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ABSTRACT 

In the palliative care there are many close encounters between the care-taker and the care-giver. To be 
touched is foundational to every human being and the care-giver shows his presence to the care-taker, when 
he touch the care-taker. Touch is an important tool for the care-giver in the care for the care-taker. It becomes 
a natural way of communicating. The aim of this literature study was to describe which factors that are 
important, for the care-taker in the  palliative care, to receive touch in the purpose of feeling well-being. The 
scientific articles were found by using  “Academic Search”. “AMED”,  “Cinahl” and “ Science Direct” data 
bases. The results show that there were three factors that can help care-takers in end of life care, 
communication, safety and a good environment. Which leads to the possibility of touch for the care-taker This 
way helped the care-taker to a higher well-being and quality of life, since they’re sense of well-being often 
were low and influenced they’re quality of life. Touch can be used as a complementary therapy, the care-taker 
felt more pain-relief and less anxiety. They also felt more well-being and a higher quality of life, which were 
important for these care-takers at the end-of-life. 

Keywords: communication, environment, palliative care, safety, well-being 
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1. INLEDNING 

Inom den palliativa vården är det många nära möten och relationer med sjuksköterskor för 

patienten. När sjuksköterskan berör huden på patienten aktiveras känselsinnet. Beröringen 

är ett naturligt sätt att kommunicera och blir därför ett viktigt redskap för sjuksköterskan i 

omvårdnaden av svårt sjuka patienter.  

Vid beröring får vissa patienter en känsla av ro och välbefinnande, som gör att de känner 

sig komfortabla, trygga och får ett ökat självförtroende. I livets slutskede är det extra viktigt 

med beröring. Det räcker att röra, smeka eller stryka den döende för att de ska kunna känna 

närvaro (Fredriksson, 1999; Pakarinen, 2000). Enligt Svarre (2001) är ett av de mest 

grundläggande behoven hos en patient i livets slutskede att känna någons närvaro.  

 

Hur påverkas patientens välbefinnande när sjuksköterskan använder sig av beröring som en 

del av omvårdnaden i ett palliativt skede? Finns det faktorer som kan underlätta 

interaktionen till beröring? 

 

Enligt Halldórsdóttir (1996) skapas en god kommunikation utav öppenhet för andra 

människor som enligt Mayeroff (1990) formas utav tillit och trygghet för att sedan kunna 

beröra patienten. Omvårdnaden kring beröring kan nämnas som ett element för patienter i 

livets slutskede ska kunna uppleva livskvalitet (Kalkas & Sarvimäki, 1996). Denna studie 

handlar om vilka bidragande faktorer som har betydelse för att patienter i livets slutskede 

ska kunna ta emot beröringen för att känna välbefinnande.  

 

Oavsett benämningen på personal i litteraturen benämns dessa alltid som vårdgivare i denna 

studie och patient/gäst som vårdtagare. 

 

2. BAKGRUND 
2.1 Palliativ omvårdnad 
Palliativ vård är en viktig del av vården i livets slutskede. Palliativ betyder lindrande och är 
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riktad mot symtom när sjukdomens förlopp inte kan påverkas (Beck-Friis & Strang, 2000). 
1Vårdtagare i livets slutskede skall erbjudas en palliativ vård på lika villkor i hela landet. 

Genom ett tvärprofessionellt vårdlag skall vården vila på etiska grundprinciper och utgå 

från vårdtagarens behov av aktiv helhetsvård. Det är ingen enskild yrkesgrupp som har 

kompetens att möta alla de behov och krav som ställs av vården i livets slutskede. 

Tonvikten inom den palliativa vården läggs på att lindra besvärande symtom och att uppnå 

livskvalitet (Sjödén, 2000) 

 

En stor uppmärksamhet har lagts på den fysiska smärtan och då framförallt inom 

cancervården, (Statens offentliga utredningar, SOU 2001:6). Palliativ vård innefattar inte 

bara människor med cancer som är den största gruppen utan även personer med 

demenssjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar, människor med HIV, humant 

immunbristvirus, och vårdtagare med neurologiska sjukdomar. Det är svårt att säga när i 

respektive sjukdom som den palliativa fasen inträder. På icke-maligna sjukdomar är det 

svårare med tidsaspekten fram till döden, både för unga och gamla (Doyle, Hanks, Cherny 

& Calman, 2005). 

