en mer positiv syn på kroppens förmågor. Således relaterar kroppsuppfattning

och välbefinnande till varandra.

Billhult och Dahlberg (2001) belyser patienternas speciella situation som är förknippad med

existentiellt lidande, bestående av ett hot att lämna familj och kära kvar samt ofta svår smärta.

Massagen tillåter patienten att tillfälligt ”lämna” lidandet och den är betydelsefull eftersom det

helt enkelt ”känns bra”. Att bara få massage var en känsla av något normalt, att patienten kan må

bra trots allt lidande som är förknippat med cancer och dess behandling. Resultatet av studien

visar på att den relativt korta tiden av massage kan ha fysiska och emotionella värden för

patienter med cancer. Williams (2001) belyser närhetens betydelse i omvårdnaden. Den har visat

sig ha en logisk, emotionell och fysisk dimension. Den fysiska dimensionen innefattar kropps-

kontakt och beröring, vilken är en integrerad och fundamental del i omvårdnaden. Det är viktigt

med nära relationer mellan patient och sjuksköterska. Detta har en central roll i omvårdnaden när

det gäller patientens hälsa, välbefinnande och tillfrisknande.
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Resultatsammanfattning

Sammanfattningsvis har vi bland de studerade artiklarna funnit att det finns samband mellan

medveten beröring och ett flertal faktorer som bidrar till ökat välbefinnande. I Figur 1 redovisas

de funna sambanden.

Figur 1.Funna samband mellan medveten beröring och välbefinnande

Medveten
beröring

- Empati
- Skapar relationer
- Att vara förstådd
- Mod
(Chang, 2001)

- Trygghet
- Tillit
- Förtroende
- Copingstrategier
(Kruijver, m fl , 2000)

- Stresslindring
- Autonomi
- Tröst
- Positiv

kroppsuppfattning
(Keskinen Rosenqvist, 2000
Uvnäs Moberg, 1999)

- Ökad känsla av styrka
- Ökad kroppsmedvetenhet
- Balans mellan beroende

och autonomi
- Självförtroende
(Billhult & Dahlberg 2001)

- Omsorg
- Omvårdnad
- Minskad smärta och

illamående
- Avslappning
(Grealish, m fl, 2000)

- Minskad ångest
- Minskad oro/ilska
- Minskad

depression
(Hayes & Cox, 1999
Field, 1998)

- Sänkt hjärtfrekvens
- Sänkt blodtryck
- Sänkt andningsfrekvens
- Förbättrad nattsömn
(Ferrell Torry, Glick, 1993
Culpepper Richards, 1998)

- Ökad
blodcirkulation

- Minskat ödem
- Minskar spänning

i muskler
- Ökar

muskelfunktionen
- Motverkar

muskelatrofi
(Wilkie, m fl, 2000)



17

DISKUSSION

Metoddiskussion

Vi anser att det är väl värt att stanna upp och reflektera över beröring och känselsinnet. Kalman

(2000) skriver att lika väl som det talade språkets grammatik, syntax och dialekter kan studeras,

kan beröringens betingelser, möjligheter, begränsningar och kommunikation som beröring kan

utgöra, också studeras. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelser av medveten

beröring hos patienter med cancersjukdom. De frågeställningar som blev relevanta var om det

finns något samband mellan medveten beröring av patienter med cancersjukdom och deras

välbefinnande och i så fall, hur kan medveten beröring ge ökade möjligheter att uppleva

välbefinnande? Vi anser utifrån resultatet att syftet och frågeställningarna har besvarats då flera

studier visat på samband mellan medveten beröring och ett flertal faktorer som bidrar till ökat

välbefinnande, vilket tydligt framgår i resultatsammanfattningen.

