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ABSTRACT

The purpose of this literature study was to describe effects from three different forms of
nursing touch and what significance these forms have on patients in palliative care. These
patients often suffer, not only from physical pain, but also from psychological, social and
existential pain. Anxiety and fear are symptoms common for these patients. The study
shows that massage, gentle massage and aromatherapy massage reduce symptoms which
palliative patients suffer from and promote an increased sense of wellbeing. They help to
create calm and relaxation and also contribute to the establishment of contact between
nurse and patient. One conclusion is that the gentle massage compared with the other
two, does not risk as much damage. The gentle massage is also inexpensive and easy to
learn both for the nurse and relatives. An important aspect to the usage of touch is the
ethical since touch implies a close and intimate meeting with the patient. The three forms
of nursing touch are an effective intervention and can therefore be used as a complement
to pharmaceutical treatment. The time remains to be an obstacle to incorporate these
forms of nursing touch into daily nursing care.
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INLEDNING

Sjuksköterskan fyller en viktig funktion vad gäller lindrande av symtom hos patienter

inom palliativ vård. Beröring som en behandlingsmetod har på senare tid fått en ökad

uppmärksamhet och intresset har länge funnit hos författarna. Uppsatsen ger en möjlighet

för författarna att fördjupa sig i detta ämne.

Omvårdnad enligt Socialstyrelsen är att bland annat stärka hälsa, förebygga sjukdom och

ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov,

minska lidandet samt ge möjligheter till en värdig död (SOSFS 1993:17). Palliativ vård

blir aktuellt vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota och när målet för

behandlingen inte längre är att förlänga livet (Spri rapport 497, 1999). Enligt Mathisen

(1998) kan patienter i livets slutskede reagera med depression, ångest och fruktan. Den

smärtsamma känsla som ångest ger förstärks vid tanken på en snar död. För att ett

vårdteam ska fungera bra vid vård av människor i livets slutskede krävs det kunskap och

engagemang. Enligt Spri rapport 497 (1999) är grunden till god palliativ vård, en

engagerad och professionell personal med förmåga till empati. Det krävs både mognad

och erfarenhet för att klara av denna typ av omvårdnad.

Patienter i palliativ vård kan behöva någon att visa sin förtvivlan och sorg inför, någon

som ser att de har det svårt och som visar förståelse. Beröring kan då vara en del i trösten

(Ericson & Ericson, 2002). Det är ett sätt att lugna en annan människa. Den som kämpar

mot en livshotande sjukdom är bräcklig och har behov av mänsklig kontakt (Kolf, 2001).

Beröring sprider värme, stillhet och lugn och ro i kroppen. Massage och beröring, kramar

och mänsklig värme minskar stress och underlättar läkande och återhämtning (Ulvnäs

Moberg, 2000). Hur människor känner sig och tänker om sig själva och hur de ger

respons till omgivningen är influerat av vilken slags beröring de fått och hur ofta den

förekommit under barndomen. Beröring är en biologisk nödvändighet. Varje människa

som kommer till världen behöver bli berörd och behovet av kroppskontakt fortsätter fram

till döden (Buckle, 1998; Wooten, 1999).
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BAKGRUND

Omvårdnad vid livets slutskede

Målet med palliativ vård enligt WHO är att livskvalitet skall uppnås både för patient och

närstående genom att fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillgodoses (Spri

rapport 497, 1999). Enligt Ericson och Ericson (2002) syftar palliativ vård till att lindra

patientens symtom. Symtomatisk vård vid livets slutskede innebär att på olika sätt lindra

kroppsliga besvär och ge större utrymme för psykologiska omvårdnadsåtgärder. Hänsyn

skall även tas till patientens andliga och existentiella behov.

Omvårdnad av den döende innebär att vara intresserad och lyhörd för dennes situation,

känslor, önskningar och behov. Den sjuke kan känna sig mindre attraktiv på grund av

kirurgiska ingrepp, viktförlust eller andra kroppsliga förändringar. Att kunna lyssna är en

del i kommunikationen mellan vårdaren och patienten. Genom att lägga en arm runt eller

hålla handen kan sjuksköterskan underlätta för patienten att uttrycka något som känns

svårt (Kolf, 2001).

Enligt Clemin (2000) kan döende patienter känna sorg över det som händer. Det är

sjuksköterskans uppgift att orka dela dessa känslor och skapa en relation med den

döende. Det personliga reviret minskar när man blir svårt sjuk och det blir till sist bara

den nära kroppskontakten som når fram. Genom beröring kan personalen hjälpa patienten

att bevara detta revir.

Alla palliativa patienter upplever dock inte döendet som något svårt och ledsamt. En del

ser fram emot döden med lättnad. Den kan upplevas som en befrielse då långvarig

sjukdom i kombination med ensamhet kan leda till sämre livskvalitet (Larsson &

Rundgren, 1997).
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Lugnande samtal och mild humor kan underlätta svåra stunder. Även beröring, ljud och

behagliga dofter kan förstärka välbefinnandet (Buckle, 1998; Kolf, 2001). Alla har behov

av närhet och kontakt. I de fall då patienter saknar närstående får personalen utfylla en

del av tomrummet. Vårdteamet bör försöka skapa en relation till patienten så att mötet får

ett terapeutiskt värde (Ericson & Ericson, 2002). Enligt Clemin (2000) handlar

omvårdnad under de sista timmarna om vila, stillhet, smärtlindring, ångestdämpning och

om att hålla handen. Detta bör ske i en lugn miljö.

Smärtans olika dimensioner

Smärta i livets slutskede handlar inte bara om den fysiska smärtan, utan även om

psykiskt, socialt och existentiellt smärta (SOU 2001:6, 2001). Enligt Ulvnäs Moberg

(2000) har effekter som till exempel lugn, blodtryckssänkning och ökad tolerans för

smärta ett samband med varandra.

Fysisk smärta vid palliativ vård kan vara cancertumörer som pressar ihop inre organ och

täpper till blodådror. Patienten kan även ha fysiska smärtor i leder och muskler på grund

av att sjukdomen leder till sängliggande. En döende patient kan ha psykiska smärtor, dels

för att han fruktar döden eller ängslas för att den fysiska smärtan ska bli outhärdlig och

dels rädsla över att bli lämnad ensam. Den sociala smärtan kan uttryckas i oro över de

närståendes situation och över hur de kommer att få det när patienten gått bort. Denna typ

av smärta kan även uppstå om patienten inte hunnit ta farväl av för honom betydelsefulla

personer (Mathisen, 1998). Det existentiella smärta handlar om de stora livsfrågorna,

livets mening, Guds existens och liv efter döden. Till detta hör även frågor om framgång

och misslyckanden samt missade chanser i livet. WHO skriver att det existentiella

behovet är viktigt i den palliativa vården men trots detta är personalen ändå inte

tillräckligt engagerad i ämnet (SOU 2001:6, 2001).

Smärta kan vara påfrestande och ta all kraft från patienten. Därför är en god smärtlindring

viktig. Även faktorer som till exempel depression, ångest, sömnlöshet, yrsel och
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illamående påverkar på graden av livskvalitet. Genom samtal med patienten bör

vårdpersonalen ta reda på vad som är livskvalitet för den sjuke. Mediciner kan inte helt

ersätta personlig närvaro och samtal med patienten (Clemin, 2000).

Psykologiska aspekter i döendet

Tanken på att dö och förlora sin kropp kan vara en påfrestning för jagupplevelsen. Ett

ökat beroende av andra på grund av den minskade fysiska och psykiska kraften samt att

inte kunna dela sin situation med någon, kan vara ångestväckande och deprimerande. Det

kan vara smärtsamt att genom den egna döden tvingas bryta banden till de närstående

(Cullberg, 1992).

Döendets psykologiska aspekter kan betraktas som ett uttryck för både en livskris och en

traumatisk kris (Cullberg, 1992). Kübler-Ross (1977) har utifrån samtal med döende

människor beskrivit döendet i form av fem olika faser som är präglade av olika sätt att

söka skydd mot en svår verklighet.

      -     Den första fasen innebär chock och ett förlamningstillstånd. Chocken går gradvis

över i förnekande. Förnekande är en vanlig temporärt försvarsmekanism. I regel

är detta en kort period som sedan ersätts av medvetenhet om verkligheten.

- Andra fasen kännetecknas av vrede, avund och bitterhet. Till skillnad från

förnekande kan denna fas av vrede vara svårt att hantera för anhöriga och

personal. Orsaken är att vreden riktas åt olika håll och projiceras på omgivningen.