 

WHO definierar palliativ vård: 

” Palliative care is an approach which improves the quality of life of patients and their 

families facing life-threatening illness, through the prevention, assessment and treatment of 

pain and other physical, psychosocial and spiritual problems.”  

(http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/) 

 

 Enligt Brülde (2003) är det primära i omvårdnaden kring döende människor att minska 

deras lidande. I livets slutskede omfattas inte bara lidandet av den fysiska smärtan, utan 

även av psykisk-, social- och existentiell/andlig smärta. För att förbättra vårdtagarens 

psykosociala situation så bör 2vårdgivarna visa empati och behandla vårdtagarna med 

respekt, och en god kommunikation upprättas mellan vårdtagaren och vårdgivaren. Brülde 

(2003) anser att vårdgivaren inte behöver vara rädd för att ta upp existentiella frågor.  
1Genomgående i denna text nämns vårdtagare för hon och 2vårdgivare för han. 
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En god kommunikation bör skapas då denna vårdtagargrupp ofta har grubblerier. Det är 

vårdtagaren som bestämmer samtalets nivå, längd och djup (Brülde, 2003).  

 

Ahlner-Elmqvist (2001) beskriver att med hjälp av aktuell fysisk status kan vårdtagarens 

överlevnadstid bedömas. Är hon sängliggande eller uppegående? Vad har hon för 

vakenhetsgrad? Hur fungerar vätske- och näringsintaget?  Basala bitar i den palliativa 

omvårdnaden är att tillgodose vårdtagarens närmiljö så en bekvämlighet kan upplevas. 

Även att verkställa ordinationer och observera biverkningar och symtom tillhör de basala 

bitarna. Det är grundläggande att döende vårdtagare får ett enkelrum om dessa är på en 

institution för att obehöriga inte ska kunna störa och för respekt av vårdtagaren och dess 

anhöriga (Ahlner-Elmqvist, 2001).  

 

SOU 2001:6 förklarar det sociala lidandet med att den roll vårdtagaren haft tidigare i livet 

har ändrats. Den roll vårdtagaren har haft som make/maka eller en yrkesroll. Lidandet kan 

också vara att skiljas från vänner och andra närstående. Rädslan över att tappa kontrollen 

över sin kropp och livssituation är stor hos döende människor. Kunskap om patienten är 

viktig för vårdgivaren och en förståelse för lidandets olika karaktär. Vårdgivaren skall ha 

förmåga att bemöta och lyssna på de döendes känsloyttringar så att de kan leva så smärtfritt 

som möjligt ända fram till sin död. Respekt för patientens beslut om var hon vill dö ska tas i 

akt (SOU 2001:6). Enligt SOU 2001:6 är det viktigt att de som är i behov av palliativ vård 

får det. 

 

Holm (2003) anser att ett professionellt förhållningssätt inom den palliativa vården innebär 

en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som gagnar den hjälpsökande. Inte av 

vårdgivarnas egna behov, känslor eller impulser. Det innebär för vårdgivaren att visa 

hänsyn, intresse, medmänsklighet och engagemang.  

 

Det är viktigt att vårdgivarna har kunskap om kommunikationens betydelse när han står 

inför det personliga mötet med vårdtagare och använder sig utav fysisk beröring för att 

aktivera känselsinnet. I en artikelstudie av Fredriksson (1999) beskrivs beröring som en 
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form av ickeverbal kommunikation av känslor. Beröring som en del av mötet leder till att 

vårdgivarna och vårdtagaren har ökade möjligheter till en god kontakt. Fredriksson (1999) 

delar in närvaro i två delar, ”att vara där” och ”att vara med”. Att vara där innebär mer än 