Medveten beröring är ett angeläget och intressant ämne, men då det inte är forskat så mycket

inom området är vi medvetna om att det finns färre vetenskapliga studier utförda, än om ett annat

ämne valts. Urvalet av teoretiska utgångspunkter gjordes utifrån vårt ämne och vårt syfte. Vissa

utgångspunkter bidrog till en ökad förståelse för vårt problemområde och vissa svarade direkt på

vårt syfte. Exempelvis har vi valt att använda oss av en självbiografisk litteratur, eftersom vi

ansåg att författarens upplevelser i samband med cancersjukdom bidrog till en ökad förståelse.

Författaren gav en förståelse för den komplexa situationen det innebär att drabbas av cancer och

vikten av fysisk beröring i samband med sjukdomen.

Vi har varit medvetna om risken att använda oss av en litteraturstudie som metod, då det finns en

risk att feltolka redan tolkat resultat. Litteraturstudien som metodval har dock varit relevant då vi

har avsett att generellt belysa patienternas upplevelser av medveten beröring. Vår studie kan ut-

göra en grund inför vidare studier, t ex empiriska studier, då den bidrar till en ökad förståelse för

den cancersjukes komplexa situation och behov. Det skulle också vara intressant att vidare under-

söka eventuella samband mellan medveten beröring och olika begrepp som t ex hopp och mod.
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Ytterligare en intressant aspekt att undersöka skulle vara om medveten beröring är en ekonomisk

och kostnadseffektiv omvårdnadsmetod, eftersom resultatdelen bl a visat att analgetikadosen

reducerades. Medveten beröring bidrar också till förbättrad sömn och därmed en eventuell

minskad förbrukning av sömntabletter. Möjligen finns det fler områden där medveten beröring

kan bidra till minskad medicinering.

Resultatdiskussion

En cancerdiagnos leder till flera olika känslor och tankar hos de flesta människor. Chock, sorg,

ilska, förnekande, skuld och rädsla i kombination med en känsla av isolering och skam förknippat

med cancer som ett stigma. Diagnos och behandlingar har ofta krävt smärtsamma och omfattande

utredningar, som leder till oroväckande behandlingar som cytostatikabehandling och strål-

behandling. Effekter av vissa behandlingar kan minska patientens livskvalitet på grund av

biverkningar och frekvent vistelse i sjukhusmiljö. Beröring är ett effektivt sätt att förmedla

omvårdnad och omtanke till patienter som genomgår stor personlig stress och känslor av

isolering och sårbarhet (Burke, Macnish, Saunders, Gallini, Warne & Downing, 1994).

Att drabbas av cancer är en komplex situation. Förutom psykiskt och existentiellt lidande,

innebär sjukdomen också ofta plågsamma fysiska symtom. Eriksson (1994) belyser den

kroppsliga smärtan som är en vanlig orsak till lidande i samband med sjukdom. Smärtan

fokuseras ofta till en bestämd del av kroppen och fångar hela människans uppmärksamhet, detta

menar Eriksson försvårar människans möjligheter att  använda hela sin potential för att bemästra

lidandet. Kroppslig smärta kan upplevas som outhärdlig och kan driva människan till själslig och

andlig död. Därför bör smärtan lindras med alla till buds stående medel. Vi vill belysa vikten av

att medveten beröring kan hjälpa patienten med sin bearbetning och kontroll av smärtans

dimensioner, dvs psykisk, fysisk, social och existentiell smärta. Vårt resultat visar på att

medveten beröring kan ge en ökad symtomkontroll, då beröringen ökar frisättningen av oxytocin,

vilket ger lugn, ro, avslappning och därmed minskad stress. Fysisk smärta väcker ofta tankar på

cancersjukdomen och därmed tankar på döden, vilket väcker ångest. Smärta och ångest är ofta

nära förknippat med varandra och det ena leder ofta till det andra.
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Eftersom avslappningen ökar kan detta verka för en höjd smärttröskel samt minska ångesten.

Grindkontrollteorin kan också bidra till den smärtstillande effekten.