- Den tredje fasen består av köpslående som pågår i en kort period. Patienten

köpslår ofta med Gud.

- Den fjärde fasen kännetecknas av depression som kommer efter det att patienten

övergivit sitt förnekande och vreden har lagt sig. Krafterna avtar och andra

symtom och smärta förvärras. Under detta stadium förbereder sig patienten för

döden.
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- Sista fasen är ett accepterande av sjukdomen. Under förutsättning att den döende

har fått tillräcklig tid och hjälp att psykologiskt bearbeta de tidigare stadierna, kan

hon invänta slutet med lugn.

Ångest, oro och depression

Cullberg (1992) skriver att varje människa har sin speciella känslomässiga inre

uppbyggnad. Den har att göra med hur de första barndomsåren genomlöptes och i vilken

utsträckning de olika ångestskapande situationerna ligger kvar som minnen. Senare i livet

kan yttre händelser hos den vuxne, väcka barndomens upplevelser av att vara psykiskt

hotad.

Att reagera med oro och ångest är normalt för patienter som befinner sig i det palliativa

stadiet då den döende ställs inför det faktum att livet snart skall ta slut. Det utlöses olika

psykiska reaktioner och försvarsmekanismer hos den svårt sjuke och därför kan humöret

svänga från ena stunden till den andra. Symtomen som förekommer vid ångest är bland

annat hjärtklappnig, yrsel, smärta, illamående, panik och andningssvårigheter. Personlig

närvaro, samtal och kroppskontakt bidrar till att minska oro och ångest hos patienter

(Clemin, 2000).

Enligt Kolf (2001) är depression vanligt när en patient är allvarligt sjuk. Nedstämdhet

över något som den döende patienten inte hunnit göra är naturlig. Depression kan vara

resultatet av själva sjukdomen eller en biverkning av medicineringen. Den kan bli så djup

att patienten blir nedslagen och ber om hjälp eller till och med funderar på att begå

självmord. Beröring kan vara ett sätt att lugna den döende som lider av depression.
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Användande av händer i vården

Vid all form av omvårdnad är händer ett viktigt redskap. Användande av händer har

betraktats som ett sätt att förmedla basal omvårdnad. Synen på beröring har dock under

de senaste åren förändrats i sin betydelse inom omvårdnaden. Beröring har blivit en del

av kommunikationen vilket kan medföra en fördjupad kunskap om patienten. Den blir ett

instrument vid vårdande av kroppen (Malmsten, 2001). Ett vårdförhållande handlar bland

annat om att bry sig om patienten och dennes närstående genom att kunna lyssna och

kommunicera med beröring (Sailo, 1993).

Sjuka kan bli lugnade av en sjuksköterskas beröring. Studier har visat att sjuksköterskans

beröring sänker pulsen hos patienten (Milton, 1998; Ulvnäs Moberg, 2000). Om beröring

ges på ett respektfullt och närvarande sätt leder den till avslappning, insikt och ökad

medvetenhet hos patienten. Beröring kan ge läkning, mjuka upp, lugna ner och ge vila

om så bara för ett ögonblick. All form av beröring bör utföras på ett respektfullt sätt för

att stödja patientens känsla av egenvärde (Socialstyrelsen, 1998; Wooten, 1999). Även

sjuksköterskan får något tillbaka, när hon märker att beröring genom hennes händer ger

effekt. Hon blir därigenom själv berörd och trygg i vetskap om att hon fungerar som en

bra sjuksköterska (Malmsten, 2001).

Fysiologiska effekter vid beröring

Ett av kroppens viktigaste sinne är känseln. Huden är kroppens största känselorgan,

vilken registrerar temperatur, tryck, beröring och smärta. Stimuli registreras av receptorer

i huden som står i förbindelse med sensoriska nerver. De sensoriska nerverna är

inåtgående nerver som leder impulserna vidare till centrala nervsystemet (Bjålie, Haug,

Sand, V. Sjaastad & Toverud, 1998; Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2002).
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Det finns olika typer av sensoriska nervfibrer. Vid beröring är det vissa typer av dessa

nerver som leder informationen vidare till hjärnan och vid obehag och smärta är det

andra. Beröring i allmänhet förmedlas av snabbledande grova fibrer. Dessa är insnörda

med en myelinskida, vilket leder till en hög ledningshastighet. Det finns även en typ av

tunna fibrer, som aktiveras av regelbunden lätt beröring. Dessa fibrer har svag utvecklad

myelinskida där impulsledningen är långsam. Det är de tunna och långsamma

nervfibrerna som förmedlar upplevelser av välbefinnande (Bjålie et al., 1998; Ulvnäs

Moberg, 2000).

Efter att känselinformationen passerat ryggmärgen går den vidare till hjärnan. Den del av

hjärnan som gränsar mot hjärnbalken kallas för limbiska systemet. Här bearbetas all

sensorisk information innan den når fram till den sensoriska hjärnbarken. Det är nu

medvetandet om beröringen uppstår. Limbiska systemet har även betydelse för lukt- och

smaksinnet, emotioner, sinnesrörelser och motivation. Luktsinnet har en särställning

bland sinnena genom att luktnerverna är direkt kopplade till det limbiska systemet (Bjålie

et al. 1998; Ericson & Ericson, 2002).

När beröring blir medvetandegjord sätter hypothalamus igång hormonella aktiviteter som

förmedlas till olika organ i kroppen via hypofysen. Oxytocin är ett sådant hormon som

frisätts vid beröring och som framkallar en lugn och ro reaktion. Hormonet har en

lugnande och ångestdämpande effekt och toleransen för smärta ökar. Aktiviteter i det

sympatiska nervsystemet hämmas genom bland annat sänkt blodtryck och puls och

sänkta halter av stresshormonet kortisol. Matsmältningen, framförallt upptag och

inlagring av näringsämnen blir effektivare och blodgenomströmningen i hud och

slemhinnor ökar. Dessa förändringar kvarstår efter en tid. Oxytocinet har även effekt vid

sömn, sårläkning, aptit och törst samt det bidrar till ett stärkt immunförsvar (Ulvnäs

Moberg, 2000).



8

Olika former av beröring

Det finns olika former av beröring. Den form som förmedlar känslor, empati och omsorg,

kallas för affektiv beröring. Beröring som naturligt ingår i omvårdnadsarbetet, i form av

bland annat tvättning och omläggning, beskrivs som funktionell beröring

(Socialstyrelsen, 1998).

Omedveten beröring förekommer till exempel vid handslag och klapp på kinden. Denna

form av beröring är till för att bekräfta och förstärka ett uttryck. Medveten beröring

innebär att använda hela insidan på handen utan att luft kommer i mellan handen och

huden. Denna form av beröring används inom olika institutioner samt inom friskvård för

att öka hälsa och tillfrisknande (Birkestad, 2001). Massage är en form av medveten

beröring inom vilken det finns en variation av olika tekniker (Vickers, 1996).

Massage

Massage definieras som en systematisk form av beröring bestående av cirkulerande eller

riktade tryck och kroppsrörelser. Syftet med massage är att manipulera kroppens

mjukdelar för att patienten ska kunna slappna av fysiskt och psykiskt samt uppleva lugn

och ro. Massage används ofta till att behandla skador lokaliserade till muskler och ben.

Den kan även behandla stress och förbättra humöret (MacDonald, 1999). Från att vikten

mestadels har legat på de fysiska fördelarna med massagen, har även på senare tid de

psykologiska och emotionella fördelarna uppmärksammats. Massage kan leda till läkning

genom förbättrad blod- och lymfcirkulation (Vickers, 1996).

Enligt Vickers (1996) tar en traditionell massagebehandling mellan 45 minuter till en och

en halvtimme. Patienten som blir masserad är avklädd och får ligga på en special

designad massagebänk. Behandlingsrummet bör vara varmt och tyst. En måttlig mängd

doftfri olja används för att underlätta handrörelserna över patientens kropp. Varierande
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strykningar används under massagen. Lätta och varsamma strykningar används längs en

sträckmuskel och djupare tryck tillämpas över en muskel. Den som masserar startar med

lätta strykningar och övergår sedan till djupare tryck. Speciella utsträckningar av muskler

kan tillämpas vid specifika områden med muskelspänning. Fysisk kontakt med händerna

ska vidhållas under hela behandlingen.