fysisk närvaro, det inkluderar att kommunikation och förståelse finns från vårdpersonalen 

samt att han är uppmärksam på vårdtagaren. När vårdgivarna talar om, att vara med, menas 

det att han ger av sig själv till vårdtagaren samt att han är tillgänglig för henne. Tar 

vårdtagaren emot denna gåva bjuder hon in vårdgivaren till att dela upplevelsen om att få 

vara med och samt att få lyssna till och beröra vid henne. Det är viktigt att vårdgivarna är 

observant på att varje vårdtagare har en egen personlig integritet, där beröring inte alltid är 

uppskattat (Fredriksson, 1999). Englund (2004) menar att uppleva sig själv hel och hållen 

samt att känna hälsa har att göra med helhet. Skapande processer kan användas som 

redskap för att aktivera människors självläkande krafter. Människan ses som en helhet och 

de psykosociala faktorerna tas i beaktning vid varje tillstånd av ohälsa (Englund, 2004). 

 

Beröring, musik, dans, måleri och poesi förmedlar och väcker känslor hos såväl utövare 

som mottagare. Det krävs mod att använda sin kropp och fantasi. Att stimulera tanke, 

känslor, fantasi och handling blir en skapande process som engagerar hela kroppen. En 

aktivitet som kännetecknas av totalt engagemang av alla sinnen ger en upplevelse av 

"flow". Flow- upplevelsen, innebär att glömma bort sig själv och tiden samt ger en känsla 

av välbefinnande, eller att ha roligt (Englund, 2004). 

 

Vården i livets slutskede skall ges med värdighet och vara av hög kvalitet. Viktiga inslag 

för lindring av smärta är kärleksfull omvårdnad i en harmonisk miljö (SOU 2001:6). Någon 

bör vara närvarande hos vårdtagaren, ingen människa skall behöva dö i ensamhet (Svarre, 

2001; SOU 2001:6). 

 

2.2 Beröring, smärt och temperatursinnet 
I vardagligt språkbruk definieras känselsinnet som hudsinnet, vilket omfattar 

beröringssinnet (beröring, tryck, vibration samt sträckning), temperatursinnet och 

smärtsinnet. (http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=235357) 
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Uvnäs-Moberg (2000) anser att människan har ända från födseln varit i behov av beröring. 

När ett barn föds är närheten till modern det primära. När barnet är ledset tar föräldern upp 

det och berör det, vychar, klappar om barnet och har det i sin famn. Modern ammar barnet 

för att ge lugn och harmoni. Beröring följer människan genom hela uppväxten (Uvnäs-

Moberg, 2000). Det är något som människan har behov av hela livet. Att känna lugn, 

harmoni och välbefinnande. Länge har vetskapen om oxytocinets påverkan vid amning, 

som den situation där substansen först upptäcktes. Dagens forskning har visat att det inte 

bara är hos kvinnor som det utsöndras oxytocin utan även hos män. Utsöndringen sker dock 

i större mängd hos kvinnor i samband med graviditet och amning. Oxytocin är ett hormon 

som utsöndras i hypothalamus, när vi upplever beröring. Hormonet passerar hypofysen och 

frisätts ut i blodbanan. Oxytocin präglas av lugn- och ro-effekten som leder till fysiologisk 

påverkan som blodtryckssänkning, stresshormonet kortisol sjunker och att 

blodcirkulationen höjs. Även effekter på matspjälknings- systemet och näringsupptag 

påvisas till det bättre. Dessa förändringar kvarstår under en tid (Uvnäs-Moberg, 2000). 