Med nedanstående modell (Figur 2) vill vi förklara att smärtans dimensioner, dvs den psykiska,

fysiska, sociala och existentiella dimensionen kan minska genom medveten beröring, samt hur

detta kan verka för ett ökat välbefinnande. Medveten beröring har två effekter. Lidandet kan

lindras inom en eller flera av smärtans dimensioner och påverkar på så vis upplevelsen av

välbefinnandet. Patientens upplevelser av smärtans dimensioner minskar och känslan av

välbefinnande ökar.

     Hög

Smärtans
dimensioner

    Låg   Hög

  Välbefinnande

Figur 2. De två effekterna av medveten beröring enligt författarna.

Vi menar att medveten beröring också har betydelse när det gäller att lindra den sociala smärtan,

då den bidrar till att hjälpa patienten att stärka sina inre resurser och finna strategier att hantera

dem. Genom beröringen finns det tid och rum att få ro och lyssna till sitt inre. Patienten kan finna

mod att lättare uttrycka undantryckta känslor till familjen och andra människor.

Detta kan leda till att den mellanmänskliga kontakten underlättas och bibehålls, samt minskar

risken för isolering.

Medveten beröring



20

Den medvetna beröringen kan också bidra till en mer positiv upplevelse av den egna kroppen.

Patienten kan bli mer medveten om sina friska fysiska resurser och att uppleva kroppen som

stark. Ett exempel från en patient med cancersjukdom från en avdelning, som fått medveten

beröring beskrev behandlingen som positiv. Hon önskade att få behandlingen upprepade gånger

och patienten fick beröring på händer, armar och ansikte. Patienten upplevde det mycket skönt,

behagligt och avslappnande. Sömnen upplevde hon blev förbättrad natten efter beröringen.

Patienten beskrev en känsla av att ”känna sig som en ny människa”. Efter att ha tillbringat

mycket tid på sitt rum, promenerade hon ut till matsalen och åt lunch efter att ha fått medveten

beröring. Den bästa känslan enligt patienten var att hon ”kände sig ompysslad”.

Vi anser att det krävs utbildning i medveten beröring, då det berör hela människan. Det är viktigt

med kunskap om patienten med cancersjukdom och dennes komplexa situation. Händerna är ett

finstämt och nyanserat redskap och det är viktigt att använda det så. Sjuksköterskan skall närma

sig patienten med varsamhet och lyhördhet, vilket innebär att sjuksköterskan är uppmärksam på

patientens behov. För att medveten beröring skall vara möjlig, måste således en relation finnas

mellan sjuksköterskan och patienten redan från början. Det är viktigt att tänka på att patienten är i

beroendeställning och att hon/han kan ha svårt för att avstå behandlingen, av rädsla för att

försämra relationen. Williams (2001) belyser vikten av att beröring innebär ett intrång i

patientens integritet och reaktionerna kan variera. En del patienter kan uppleva beröring som

något mjukt, tröstande, stödjande och viktigt, medan andra kan uppleva den som påträngande och

obekväm. Kruijver m fl (2000) belyser hur åtskilliga studier beskriver beröring, närhet, empati

och stödjande åtgärder som nödvändiga i omvårdnaden av patienter med cancer.

Tyvärr ses ett glapp mellan patienternas behov av emotionellt stöd under sjukdom och

behandling, och sjuksköterskans förmåga att ge detta. Williams (2001) skriver vidare att ha nära

relationer till patienterna kan leda till negativa konsekvenser för sjuksköterskan, som kan yttra sig

i emotionell smärta, stress och höga krav. Detta engagemang kan innebära en risk för att bli

utbränd. Som tidigare beskrivits leder medveten beröring till en nära relation till patienten, vilket

kan medföra ett större känslomässigt och personligt engagemang än sjuksköterskans intentioner.

Detta innebär en risk för ett mindre professionellt förhållningssätt, vilket inte är till fördel i

relationen mellan patienten och sjuksköterskan.
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För att undvika risken för denna problematik skulle handledning för sjuksköterskor kunna vara

ett alternativ. Ytterligare ett alternativ kan vara att närstående undervisas i metoden medveten

beröring. Närstående blir på så vis de närmaste i relationen till patienten och delaktiga i vården.