Hinder för att utföra massage kan vara brist på tid. Ett annat hinder är att

helkroppsmassage inte kan utföras på grund av att patienten blir generad eller att

patienten är kopplad till medicintekniska apparater. Djup massage kan vara olämplig hos

vissa patienter som till exempel är äldre och sköra eller som har uttalad smärta. Massage

på institutioner kan bestå av rygg, hand eller fotmassage (Vickers, 1996).

Taktil massage

Taktil massage innebär en speciell metod som distriktssköterskan Siv Ardeby har

utarbetat. Det är en form av mjuk och lätt beröring som innebär att arbeta med

strykningar på huden, lätta tryck och att hålla om (Socialstyrelsen, 1998). Den taktila

massagen kan utföras på patienter som är sittande och de kan även ha kläderna på. Den

kan även utföras på hela eller delar av kroppen så som hand eller fot (Ardeby, Krusebrant

& Rahm, 1996; Jelvéus, 2003). Det är nödvändigt att den som masserar är närvarande till

kropp och själ hela tiden under massagen (Socialstyrelsen, 1998).

Målet med den taktila massagen är att höja vakenhetsgraden, öka nyfikenheten på

omgivningen, förbättra kroppsmedvetenheten samt viljan till kommunikation (Ardeby et

al., 1996). En lätt massage ökar patientens välbefinnande. I palliativ vård och för

personer med demens är beröring ett sätt att få kontakt och stärka kommunikationen.

Taktil massage är en hjälp att bara vara nära patienten och att kommunicera med

händerna (Socialstyrelsen, 1998).
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En vegetabilisk kallpressad olja, som absorberas av huden och är behaglig att massera

med, används. Oljan minskar friktion på huden och gör den mjuk och smidig. Den kan

vara av till exempel oliv, solros, mandel eller jojoba (Socialstyrelsen, 1998).

Aromaterapi massage

Aromaterapi massage är en ytterligare form av beröringsmetod där eteriska oljor är

grundredskapet. Aromaterapi kan användas för att behandla kroppens olika system som

bland annat sinnesstörningar och emotionell obalans. Dess läkande mekanism sitter i de

eteriska oljorna som innehåller växthormoner, näringsämnen och andra biokemiska

substanser. Oljorna har terapeutiska egenskaper och kan användas för att behandla olika

besvär (Siegel-Maier, 1999). De flesta eteriska oljor utvinns från växtriket genom

destillering men vissa av dem produceras på kemiskt sätt. Lukten av eteriska oljor spelar

även en roll i behandlingen. Lukten av till exempel pepparmyntoljan är gynnsam för

tankeskärpan och minskar känsla av illamående (Vickers, 1996). Lavendelolja och

romersk kamomill är exempel på eteriska oljor som är kända för sina lugnande och

antidepressiva effekter. De används vid bland annat smärta, sömnlöshet och stress

(Lavery, 1998).

När eteriska oljor andas eller masseras in i huden, absorberas de och går genom

blodomloppet för att nå dit där de ska verka. Massage i sig ger avslappning och ökar

cirkulationen samt eliminationen av slaggprodukter från kroppen. Massagen kombinerad

med de lugnande eteriska oljorna kan dock ha en djupare påverkan på den fysiska och

psykiska hälsan (Siegel- Maier, 1999).
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SYFTE

Syftet med litteraturstudien var att dels beskriva effekter av tre olika beröringsmetoder

och dels belysa metodernas betydelse i omvårdnad av patienter inom palliativ vård.

METOD

Litteratur- och artikelsökning

Metod för datainsamling var litteraturstudier. Enligt Olsson och Sörensen (2001) är det

vanligt att använda litteraturstudier som metod vid examensuppsatser. Mestadels av

litteraturen söktes på högskolebiblioteket HTU i Vänersborg via bibliotekskatalog

SOFIA. Litteratur söktes även via Libris och beställdes från andra högskolebibliotek så

som Örebro Universitetsbibliotek. Artiklar söktes via databaser som Academic Search

Elite, Cinahl, PubMed och Science Direct. Sökorden och databaser redovisas i Tabell 1-4.

För att få relevanta artiklar användes sökorden var för sig och i kombination med

varandra. En osystematisk sökning som referenser tagna från referenslistor och

genomgång av tidskrifterna Nursing Research, Journal of Advanced Nursing och

International Journal of Palliative Nursing gjordes i högskolebiblioteket HTU i

Vänersborg, där åtta artiklar bedömdes vara relevanta.

Urval/avgränsning av litteratur och artiklar

På grund av att det finns många olika beröringsformer, valdes tre av dessa ut. Massage,

taktil massage och aromaterapi massage är de former som beskrivs i denna studie.

Anledningen till just dessa är att det är de metoder som författarna mest kommit i kontakt

med och därmed intresserat sig för. Artiklarna och litteraturen skulle vara publicerade

från 1990 eller senare. Ett undantag är boken ”Samtal inför döden” av Kübler-Ross
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(1977). Anledningen är att boken är en primärkälla om döendets fem faser och därav

relevant för studien. Av totalt 32 artiklar bedömdes 25 relevanta, varav 20 ingår i

resultatet. En tabellöversikt av litteraturen som har använts i resultatet finns som i Tabell

5 (bilaga 1).

Boken ”Taktil massage” av Socialstyrelsen (1998) förekommer både i studiens bakgrund

och resultat. Anledningen är att boken är indelad i två delar där första delen är en

beskrivning av beröringsmetoden och den andra delen är en vetenskaplig utvärdering av

en studie på ett sjukhem. Bokens första del användes till denna litteraturstudies bakgrund

och den andra till resultatet. Även Vickers (1996), ”Massage and Aromatherapy- A guide

for health professionals” användes i bakgrund och resultat. Boken är indelad i

introduktion, praktiskt utövande och direktioner för utövande. Introduktionsdelen

användes till bakgrunden och de andra delarna till resultatet.

Begreppet palliativ vård i denna studie omfattar patienter som drabbats av en obotlig

sjukdom så som till exempel cancer eller långt framskriden demens. Demens är en

obotlig sjukdom som leder till en tidigare död. Den behandling som finns idag är endast

god och professionell omvårdnad (Cullberg, 2000; Larsson & Rundgren, 1997).

Bearbetning och analys av litteratur

All litteratur lästes och analyserades först individuellt för bedömning av dess relevans.

Därefter bearbetades utvald litteratur av samtliga författare. De flesta artiklar följde

IMRAD- modellen (Introduction, Material and method, Result And Diskussion), vilket

uppfyller kriterierna för en vetenskaplig artikel. Resterande artiklar som inte följde

IMRAD- modellen var sökta på databaser som Cinahl eller PubMed. På dessa databaser

finns vetenskapliga artiklar tillgängliga (Olsson & Sörensen, 2001).
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Tabell 1 Databas Cinahl

Sökord ev. kombination Antal träffar Relevanta
artiklar

1
2
3

4

5

Massage
Massage AND anxiety
Massage AND anxiety AND
Palliative care
Massage AND anxiety AND
Palliative care AND pain
Massage AND anxiety AND
Palliative care AND pain AND
aromatherapy

      2931
        360

          71

          59

          24         7

Tabell 2 Databas Academic Search Elite

Sökord ev. kombination Antal träffar Relevanta
artiklar

1
2

Massage
Massage AND aromatherapy

      1120
          51         6

1
2

Massage
Massage AND elderly

      1120
          16         1

1
2

Massage
Massage AND palliative care

      1120
            6         1

1 Touch effect             4         2
1 Therapeutic massage           33         2

Tabell 3 Databas Science Direct

Sökord ev. kombination Antal träffar Relevanta
artiklar

1 Therapeutic massage           27         1
1 Palliative care, massage             5         1

Tabell 4 Databas Pubmed

Sökord ev. kombination Antal träffar Relevanta
artiklar

1
2
3

Therapeutic massage
Therapeutic massage, pain
Therapeutic massage, pain,
nursing

    5262
      565

        79        1
1 Therapeutic massage,

cancerpain
        38        2
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RESULTAT

Massage

Välbefinnande

Enligt studier av Gray (2000) och Trombley, Thomas och Mosher-Ashley (2003) kände

närstående och vårdpersonal sig ofta hjälplösa och rädda för att röra och skada den

döende patienten. Beröring och massage erbjuder ett accepterande av att röra patienten

och tillåter även familjen att känna att de kan bidra till det fysiska välbefinnandet hos

patienten. Detta hindrar ett undvikande och isolering.