  

När en vårdtagare känner av lugn, ro och minskad smärta efter beröring, är det processen 

bakom grindteorin som startar. Grindteorin beskrivs som en smärtgrind som kan öppnas 

och stängas. Är grinden öppen passerar smärtimpulserna lättare och kan ge uppkomst av 

smärta, är grinden stängd hämmas smärtimpulserna. Vad som styr grinden är en jämvikt av 

den aktivitet som nervfibrerna har. Nervfibrerna delas in i tre olika banor. Dessa banor är 

C-fibrer, A- betafibrer och A- deltafibrer. A- delta och C- fibrer förmedlar smärta och 

ofarlig beröring förmedlas av A-beta fibrer. Vid stimulering av A-betafibrerna får samtidigt 

smärtimpulser till de övriga banorna svårare att hitta fram på grund av att nervcellerna som 

tar emot smärtsignalerna hämmas. När grinden är stängd leder det till att impulserna för 

smärta får svårare att passera. Grindteorin förklarar varför patienten kan få lindring när en 

kroppsdel som gör ont masseras eller när vi blåser på det onda (Nystrand & Röhl, 1999).  

 

 

Berg (2002) belyser att kroppen är ett instrument som visar hur känselupplevelser tar form. 

Känselsinnet förmedlar den rika verkligheten i ett kärleksmöte. Likväl förmedlar 
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känselsinnet även smärtorna från sår och skador. Med kroppen visar vi oss själva för 

omvärlden. Kroppen är inte bara ett kommunikationsredskap till omvärlden, utan ger ett 

ökat innehåll i livsupplevelser med behag när vi ätit gott och med obehag om den skadats 

(Berg, 2000). 

 

Pakarinen (2000) menar att huden är kroppens största känselorgan. Känselsinnet utvecklas 

först och finns oftast kvar ända till livets slut. I huden registreras exempelvis tryck som 

sänds vidare som en impuls genom sensoriska nerver och vidare till centrala nervsystemet. I 

huden finns det receptorer som registrerar värme, kyla, tryck, smärta och beröring. Det 

avgörs då hur människan upplever det hårt eller mjukt, vått eller torrt, smärtsamt eller 

skönt, varmt eller kallt. Vid hårdhänt beröring, slag eller hög värme går signaler via nerver 

till hjärnan som registrerar att det gör ont och smärta upplevs (Uvnäs-Moberg, 2000). Bjålie 

(2000) fann att köld- och värmefibrerna är de utav kroppens känselfibrer som är mest 

känsliga för förändring. Fibrerna anpassar sig snabbt exempelvis kan ett varmt bad kännas 

outhärdligt till en början, fast efter en kort stund känns värmen i vattnet behaglig och skön 

(Bjålie, 2000). 

 

2.3 Kroppens minne 
Berg (2002) anser att har vi någon gång i livet varit utsatta för en särskild smärta minns 

kroppen efter år av glömska. Kroppen minns med tankar och känslor. Här kommer 

helhetstänkandet in. Kropp och själ kan inte skiljas från varandra. Tankeminnen och 

känslorna kan återuppväckas av det som en gång hände. Berg menar att den smärta som 

upplevts finns kvar fast är gömd i kroppens celler. Det som händer med kroppen 

rapporteras via nervsystemet och blodomloppet till hjärnan. Om en upplevelse har påverkat 

individen vrids nyckeln till det lagrade minnet upp i hjärnan. Upplevelsen skulle kunna leda 

till att kroppens minne aktiveras. En obehaglig upplevelse kan även uppstå av hårdhänt 

beröring. Upplevelsen kan framkalla smärta, obehag och ångest hos vårdtagaren. Där ingen 

beröring alls har skett tidigare i livet kan beröring i senare skede upplevas som främmande 

(Berg, 2002). En positiv beröring kan vara att känna välbefinnande, vara smärtlindrande 

och ge en rogivande känsla. Senare i livet kan upprepning av liknande beröring ge ett 
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välbehag hos vårdtagaren. Den nyckeln öppnar inte bara tankeminnet utan känslorna som 

vårdtagaren kände vid det tillfället (Berg, 2002). 

 

Uvnäs-Moberg (2000) anser att stimuli som aktiverar beröringsreceptorer är inte bara 

upplevelser av beröring hos individen, utan har andra effekter som lugn, ro och en känsla 

av välbefinnande. Var i livet människan än befinner sig är lugn och ro viktiga beståndsdelar 

i det goda livet hos alla. Välbefinnandet hör samman med njutning, både när det gäller mat, 

sexualitet och beröring. Det ger också möjlighet till återhämtning av krafter (Uvnäs-

Moberg, 2000). Vid långvarig smärta kan stressorer triggas igång och aktivering av 

sympatiska nervsystemet. Det lidandet kan utge en utmattning av kroppssystemet och bli 

farlig för kroppen. 