Medveten beröring ska inte ersätta farmakologisk behandling av smärta utan vara ett

komplement. Zaza och Sellick (1999) belyser hur icke farmakologiska strategier inte varit en

integrerad del i behandlingen av cancersmärta. Då medveten beröring har visat på flera olika

smärtlindrande effekter i vårt resultat, vill vi föreslå att medveten beröring skall ingå som en del i

behandlingen av smärta i framtiden.

Eftersom smärta är mångdimensionell så innehåller t ex fysisk smärta fler dimensioner än enbart

den fysiska. Därför anser vi att smärtan behöver åtgärdas på flera olika sätt än enbart medicinskt.

För en kvalitetsäker vård bör riktlinjer för behandling av cancersmärta upprättas, där

komplementär behandling ingår och där det framgår hur den skall användas. Vidare är det viktigt

med ett systematiskt tillvägagångssätt då det gäller uppföljning, utvärdering och metodutveckling

av medveten beröring. Burke m fl (1994) skriver att de komplementära behandlingarna är de mest

passande att integrera i cancervården. Wilkinson, Aldridge, Salmon, Cain & Wilson (1999)

belyser att komplementära behandlingar växer i popularitet bland patienter och vårdpersonal.

Patienter med cancersjukdom efterfrågar komplementära behandlingar som minskar oro och

stress och förbättrar hopp. Patienterna blir både mer kunniga och medvetna om nya metoder och

det ställs nya krav på sjukvården, inte minst när dessa metoder blir vetenskapligt bevisade. Det är

fortsatt viktigt att sjukvården svarar på dessa krav, då det har betydelse för sjukvårdens framtida

metodutveckling. Zaza och Sellick (1999) pekar på att för en evidensbaserad vård skall vara

möjlig, krävs utbildning i komplementär behandling. Vi vill belysa att det också är viktigt med

vidare forskning inom området så att kunskapen om medveten beröring fortsätter att utvecklas.

I framtiden skulle vi vilja se medveten beröring som en specifik ”omvårdnadsbehandling” för

sjuksköterskor att använda sig av i sin yrkesutövning samt att den ingår som en del i sjuk-

sköterskeutbildningen, eftersom beröring är en naturlig del i omvårdnaden. Detta skulle kunna

vara ett sätt att fortsätta utveckla och stärka sjuksköterskans roll.
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Avslutningsvis vill vi reflektera över människors rädsla för att möta döden. Döden ter sig ofta

skrämmande och främmande i dagens samhälle, eftersom det är fokuserat på friskhet och

ungdom. Det är inte naturligt att drabbas av en livshotande sjukdom och kanske dö i ung ålder.

Det är heller inte något positivt att åldras, då friskhet och ungdom för många symboliserar livet.

Detta kan leda till att vi berör varandra mindre.

Från att människan blir berörd mycket som spädbarn och barn har detta en tendens att minska

med ålder, och vid livets slut kanske inte bli berörd alls. Simon i Buckle (1998) skriver att ”Varje

människa föds till världen med behov av att bli berörd, och behovet av hudkontakt består intill

döden” (s.57-58).

Till sist vill vi avsluta med en kvinnas upplevelser i samband med medveten beröring.

”Skriven efter att jag som nydiagnostiserad patient med coloncancer fått ”gentle touch”.

Upplevelsen hade både helande och andliga dimensioner. Då du var med mig kände jag stark

samvaro och tacksamhet”.

”Låt mig omslukas av det som är helt och heligt

Låt mig vara i centrum i tanke, ord och handling

Låt mig vara öppen för denna dag av glädje och tacksamhet

Låt mig ge kärlekens gåva till andra i allt jag gör och låt mig vara mottaglig för kärleken från

mina medmänniskor

Låt mig vara öppen för livets väsen vars rötter håller mig och vars vingar låter mig leva i frihet.”

Buchan i (MacDonald, 1999). Fritt översatt I. Bégat
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