Enligt Gray (2000) hade massage en positiv effekt på välbefinnande hos patienter med

långt framskriden cancer. En studie gjordes av Billhult och Dahlberg (2001) på åtta

kvinnliga cancerpatienter på en onkologisk avdelning. Patienterna fick 20 minuter

massage, tio dagar i rad. Behandlingen bestod av antingen hand/arm- eller

fot/benmassage. Sex av dessa patienter hade långt framskriden bröstcancer, en hade

nyligen fått diagnosen bröstcancer och en hade rektalcancer. Resultatet visar att

patienterna ansåg att få massage naturligt, som en del av omvårdnaden på en

vårdavdelning, gav ett meningsfullt lindrande från lidandet.

Reducerar graden av smärta, ångest och oro

Ett flertal studier har visat att massage reducerar smärta, ångest och oro samt leder till

avslappning (Gray, 2000; Trombley et al., 2003; Watson & Watson 1997). Patienter inom

palliativ vård upplever ofta oro och ångest. Sjuksköterskans massage lindrar denna form

av psykisk smärta (Ferrell-Torry & Glick, 1993; Pan, Morrison, Ness, Fugh-Berman &

Leipzig, 2000).
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I en studie av Pan et al. (2000) undersöktes om komplementära och alternativa

behandlingar kan behandla smärta, illamående och andnöd vid livet slutskede. Massage

var en av behandlingsformerna som granskades. I studien användes en visuell

analogskala (VAS) före och efter massagen, för att mäta effekten av behandlingen.

Patienterna upplevde en direkt smärtlindring och VAS- skalan visade från 4,2 till 2,9

efter behandling. Sannolikheten att det fanns en skillnad var 99 %. Resultatet visade att

massage ledde till minskad oro och ökad avslappning som i sin tur reducerade smärtan.

Enligt studien finns det bevis som stödjer användning av komplementära och alternativa

behandlingar för terminalt sjuka patienter och som indirekt kan behandla de symtom som

förekommer hos dessa patienter.

Forskare har funnit att massage har en smärtlindrande effekt på cancerpatienter (Pan et

al., 2000; Wilkinson, Aldrige, Salmon, Cain & Wilson, 1999). I en studie undersökte

Ferrell-Torry och Glick (1993) effekter av ryggmassage hos nio manliga patienter med

cancersmärta. Dessa patienter fick 30 minuter massage två dagar i rad. De redogör att

massage reducerar smärtan med ett genomsnitt på 60 % och ger en ökad känsla av

avslappning samt minskad oro. Även i denna studie diagnostiserades smärtan med VAS-

skalan före och efter behandling och visade en minskning av skattad smärta. Ytterligare

effekter enligt denna studie är att massage hade en inverkan på sömnen, då behandling

gav en känsla av avslappning, och det sympatiska nervsystemet genom att sänka

blodtryck, puls och andningsfrekvens.

I en studie av Wilkinson et al. (1999) undersöktes effekter av massage. Majoriteten, cirka

50 %, hade problem med ångest. Av totalt 87 cancerpatienter ingick 44 i en

massagebehandling. Resultaten visade att massage dämpade graden av ångest, oro och

depression. Mätningar av ångest togs innan och efter massagen. Dessa jämfördes och

visade en statistisk signifikans (99,9 %) att graden av ångest reducerades om

behandlingen fullföljdes.
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Kommunikation

Massage kan skapa en positiv relation mellan sjuksköterskan och patienten (Gray, 2000).

Enligt Watson och Watson (1997) kan tiden som sjuksköterskan tillbringar för att

massera patienten utnyttjas för meningsfull kommunikation och relationen kan därmed

förbättras. Beröring blir en form av kommunikation. Den medverkar till uppmuntran,

tröst och omsorg där ord ibland inte hjälper.

Eftersom sjukvården, enligt Billhult och Dahlberg (2001), sätter press på att

sjuksköterskan ska arbeta effektivt går positiva möten ibland förlorade. Många gånger har

hon inte tid att sätta sig ner hos patienten. När patienten däremot får massage är

sjuksköterskan nära patienten ungefär 20 minuter varje gång. Enligt studien skapas en

positiv relation med den sjuksköterskan som utför massagebehandlingarna.

Taktil massage

Ordet taktil betyder känsel. Känsel- och hörselsinnet är de sinnen som fungerar ända till

livets slut. Mjuk beröring av huden aktiverar oxytocinsystemet. Effekterna har visats vid

djurförsök där resultatet tyder på bland annat ökad omtanke om andra, minskad

aggressivitet, ökad tolerans, höjd smärttröskel, minskning av muskelspänningar och

lindring av depressionssymtom (Alexandersson, Dehlén, Johansson, Petersson &

Langius, 2003; Socialstyrelsen, 1998).

Kommunikation

I ett projekt som redovisades av Socialstyrelsen (1998) var det huvudsakliga syftet att

genom införande av taktil massage förbättra gravt dementa vårdtagares välbefinnande

och personalens engagemang och lyhördhet för patienterna. Tio patienter från ett
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demensboende valdes ut för att få regelbunden hand, fot eller helkroppsmassage.

Huvudresultat visar att den taktila massagen ökar personalens kontakt med patienterna.

Taktil massage bidrar till ökad lyhördhet för den icke- verbala kommunikationen. Det blir

lättare att tyda till exempel skrik och oro. Samspelet mellan vårdare och patient ökar och

omvårdnaden känns meningsfullare (Kim & Buschmann, 1999; Socialstyrelsen, 1998).

Alexandersson et al. (2003) har i en studie undersökt effekten av taktil massage i palliativ

vård. Under en två års period fick totalt 103 hospicepatienter från en avdelning taktil

massage vid flera tillfällen. Varje tillfälle tog i genomsnitt 20 minuter. Därefter

intervjuades sjuksköterskorna som utövade massagen om sina upplevelser av

beröringsmetoden och dess effekter hos patienterna. I resultatet framkom teman med

olika kategorier. Närvaro och kontakt samt lindring av symtom är två av dessa kategorier.

Taktil massage var ett bra redskap för kontakt och för att komma nära patienten i palliativ

omvårdnad. Personalen upplevde det som en extra resurs att ta till för att bemöta

patienten. Taktil massage underlättade möten med patienter som var svåra att nå eller

som var inåtvända, irritabla eller fåordiga. Den blev ett komplement till att samtala med

patienten och en kontakt som kan hjälpa mot ensamhet och ledsenhet. Taktil massage är

en hjälp att vara med patienten och att ge fysisk kontakt på annat sätt än vid personlig

skötsel.

Välbefinnande och livskvalitet

Det huvudsakliga målet med hospicevård är enligt Alexandersson et al. (2003) att

förbättra en döende människas livsvillkor genom lindring av symtom och psykologiskt

stöd. Taktil massage är en livskvalitetshöjande åtgärd i denna vård. Enligt en studie av

Meek, som beskrivits både i Smith, Kemp, Hemphill och Vojir (2002) och

Socialstyrelsen (1998) hade lugna strykningar över ryggen en avslappnande effekt på

hospice patienter, vilket bidrar till välbefinnande. Efter tre minuter mjuk ryggmassage
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följd av fem minuter vila hade patienterna lägre blodtryck och hjärtfrekvens vilket även

är tecken på fysisk avslappning.

Lätt massage i samband med smärta hos cancerpatienter, minskar smärtan jämfört med

före massagen. Genom att finnas hos patienten och ta i honom lindras oro, ångest och

smärta. På så vis får patienterna ökat välbefinnande och trygghet. Taktil massage upplevs

som en extra tillgång för att patienterna skall komma till ro och kunna sova i och med att

de blir lugna och avslappnade (Alexandersson et al. 2003).

I en studie av Smith et al. (2002) undersöktes effekten av lätt massage hos

cancerpatienter, på symtom som smärta, oro, sömn och ångset. Urvalet bestod av 41

patienter varav 20 fick lätt massage och 21 ingick i en kontrollgrupp. De i

kontrollgruppen erhöll 20 minuter fokuserat samtal med en sjuksköterska. Resultatet

redovisade att samtliga symtom förbättras hos gruppen som erhöll lätt massage medan

patienterna från kontrollgruppen endast visade positiv effekt på oro.