 

För vårdtagaren är det betydelsefullt med vila. En god kommunikation skapar trygghet och 

möjliggör att beröring kan bli tillgodosedd. De energier som människan tar in via 

känselsinnet genom hudens känselkroppar görs om till nervimpulser som sinnesnerverna 

för vidare till hjärnan. Här sätter sinnet en bild av den energi och som sätts ihop av den 

yttre påverkan. Ingen människa är garanterad att slippa lidande. Det finns möjligheter som 

exempelvis beröra via massage för att kunna göra något bättre åt lidandet i livets slutskede. 

(Berg, 2002). 

 

I omvårdnaden av vårdtagaren är en god kunskap om beröringens funktion en förutsättning 

hos vårdgivaren för att skapa förståelse hos vårdtagaren. Kunskap om känselsinnets 

betydelse i beröringen kan ge vårdtagaren ökade möjligheter till inflytande av vården i det 

palliativa skedet (Fredriksson, 1999; Carlsson, 2000). Det finns metoder, exempelvis 

massage, som i omvårdnaden ger henne möjligheter till ett högre välbefinnande trots 

svårigheter (Englund, 2004; Nystrand & Röhl, 1999). 

 

3. SYFTE 
Syftet var att beskriva vilka faktorer som har betydelse för att vårdtagare i livets slutskede 

ska kunna ta emot beröring och känna välbefinnande. 
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4. METOD 
Studien var en litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2004) är en litteraturstudie viktig för 

att belysa ett forskningsområde. Polit och Beck (2004) menar för att få kunskap erfordras 

en översikt vad som finns producerat inom valt område. Det finns mycket forskning kring 

beröring och palliativ vård.  Författarna har sökt kunskap inom palliativ vård och beröring 

vilket skapade en förståelse för dessa ämnen. Författarna insåg att ämnena var för 

omfattande och en avgränsning gjordes. Valet av studiens syfte uppkom då författarna hade 

ett gemensamt intresse av palliativ vård, beröring och komplementära terapier. Utifrån detta 

skapades problemformuleringen i syftet. En tidsplan för litteraturstudien bestämdes. Sökord 

och sökstrategier valdes ut. Resultatet av artiklarna har analyserats och resultatet 

diskuterats. Arbetet har skett systematiskt efter hur en kvalitativ litteraturstudie skall växa 

fram som, enligt Forsberg och Wengström (2003), sker i en förbestämd ordning. Detta 

innefattar att studier läses upprepade gånger för att finna de metaforer, teman eller 

kategorier som söks. Frågeställning och syfte bör vara klart och tydligt.  

 

4.1 Litteratursökning  
Litteratursökning har skett manuellt och via databaser. Två bibliotek har använts, 

sjukhusbiblioteket i Lidköping och högskolans bibliotek i Vänersborg när vi sökt fakta. 

Genom att använda oss av referenslistor i den valda litteraturen har även mer litteratur blivit 

aktuell.  

 

Vi har använt oss av databaserna Academic Search, AMED, Cinahl och Science Direct, 

vilka var användbara inom omvårdnadsforskning. Sökord som utgjorde grund för vår 

litteratursökning har varit: Nursing, palliative care, senses, touch, massage, tactile massage, 

trust, experience, well-being. Utifrån dessa sökord hittades artiklar som utgör vårt resultat.   

Resultatet av dessa sökvägar presenteras i tabell 1.  
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4.1.1 Tabell 1 

Söktabell 

Sökord Träffar 

Cinahl 

plus full 

text 

Träffar 

Academic 

Search 

Träffar 

Science 

Direct 

Träffar 

Amed 

Artiklar 

som 

använts i 

arbetet 

Palliative care 7408*     

Touch    753  

Palliative care + 

massage 

   

8 

  

1 

Palliative care + 

touch 

 

9* 

    

2 

Palliative care + 

touch + senses 

 

38 

 

28 

   

2 

Touch + palliative 

care + tactile 

massage 

 

 

7 

    

 

1 

Touch + 

experience + 

well-being 

 

 

87 

    

 

2 

Touch + palliative 

care + trust 

 

177 

    

1 

Touch + palliative 

care + nursing 

 

410 

    

2 

* sökning gjord med tillval av all text. 

 

 

De valda artiklarna bestod av litteraturstudier i resultatdiskussion och empiriska studier i 

resultat. En artikel av kvalitativ ansats var en review och användes därför i bakgrund, 

resterande till resultat och diskussion då de inte var sammanställningar av fler artiklar. Till 
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största delen var artiklarna skrivna på engelska. Vi har använt kvalitativa artiklar. Nyberg 

(2000) anser att en kvalitativ ansats är att tyda, vilket var avsikten med studien för att få 

fram vårdtagarens upplevelse av beröring och vägen till beröring. De empiriska studierna 

var gjorda på vuxna människor.  

 

De artiklar som använts i resultatet presenteras i tabell 2.  

Tabellen redovisar författarna av artiklarna, studiernas metoder, syftet och resultatet av 

dessa studier.  
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4.1.2 Tabell 2 
Resultattabell     
Författare, 
år, land 

Deltagare Metod Syfte Resultat 

     
Andershed & 
Werkander-
Harstäde, 
2004, Sverige  

N = 9 
patienter 

Kvalitativ 
intervjustudie

Utröna var och hur 
palliativ vård ska 
utföras 

Att patienterna är i rätt miljö och 
behöver känna trygghet, säkerhet 
och tillit till personalen för att 
tillgodose sig vården. 

     
Buckley, 
2002, 
Storbritannien 

N = 4 
patienter 

Kvalitativ 
intervjustudie

Att se fördelarna 
med massage på 
patienter med 
terminal sjukdom. 

Visar på att massage och 
aromaterapi inte är allt i 
omvårdnaden fast en viktig del 
utav den professionella 
omvårdnads- kommunikationen.  

     
Chang, 2001, 
Kina 

N = 39 
vårdpersonal 
och  
patienter 

Fältstudie 
med 
kvalitativa 
intervjuer 

Att klargöra 
betydelsen av 
beröring i 
omvårdnads-
situationer 

Att den fysisk beröring är en 
viktig del i vården kring 
patienten för att öka patientens 
komfort i de olika 
omvårdnadssituationer som 
uppkommer. Beröring är även en 
länk mellan kroppen och tanken. 

     
Dunwoody, 
Smyth & 
Davidson, 
2002, Irland 

N = 11 
patienter 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med semi-
strukterade 
frågor 

Utvärdera hur 
cancerpatienter  
upplever 
aromaterapimassage 

Patienterna uppskattar 
aromterapeutens roll även som 
samtalsterapeut inom den 
onkologiska verksamheten. 

     
Edvardsson, 
Sandman & 
Rasmussen, 
2003, Sverige 

N = 12 
patienter 

Kvalitativ 
intervjustudie

Att få fram 
meningen med 
beröring som en del 
av vården av äldre. 

När beröring ges skapas en 
relation beskriven som lugn, 
vänlig och human mellan patient 
och sjuksköterska. 

     
Kolcaba, 
Dowd, 
Steiner & 
Mitzel, 2004, 
USA 

N = 31 
patienter, 
delade i två 
grupper. 

Enkät-
undersökning

Utvärdera om 
hospicepatienter får 
mindre symtom och 
ökat välbefinnande 
utav massage 

Det finns ett större behov utav 
utvärdering på massage för 
patienter i livets slutskede, dock 
visar det att det finns belägg för 
att använda det som en 
komplementär behandling. 
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Författare, 
år, land 

Deltagare Metod Syfte Resultat 

     
Paice, Shott, 
Parke-
Oldenburg, 
Zeller & 
Swanson, 
1999, USA 

N = 40 
patienter 

Kvalitativ 
empirisk 
studie 

Utröna om vibratorer 
kan vara 
smärtlindrande för 
patienter med 
neurogen smärta 

Nästan hälften av patienterna 
kunde klara sig utan analgetika 
under det första dygnet efter 
fotmassage med vibrator. 