Dementa patienter mådde bra och njöt av taktil massage. De blir lugnare, får klarare ögon

och en livfullare mimik. Hos dementa som till exempel var stela och spända kan det vara

svårt att genomföra den dagliga omvårdnaden. Massagen bidrog till att morgonarbetet

blev mindre plågsamt, då patienten blev mjukare och lättare kunde klä på sig eftersom de

själva kunde hjälpa till genom att till exempel sträcka ut armar och ben. Personer med

långt framskriden demens använder inte längre händerna. De slutar bland annat att äta,

klä sig och tvätta sig. Vakenhetsgraden sänks och det verbala språket försvinner. Efter att

ha fått taktil massage har de kunnat hjälpa till vid morgontoalett och matsituationer. De

har vaknat till efter att ha varit tysta och frånvarande. Meningarna har blivit tydligare och

längre. Det blir en ömsesidig glädje att själv kunna hjälpa till och livskvaliteten ökar

därmed för patienten. Taktil massage förstärkte även kroppsuppfattningen och jagkänslan

hos patienten och hjälpte till att acceptera delar av kroppen som till exempel var

missbildade eller förlamade (Socialstyrelsen, 1998).
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Enligt en studie av Kim och Buschmann (1999) är taktil massage en uppgift för

sjuksköterskor i omvårdnaden av patienter med långt framskriden demens, eftersom den

minskar oro och stört beteende. Det får dem att känna sig trygga och lugna vilket hjälper

dem att bättre klara av stressiga situationer. Enligt studien var en taktil massage på fem

och en halv minut, två gånger om dagen i tio dagar, tillräcklig för en positiv

beteendeförändring och för att minska oro. En skillnad i effekt av denna beröring kan

dock ses mellan oro och stört beteende. Effekten på oro varade endast en dag medan

effekten på beteendestörningen kvarstod i upp till tio dagar efter den lätta massagen. I

resultatet framkom även att metoden är ekonomisk och lätt att lära sig för både personal

och närstående.

Utövande av taktil massage

Enligt projektet från Socialstyrelsen (1998) uppgav majoriteten av personalen att de, efter

att ha givit taktil massage, kände sig lugnare, nöjdare, mer toleranta och avspända.

Omvårdnadssituationen blir en stund som ger trygghet, lugn och tillit hos både patienter

och personal. Beröringen visar att personalen finns nära och är kvar även då orden inte

räcker till. Patienten känner att han fortfarande är sedd och viktig. Enstaka personal

upplever dock morgontoaletten som svårare efter att ha gett taktil massage och att de

själva känner sig mer oroliga, stressade och otillräckliga efter massagen.

Enligt Alexandersson et al. (2003) var de positiva effekterna, som upplevdes i samband

med givandet av taktil massage, en känsla av lugn och tillfredsställelse i arbetet.

Personalen kunde ge mer utan att bränna ut sig i och med att de fått ett ytterligare

redskap. Några upplevde att arbetet förändras positivt eftersom taktil massage

uppskattades av patienterna. Personalen fick respons på att de gav välbefinnande vilket

gjorde att också de själva mådde bra. Alla intervjuade utövare av taktil massage i denna

studie upplevde det som positivt med taktil massage som omvårdnadsåtgärd främst för

kontakt och symtomlindring. Personalen upplevde dock tiden som ett hinder för att ge

taktil massage. Sjukdom och låg bemanning gjorde det ibland omöjligt att utföra
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massagen. En del upplevde det som en belastning i form av ytterligare en uppgift som tar

tid ifrån den primära omvårdnaden. Personalen uppgav dock att de vill ge mer taktil

massage än vad de gör.

Aromaterapi massage

Välbefinnande och avslappning

Aromaterapi massage minskade stressnivån hos patienter inom palliativ vård och bidrar

till välbefinnande. Metoden visas ha en lugnande effekt på patienterna. De kände sig

nöjda, ompysslade och att någon bryr sig om dem (Buckle, 2003; Corner, Cawley &

Hildebrand, 1995; Thomas, 2002; Trombley et al., 2003). I en studie på 17 hospice

patienter framkom att patienter som erhöll massage med lavenderolja fick känsla av inre

ro och kunde lättare slappna av än de patienter som masserades med vanliga oljor (Louis

& Kowalski, 2002). Enligt Hadfield (2001) har lavenderoljan visat sig ha en

avslappnande, lugnande och smärtlindrande effekt på palliativa patienter.

I en studie fick 11 palliativa patienter aromaterapi massage vid sex tillfällen och fick

därefter svara på frågor om behandlingen. Resultatet visade att patienterna tycker att

behandlingen höjer deras energinivå, minskar den psykiska spänningen och att de sover

bättre (Dunwoody, Smyth & Davidson, 2002). Studier visade att aromaterapi massage

sänker puls, andningsfrekvens och blodtryck hos patienter som befinner sig i livets

slutskede (Hadfield, 2001; Louis & Kowalski, 2002). Denna form av komplementära

behandling var inte bara användbar vid problem som är relaterade till sjukdom utan även

på det psykosociala planet. Den minskade känsla av ensamhet och hjälpte patienterna att

känna sig mera självsäkra (Shenton, 1996).
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Reducerar graden av smärta, ångest och depression

Aromaterapi massage förbättrade patienternas livskvalitet genom att reducera ångest och

depression (Shenton, 1996). I en studie ingick 87 palliativa patienter som indelades i två

grupper. Ena gruppen fick traditionell massage och den andra gruppen fick massage med

romersk kamomillolja. Behandlingen pågick i tre veckor. Resultatet visade att patienterna

i både grupperna blev mindre deprimerade och ångestfyllda samt att smärtnivån sänktes

oavsett om de blev masserade med eller utan eteriska oljor. Massage med eteriska oljan

visade dock större effekt (Wilkinson et al., 1999).

En studie av Corner et al. (1995) bestod av 52 palliativa patienter vilka indelades i tre

olika grupper. En grupp var kontrollgrupp där patienterna inte fick massage. Patienter i

andra gruppen erhöll massagebehandling med vanliga oljor till skillnad från tredje

gruppen som fick massage med eteriska oljor. Resultatet visade att patienterna i de båda

massagegrupperna kände mindre smärta och spänning i musklerna. Massage hade även

effekt på ångestnivån hos palliativa patienter men effekten blev större vid användandet av

eteriska oljor. Enligt Louis och Kowalski (2002) sänkte eteriska oljor, i kombination med

massage, behovet av farmakologisk smärtmedicinering hos sjuka eller döende patienter.

Patienter som genomgått cellgiftsbehandling kunde få biverkningar och en av dessa var

hudirritationer. Aromaterapi massage kunde minska dessa obehag till exempel genom att

aloeveragelé masseras in vilket gjorde att huden inte blev lika irriterad (Cawthorn &

Carter, 2000).

Kommunikation

Buckley (2002) bedrev en studie på St Wilfrid`s hospice i England där palliativa patienter

erhöll aromaterapi massage regelbundet. Resultatet visade att den här formen av massage

var ett hjälpmedel för att stödja och gynna kommunikationen mellan sjuksköterskan och

patienten. Studien av Dunwoody et al. (2002) visade att när patienterna får prata fritt med
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sjuksköterskan under behandlingen, upplevde de att aromaterapi massage inverkade

positivt på den emotionella hälsan. De kunde glömma bekymmer med sjukdomen för ett

tag och istället tänka på sig själva samt bygga upp en inre styrka. När patienterna kunde

vara med och bestämma vilka eteriska oljor de skulle masseras med fick de känslor av

självvärde, autonomi och en kontroll över situationen.

Cawthorn och Carter (2000) menar att när den döende patienten kan berätta sin historia

för den som utför aromaterapi massagen känner han sig hörd och förstådd. Denna

beröringsmetod har hjälpt patienter i livet slutskede att hitta förståelse för sina diagnoser

och för döendet (Shenton, 1996). Enligt Dunwoody et al. (2002) framkom att

cancerpatienter som genomgått olika kirurgiska ingrepp hade en dålig kroppsuppfattning.

Efter att har fått aromaterapi massage fick de känslor av tröst och uppmuntran.

Patienterna upplevde att händerna som masserade dem gav känsla av att de var värda

något och att någon brydde sig om deras kroppar.

Negativa effekter

Doften av eteriska oljor kan göra att illamåendet förvärras hos patienter som behandlas

med cellgifter (Vickers, 1996). En studie av Wilkinson (1996), visade att åtta av 103

patienter ansåg att det fanns någonting med massagebehandlingen de inte tyckte om. En

av de åtta ogillade doften av oljan och tre tyckte inte om att oljan hamnade i ansiktet eller

håret. Två av dessa kände sig generade.

Enligt Dunwoody et al. (2002) framkom att patienterna blev missnöjda för att de ansåg

att de fick för få massagebehandlingar och på så vis inte hann bygga upp en terapeutisk

relation med den som utförde massagen.