     
Polubinski & 
West, 2005, 
USA 

N = 32 
patienter 

Intervjustudie Att utvärdera 
massageterapi-
program om ev 
minskad smärta, 
ångest och 
fridfullhet 

Massage har en ångestdämpande 
och en smärtlindrande effekt 
samt ger en känsla av frid.  

Ross, 
Hamilton, 
Macrae, 
Docherty, 
Gould & 
Cornbleet,  
2002, 
Storbritannien 

N = 17 
patienter 

Intervjustudie Undersökning om 
zonterapi/fotmassage 
kunde påverka 
fysiska och psykiska 
symtom hos 
patienter med cancer

Patienter upplevde efter 
behandling med 
zonterapi/massage ett odefinierat 
välbefinnande, som inte hade 
tagits med i beräkningen när 
undersökningen gjordes.  

 
Warrén-
Stomberg, 
2000, Sverige 

N = 9 gäster 
och N = 58 
anhöriga 

Intervju- och 
enkätstudie 

Att jämföra 
vårdtagarens och de 
anhörigas 
uppfattning om vad 
som är meningsfullt 
i vården. 

Att det var skillnader mellan vad 
gästerna sa sig sakna när de 
bodde på Hospice och vad de 
anhöriga sa att de trodde 
vårdtagare saknade. Patienterna 
uppskattade smärtlindring och att 
få känna välbefinnande, samt 
möjlighet till att ta emot 
beröring. 

     
Wilkinson, 
1995, 
Storbritannien 

N = 51 
patienter 

Intervju- och 
enkätstudie 

Utvärdera effekten 
av massage och 
aromaterapi för 
patienter med långt 
gången cancer. 

Både massage- och 
aromaterapigruppen kände sig 
mindre ångestfyllda och hade 
mindre smärta. 
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4.2 Urval 
De artiklarna som valdes beskrev, förklarade och gav en förståelse för det valda syftet.  

Urvalsstrategin av artiklarna som använts fokuserades på syftet och hur möjligheter skapats 

för att integrera beröringen som en del i omvårdnaden. Vi valde att lyfta fram artiklar om 

hur man når en beröring. Vilka faktorer som påverkade vårdtagaren att uppleva, samt ta del 

av beröring som skapat ett välbefinnande. Artiklar som handlar om patienter med olika 

palliativa sjukdomar har varit ett krav då ett brett perspektiv på resultat data ger ett 

trovärdigare resultat.   

 

4.2.1 Inklusion 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara vetenskapliga och engelsk/svensk 

språkiga. Studiens syfte ställdes mot artiklarna. Inklusionskriterier var syfte och ämne. Vid 

insamlingen av artiklarna har två stycken varit mellan år 1995-1999 och nio stycken har 

varit mellan 2000-2005 och de var vetenskapligt granskade. 

 

4.2.2 Exklusion 

Exklusionskriterier har varit artiklar äldre än tio år, artiklar som inte varit skrivna på 

engelska eller svenska. Artiklar om smärta som inte berört palliativ vård. Vi har även 

uteslutit artiklar om terapeutisk beröring, då detta kan uppfattas som en healingmetod. 
 