Det finns tankar om att aromaterapi massage kan sprida cancermetastaser på grund av

oljornas terapeutiska effekter (Shenton, 1996). Vickers (1996) nämner att vissa eteriska

oljor kan orsaka hudirritationer som dermatit vilket uppstår på grund av att substanser i
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oljorna kan vara toxiska. Det finns även rapporter om allergiska reaktioner som orsakar

astma men dessa är inte dokumenterade. Andra negativa effekter av aromaterapi massage

kan vara huvudvärk, slöhet och dåsighet. Eteriska oljor kan även i för höga doser orsaka

förgiftning.

DISKUSSION

Metoddiskussion

Att hitta litteratur till denna studie angående de tre beröringsmetoderna och palliativ vård

var för sig var inga problem. Svårigheten var att finna artiklar med dessa kombinerat.

Med hjälp av olika sökordskombinationer kunde tillslut tillräcklig mängd material enligt

författarna hittas till denna studie. Det var lättare att finna material om massage och

aromaterapi massage jämfört med den taktila massagen. Anledningen kan vara att det är

en ny metod som utvecklats i Sverige och litteratur på engelska var därför svårt att hitta.

De artiklar som ingår i studien har valts på grund av att de är fokuserade på patienternas

upplevelser av de tre olika metoderna. Även artiklar som handlade om sjuksköterskans

observationer av metodernas effekter på patienterna användes till resultatet.

Resultatet kan ha påverkats av att författarna var positiva till behandlingsmetoderna innan

studien påbörjades och även att litteraturen visade sig belysa främst positiva effekter av

metoderna. Backman (1998) förklarar att en risk med litteraturstudier är att feltolkningar

kan uppstå på grund av att tolkning sker av andra författares redan tolkade resultat. För

att undvika feltolkningar av materialet, har författarna i denna litteraturstudie, bearbetat

och analyserat noggrant varje artikel i resultatet.
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Resultatdiskussion

Enligt författarna svarar de tre behandlingsmetoderna mot syftet med den palliativa

vården som enligt WHO är att symtomlindra och även tillgodose patientens fysiska,

psykiska, sociala och andliga behov. Sjuksköterskans beröring innebär en nära fysisk

kontakt med patienten och genom massagen skapas en samhörighet och god

kommunikation mellan båda parter. Detta kan vara en hjälp mot ensamhet och bidrar till

att patienten känner sig betydelsefull. Resultatet från denna litteraturstudie visar att

symtom som smärta, oro, ångest, sömnsvårigheter och depression hos palliativa patienter

kan lindras med hjälp av massage, taktil massage och aromaterapi massage. Vad gäller

massage och aromaterapi massage har tydligast effekter visats hos patienter med cancer.

Även den taktila massagen visar god effekt hos cancerpatienter men också vid vård av

patienter med grav demens (Ferrell-Torry & Glick, 1993; Kim & Buschmann, 1999;

Wilkinsson, 1996).

Under senare år har det psykologiska och emotionella perspektivet av beröring fått en

ökad uppmärksamhet. Palliativa patienter lider inte enbart av fysisk smärta utan även av

psykisk smärta som oro och ångest (Malmsten, 2001; Pan et al., 2000). Författarna har

utifrån resultatet kommit fram till att sjuksköterskans massage kan dämpa den psykiska

smärtan och bidra till ökad avslappning som i sin tur leder till att även den fysiska

smärtan reduceras. De effekter som dessa beröringsmetoder har leder till ett lindrande

från patientens lidande och främjar en ökad känsla av välbefinnande. Enligt Autton

(1996) ger massage inte enbart fysisk effekt utan den lindrar även sinnet och stärker

själen.

Massage och Aromaterapi massage

Studien visar att både massage och aromaterapi massage har god effekt hos palliativa

patienter. Enligt Corner et al. (1995) och Wilkinson et al. (1999) visas dock att
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aromaterapi massage har bättre resultat på livskvalitet, depression och ångest än vad den

traditionella massagen har. Enligt Siegel-Maier (1999) är skillnaden mellan traditionell

massage med vanlig olja jämfört med massage med eterisk olja att den eteriska oljan i sig

har en terapeutisk verkan. Enligt Buckle (2003) är det bevisat att området för aromaterapi

massage är vid omvårdnad av cancerpatienter och andra palliativa patienter.

Trots att aromaterapi massage av denna litteraturstudie visat sig ha god effekt hos

cancerpatienter, vill författarna belysa att eteriska oljor i samband med massage inte är

lämplig för alla patienter, till exempel då vissa har en ökad känslighet för den eteriska

oljan. Sjuksköterskan som ska utöva aromaterapi massage bör ha kunskap om de eteriska

oljornas effekt och verkan då det bland annat finns oljor med sämre kvalitet som kan göra

mer skada än nytta (Hawthorn & Redmond, 1999). Lukten kan orsaka allergiska

reaktioner och ett astmaanfall kan vara en komplikation efter en sådan behandling

(Vickers, 1996). Hudirritationer kan uppkomma om patienten har en känslig hud. Många

cancerpatienter som erhåller strålbehandling har en skör hud och bör enligt författarna

därför inte få denna behandling. Enligt Degerfält (1998) kan strålbehandling göra huden

ömtålig. Hudreaktioner så som rodnad och klåda är vanliga reaktioner.

Författarna anser att om aromaterapi massagen utförs med försiktighet kan den ha

fördelar jämfört med den traditionella massagen då oljornas doft har en terapeutisk

verkan. I och med att luktnerven står i direkt förbindelse med det limbiska systemet, som

är ett center för emotioner, kan patientens känsla av välmående öka (Lännergren,

Ulfendahl, Lundeberg & Westerblad, 1996; Skanning & Voldum, 1995). Aromaterapi

massage har ökat i popularitet bland sjuksköterskor men enligt Hawthorn och Redmond

(1999) finns det sparsamt med vetenskapliga belägg som talar för aromaterapi massage i

klinisk omvårdnad.

Massagebehandling kan vara en bra metod vid smärtproblematik och muskelspänningar,

hos till exempel cancerpatienter, men den lämpar sig i vissa fall bättre för patienter med

fysiskt bättre kondition än de som befinner sig i det palliativa stadiet. Enligt MacDonald

(1999) är tekniken som används vid massage djupa och cirkulerande tryck som kan ge
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blåmärken och svullnad av underliggande vävnad. Denna form av behandling bör

uppmärksammas bland annat vid hudskada, lymfödem och muskelskada. Detta bekräftas

av Hawthorn och Redmond (1999) som även menar att massage har kontraindikationer

som till exempel vid djup ventrombos, akut icke-diagnostiserad ryggsmärta och öppna

sår.

Taktil massage

I resultatet från denna studie framkom att taktil massage är en metod som är ekonomisk

och lätt att lära sig för både personal och närstående. En liten stunds massage varje dag

räcker. Effekten av behandlingen kan visa sig redan efter tre minuter med bland annat

lägre blodtryck och hjärtfrekvens vilket innebär fysisk avslappning. Detta kan i sin tur

leda till att psykologiska aspekter som oro och ångest minskar vilket förbättrar patientens

livskvalitet (Kim & Buschmann, 1999; Smith et al., 2002).

Taktil massage behöver inte vara tidskrävande att utföra. Tiden upplevs ofta som ett

hinder i vården och den taktila massagen kan då vara ett bra val då behovet av massage

finns. Fördelen med denna massage i jämförelse med de andra två beröringsmetoderna är

att den taktila kan utföras utanpå kläderna. Detta innebär att patienten inte behöver känna

sig generad och dennes integritet respekteras därmed. För att ge traditionell massage

krävs större kunskap och kompetens men för att ge taktil massage krävs endast viss

instruktion. Det viktiga är att kunna ge medmänsklig närhet och värme vilket alla borde

vara kapabla att ge (Jelvéus, 2003).

I studiens resultat fann författarna inga negativa effekter eller kontraindikationer gällande

den taktila massagen. I och med att taktil massage är en form av lätt beröring skadas

ingen hud och underliggande vävnad och oljan som används vid taktil massage har, enligt

Socialstyrelsen (1998), ingen terapeutisk verkan och risken för allergiska reaktioner

minskar därmed.
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Författarna anser att den taktila massagen är en metod som är mer lämplig för

sjuksköterskan att använda sig av i sitt yrke än de övriga två. Detta gäller främst i

omvårdnaden av äldre palliativa patienter då bland annat risken för skador och reaktioner

är mindre vid denna beröringsmetod. Äldre patienter är sköra och deras hud är mindre

elastisk. Vid åldrandet kan lätta hudskador uppstå på grund av att läderhuden minskar i

storlek vilket bidrar till att dess skyddande effekt minskar (Dehlin, Hagberg, Rundgren,

Samuelsson & Sjöbeck, 2000). Detta ger förslag till ytterliggare studier för att öka

medvetenheten om den taktila beröringens betydelse för ökad livskvalitet och reduktion

av ohälsa hos äldre.

Kommunikation

I resultatet framkom att massage och aromaterapi massage gynnar kommunikationen

mellan sjuksköterskan och patienten. Om sjuksköterskan utnyttjar tiden som hon

masserar till meningsfull kommunikation kan en god relation skapas (Billhult &

Dahlberg, 2001; Dunwoody et al., 2002). Enligt Autton (1990) reagerar äldre och sjuka

patienter många gånger på beröring när ingen annan kommunikationsform når fram.

Taktil massage gynnar också kommunikationen. I resultatet framgår det att taktil massage

bidrar till ökad lyhördhet hos sjuksköterskan vilket leder till att hon har lättare att tyda de

gravt dementas kroppsspråk. Patienterna uttrycker att närhet och omtanke från

sjuksköterskan gör att de får en känsla av att någon bryr sig om dem (Alexandersson et

al., 2003; Kim & Buschmann, 1999). Enligt Autton (1990) begränsas inte

kommunikation med den döende patienten bara till ord. Många gånger är orden

otillräckliga, ineffektiva och meningslösa. Det är viktigt att den verbala och icke-verbala

kommunikationen är meningsfull.

Författarna menar att kommunikation har betydelse för att en god relation mellan

sjuksköterska och patient skall skapas. Den verbala kommunikationen kan påverkas

positivt då möjlighet för samtal finns under tiden behandlingen ges. Patienten känner att
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sjuksköterskan bryr sig om och att hon finns där för honom. Icke-verbal kommunikation

är lika viktig som verbal. Icke-verbal kommunikation med händerna så som massage,

taktil massage och aromaterapi massage har därför en viktig funktion inom palliativ vård.

Dessa beröringsmetoder kan underlätta för sjuksköterskan att förstå patienterna och öka

deras samspel med varandra vilket i sin tur bidrar till att omvårdnaden känns meningsfull.

Om någon form av kommunikation fungerar mellan sjuksköterskan och patienten kan en

ömsesidigt relationen skapas. Enligt författarna kan sjuksköterskan då känna trygghet i

sitt arbete. Att känna sig trygg innebär för sjuksköterskan att hon har självförtroende som

i sin tur kan innebära en god självsäkerhet och att tro på sin egen förmåga. Allt detta

bidrar till att sjuksköterskan kan ge patienten en god vård.

Etiska förhållningssätt

Författarna vill belysa att det är nödvändigt att bevara och respektera patientens integritet,

då beröring innebär ett nära och intimt möte med patienten där sjuksköterskan måste ta

vid denne för att uppnå effekt. Sjuksköterskan bör därför under utförandet av beröringen

hela tiden ta hänsyn till de etiska aspekterna.

All beröring av kroppen bygger på respekt för den berördes integritet och det är därför

viktigt att vara lyhörd för var och ens önskemål om att eventuellt slippa bli berörd eller

masserad. Ingen skall heller övertalas till att massera någon om denne själv inte vill

(Jelveus, 2003). Enligt Ardeby et al. (1996) är frivillighet en förutsättning för att kunna

åstadkomma en kärleksfull beröring. När det gäller massage av döende människor är det

viktigt att inte vara för påträngande. Beröringen bör inte ses som en teknik som

appliceras på någon. Det måste finnas förståelse och respekt bakom all beröring, särskilt

när en människa är döende (Autton, 1990; Jelveus, 2003).

Vad som anses acceptabelt, vad det gäller beröring i olika situationer, präglas av vilken

kultur vi lever i. Det kan spela roll om det är man eller kvinna som utför beröringen och
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detta är viktigt att ta hänsyn till. I dagens samhälle sker beröring av varandra i liten

utsträckning. En oväntad beröring kan vara kränkande för den personliga integriteten.

Vårdpersonal befinner sig ofta innanför patienternas personliga revir och patienterna

hamnar då lätt i underläge. Det krävs varsamhet för att beröringen skall bli behaglig,

särskilt vid nära och intim omvårdnad (Ardeby et al., 1996). Det är viktigt att patienten

gett ett samtycke till att bli masserad. Om personen inte kan svara för sig är det

nödvändigt att vara lyhörd för dennes kroppsspråk. Icke- verbala signaler som till

exempel mimik, andning och muskelspänningar bör uppmärksammas hela tiden under

massagen (Alexandersson et al., 2003; Ardeby et al., 1996).

På senare tid har det svenska samhället blivit mer mångkulturellt och större krav ställs

därmed på sjuksköterskan. Kunskap om de olika kulturernas traditioner och värderingar

är nödvändig för att en respektfull omvårdnad ska kunna ges. Vid beröring blir detta

särskilt viktigt då synen på kroppskontakt skiljer sig mellan olika kulturer.

Sjuksköterskans utövande av beröring

I en studie av van der Riet och Mackey (1998) är beröring som behandling välgörande

även för personen som masserar, då det bidrar till större tillfredställelse i arbetet med

andra människor. Sjuksköterskors erfarenhet av beröringen ökade deras självvärde och

det fick dem att känna sig privilegierade samt ökade känslan av att vara till nytta för sina

patienter. De fann att den närhet och den tid de tillbringade med patienten underlättade att

dela deras tankar och känslor.

” Att låta beröring bli viktigt i vården, är att låta människorna bli viktiga – både de som

behöver bli berörda för att de är sjuka och de som berör, nämligen vårdpersonalen. ”

 (Ulvnäs Moberg, 2000 sid. 34)

Sjuksköterskorna bör vara ärliga och medvetna om sina egna känslor om att själva motta

eller använda beröring. Att själv få någon form av massage kan vara nyttigt då den egna
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upplevelsen kan öka förståelsen för hur det upplevs av patienten (Gray, 2000;

Socialstyrelsen, 1998; Watson & Watson, 1997).

Författarna vill poängtera att det kan innebära en svår och plågsam process för

sjuksköterskan att ta hand om människor i livets slutskede. Sjuksköterskans egen rädsla

för döden kan hindra henne i arbetet med dessa patienter vilket kan medföra att

professionell omvårdnad inte kan ges. I arbetet med den döende är det därför viktigt att

ha god självkännedom. För att orka hantera döden och kunna stödja patienterna måste

sjuksköterskan i sig själv ha skapat en förståelse för döden (Jelvéus, 2003).

Sjuksköterskan är, enligt författarna, i en ideal position att erbjuda någon form av

beröring som ett användbart komplement till den traditionella omvårdnaden. Beröringen

kan bli en betydelsefull behandlingsmetod för sjuksköterskan då hon själv kan påverka

patientens situation utan att behöva rådfråga annan expertis. Det är dock viktigt att

poängtera att beröringsmetoderna i denna studie ej bör betraktas som en ersättning till

den farmakologiska behandlingen då bästa resultat uppnås genom att integrera dessa

(Edvardsson, 2002).

Enligt Toronto (2002) är det på tiden att använda beröring i vården eftersom det är ett

effektivt och välgörande verktyg. Detta så att sjuksköterskor i sitt yrke kritiskt kan

evaluera beröringens funktion. Författarna hänvisar dock till lagstiftningen, att det i

slutändan är patienten som har rätt att bestämma om denna behandling skall tillämpas

eller inte (Hälso- och sjukvårdslagen 2 a § 1982: 763). 

” Massage som metod och beröring som kommunikationsmedel kan befrämja harmoni,

höja kroppslig och själslig balans samt livskvalitet, stärka sinnen, organ och funktioner

och underlätta för människan att må så bra som möjligt så länge som möjligt. ”

 (Jelvéus, 2003 sid. 15)
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Konklusion

Massage, taktil massage och aromaterapi massage som behandlingsmetoder har många

positiva effekter på patienter inom palliativ vård så som smärtlindring, lugn och

avslappning. De bidrar även till att skapa kontakt mellan sjuksköterska och patient.

Behandlingen är ett sätt för sjuksköterskan att vara tillsammans med patienten, en hjälp

att möta svåra frågor samt att kunna ge fysisk kontakt på annat sätt än vid funktionell

omvårdnad. De olika beröringsmetoderna är ett bra komplement till farmakologisk

behandling. Den taktila massagen har dock en fördel då effekt kan visas efter några få

minuter. Denna beröringsmetod innebär för patienten även mindre risk för skada jämfört

med massage och aromaterapi massage då större uppmärksamhet och kunskap vid dessa

två krävs av sjuksköterskan. Den taktila massagen är även ekonomisk och lätt att lära sig

både för sjuksköterska och närstående. En viktig aspekt vid användandet av beröring är

den etiska eftersom beröring innebär ett nära och intimt möte med patienten. Tidsfaktorn

förblir ett problem som leder till svårigheter att införliva beröring som behandlingsmetod

i den dagliga vården.
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Alexandersson, M., Dehlén,
C., Johansson, I., Petersson,
I. & Langius, A. (2003).
Taktil massage som
komplement i
omvårdnadsarbetet i
palliativ vård.

Att belysa hur personal
upplever att använda taktil
massage i det kliniska arbetet
på en hospice avdelning och
vilka effekter taktil massage
har på patienter.

Kvalitativ metod med
intervju.

Totalt 22 sjuksköterskor deltog i
studien och 103 hospice patienter
erhöll under två års period 20
minuter massage.

Billhult, A. & Dahlberg, K.
(2001 ). A meaningful
realief from suffering-
experiences of massage in
cancer care.

Att beskriva hur
cancerpatienter upplever
massage som en del av den
dagliga omvårdnaden på en
onkologisk avdelning.

Kvalitativ metod med
fenomenologisk ansats.

Åtta kvinnliga cancerpatienter
ingick i studien.

Buckle, S. (2003).
Aromatherapy and massage:
the evidence.

Att undersöka säkerheten och
effektiviteten med
användandet av aromaterapi
massage hos barn med olika
hälsotillstånd.

Litteraturstudie.

Buckley, J. (2002).
Massage and aromatherapy
massage: nursing art and
science.

Att undersöka värdet av
komplementära terapier inom
palliativ vård utifrån ett
omvårdnadsperspektiv.

Litteraturstudie.

Cawthorn, A. & Carter, A.
(2000).
Aromatherapy and its
application in cancer and
palliative care.

Att redogöra för aromaterapi
massagens effekter på
patienter inom en
cancerorganisation.

Litteraturstudie.

Corner, J., Cawley, N. &
Hildebrand, S. (1995).
An evaluation of the use of
massage and essential oils
on the wellbeing of cancer
patients.

Att undersöka effekter och
skillnader mellan massage
med och utan eterisk olja.

Kvasiexperimentell
studie med
longitudinell design.

Totalt 52 palliativa patienter
indelades i tre olika grupper. En
kontrollgrupp, en massagegrupp
med vanlig olja och en grupp
med eterisk olja.

Dunwoody, L., Smyth, A. &
Davidson, R. (2002).
Cancer patients’ experiences
and evalutions of
aromatherapy massage in
palliative care.

Att undersöka palliativa
cancerpatienters upplevelser
av aromaterapi massage.

Kvalitativ metod med
semistrukturerad
intervju.

Av 30 utvalda palliativa patienter
deltog 19 av dessa i studien.

Ferrell - Torry, A. & Glick,
O. (1993).
The use of therapeutic
massage as a nursing
intervention to modify
anxiety and the perception
of cancer pain.

Att undersköka effekter av
terapeutisk massage på
smärtupplevelse, oro, ångest
och graden av avslappning på
patienter med cancersmärta
inneliggande på sjukhus.

Kvalitativ metod med
intervju.

Totalt nio manliga patienter som
led av cancersmärta. Dessa erhöll
30 minuter massage under två
dagar.

Gray, R. (2000).
The use of massage therapy
in palliative care.

Att analysera litteratur
innehållande frågor om
massage inom palliative vård.

Litteraturstudie.
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Hadfield, N. (2001).
The role of aromatherapy
massage in reducing anxiety
in patients with malignant
brain tumours.

Att undersöka om aromaterapi
massage minskar oro och
ångest hos patienter med en
primär malign hjärntumör på
första uppföljningen efter
strålningsbehandling

En kombination av
kvalitativ metod med
semistrukturerad
intervju och kvantitativ
metod med hjälp av
olika mätskalor.

Åtta patienter med hjärntumörer
intervjuades.

Kim, E.J. & Buschmann,
M.T. (1999).
The effect of expressive
physical touch on patients
with dementia.

Att fastställa eventuella
effekter av lätt fysisk beröring
tillsammans med lugna samtal
på ångest och
beteendestörning hos gravt
dementa patienter.

Kvantitativ metod med
upprepande mätningar.

Av totalt 30 utvalda slutförde
endast 29 studien.

Louis, M. & Kowalski, S.D.
(2002).
Use of aromatherapy with
hospice patients to decrease
pain, anxiety, and
depression and to promote
an increased sense of well-
being.

Att mäta hospice patienternas
respons på aromaterapi
massage.

Kvasiexperimentell
med upprepade
mätningar.

Av 125 patienter valdes 17
hemma boende hospice patienter.

Pan, C. et al. (2000).
Complementary and
Alternative Medicine in the
Management of Pain,
Dyspnea and Nausea and
Vomiting Near the End of
Life.

Att bevisa effektiviteten av
komplementära och
alternativa behandlingar för
att lindra smärta, dyspné,
illamående och kräkningar
hos patienter i livetsslutskede.

Litteraturstudie.

Shenton, D. (1996).
Does aromatherapy provide
an holistic approach to
palliative care?

Att kritiskt granska
komplementära terapiers roll,
med fokus på aromaterapi
massage, inom palliativ vård.

Litteraturstudie.

Smith, M. C., Kemp, J.,
Hemphil, L. & Vojir, C. P.
(2002). Outcomes of
Therapeutic Massage for
Hospitalized Cancer
Patients.

Att undersöka effekterna av
lätt massage på upplevelsen
av smärta, sömnkvalité, oro
och ångest hos patienter
inneliggande på sjukhus för
behandling av cancer.

Kvasiexperimentell
metod.

41 patienter inom en onkologisk
avdelning i USA. 20 av dessa
patienter erhöll lätt massage och
21 deltog i en kontrollgrupp med
fokuserad samtal.

Socialstyrelsen. (1998).
Taktil massage.

Att använda beröring som ett
verktyg i det dagliga
omvårdnadsarbetet hos gravt
dementa.

10 gravt dementa från ett
demensboende.
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Thomas, D. (2002).
Aromatherapy: Mythical,
Magical, or Medicinal?

Att kort sammanfatta
definitionen och historiken av
aromaterapi massage och
presentera det senaste
forskning av användandet av
aromaterapi i olika
vårdsituationer samt diskutera
etiska aspekter i praktiken.

Litteraturstudie.

Trombley, J., Thomas, B. &
Mosher-Ashley, P. (2003).
Massage Therapy for Elder
Residents.

Att undersöka
massagebehandlingens
betydelse för äldre med
Alzheimers sjukdom.

Litteraturstudie.

Vickers, A. (1996).
Massage and aromaterapy.
A guide for health
professionals.

Att ge vårdpersonalen en
översikt på massage och
aromterapi.

Watson, S. & Watson, S.
(1997).
The effects of massage: an
holistic approach to care.

Att granska fördelar med
massage och dess relation
samt relevans med
farmakologiska terapier

Litteraturstudie.

Wilkinson, S. (1996).
Get The Massage.

Att bestämma massagens
effektivitet för att se om
livskvalitet förbättras hos
patienter med framskriden
cancer och patienternas
uppfattning av värdet med att
förbättra livskvalitet.

Kvalitativ metod med
frågeformulär som
innehöll öppna frågor.

Av totalt 103 patienter avslutade
87 studien. Efter den avslutande
behandlingen fick patienterna en
frågeformulär. 71 av dessa
besvarade och resterande svarade
icke på grund av att de var
antingen för sjuka eller har gått
bort.

Wilkinson, S. et al. (1999).
An evalution of aromaterapy
massage in palliative care.

Att värdera effekter av
massage och aromaterapi
massage hos cancerpatienter i
palliativ vård.

Kvalitativ metod med
hjälp av olika
mätskalor.

46 av totalt 103 patienter ingick i
en aromaterapi grupp och 57 i en
massage grupp. 16 patienter
avslutade inte studien därav 13
dog innan och tre var för sjuka.
13 av dessa 16 patienter ingick i
massage gruppen och tre i
aromaterapi gruppen.
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