 4.3 Analys 
 Analysen i denna studie har varit en analys av innehållet i vetenskapliga artiklar vilket vi 

ansåg som mest relevant för att uppnå vårt syfte. Arbetssättet följde stegvis ett mönster eller 

tema för att identifiera och beskriva ett valt ämne (Forsberg & Wengström, 2003). Utifrån 

arbetets syfte har artiklarna analyserats av alla tre författarna. Vid granskning och 

bearbetning av artiklarna har syfte ställts mot litteraturen. Anteckningar gjordes vid sidan 

om vid bearbetning av artiklarna och litteraturen. I analysen av texten rödmarkerades 

likheter gällande beröringens betydelse och komplementerande behandlingar och blå 

markeringar användes för olikheter där beröringens betydelse. Genom analysen 
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identifierade vi ett mönster i beröringens betydelse som senare mynnade ut i faktorerna: 

kommunikation, trygghet, miljö som ett steg mot välbefinnande. Dessa faktorer upprättades 

för att få struktur på resultatet och minska volym av information. Genom analysen fick vi 

fram kärnan i resultatet, som blev den röda tråden i studien.  

 

4.3.1 Trovärdighet  
Av de artiklar som valdes ut är de granskade av alla tre författarna var för sig och 

tillsammans. Ett medvetet val har gjorts genom att välja artiklar som inkluderade flera olika 

palliativa sjukdomar. Det gjordes för att nå ett bredare resultat och en ökad pålitlighet för 

resultatet. Trovärdigheten av vår studie stärks då en tydlig analys, grundlig litteratursökning 

och ett brett urval gjorts. Artiklarna var kvalitativa intervjustudier, utifrån vårdtagarens 

perspektiv. Litteratursökningen har skett kontinuerlige och på speciella dagar där vi ägnat 

all vår uppmärksamhet och tankekraft åt att välja ut värdefulla vetenskapliga artiklar. Vid 

dessa tillfällen har alla tre författarna varit närvarande för att få med allas perspektiv på vad 

värdefull litteratur är för vår studie.  

 

5. RESULTAT 
Resultatet som vi har kommit fram till efter analys av innehållet av artiklarna är vilka 

bidragande faktorer som har betydelse för att vårdtagare skall kunna ta emot beröring. 

Dessa faktorer var kommunikation, trygghet och miljö. Presentationen av resultatet sker i 

de här funna faktorerna och i figur ett. Artiklarna har påvisat skillnader gällande olika 

beröringsmetoder och mellan olika sjukdomstillstånd vilket har givit oss ett mer gediget 

resultat. Likheter i beröringens positiva effekter som rogivande, ångestdämpande effekter 

och framför allt ett ökat välbefinnande hos vårdtagaren styrks med vårt resultat. 
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5.1 Figur 1; Vägen till beröring 
Kommunikation, trygghet och miljö är tre faktorer vilka fordras för att nå en beröring. 

Beröringen resulterar i ett ökat välbefinnande för vårdtagaren. 
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5.2 Kommunikation   
För att nå vårdtagaren med fysisk beröring, var när en god kommunikation upprättades och 

när vårdtagarna kände trygghet och samhörighet med vårdgivarna, kunde han nå 

vårdtagaren med fysisk beröring (Kolcaba, Dowd, Steiner, & Mitzel, 2004). I livets 

slutskede hade inte alla vårdtagare förmågan kvar att prata och då bör kommunikationen 

ske på andra sätt. Kolcaba et al. (2004) menade att handmassage var en strategi där 

vårdgivaren fick en bra kontakt med vårdtagaren och där även vårdtagaren fick ett ökat 

förtroende för vårdgivaren. I vissa fall där vårdtagarna fortfarande hade förmågan att 

kommunicera verbalt öppnade de sig och började berätta om sina mest intima tankar och 

bekymmer (Kolcaba et al, 2004). 

 

 I en studie av Buckley (2002) skrev författaren om hur aromaterapi (en massage med 

doftande essens i oljan) och massage kunde användas som ett verktyg i den palliativa 

vården för att skapa en god kommunikation. Verktygen användes för att stärka kontakten 

mellan vårdtagaren och vårdgivare för ett ökat välbefinnande för vårdtagaren. Buckleys 

resultat utifrån fyra vårdtagares upplevelser av massage visade att enbart massage en kort 

stund fick vårdtagarna modet att öppna sig och god kontakt hade skapats.  

 

Andershed och Werkander-Harstäde (2004) tog fram i sin studie tre begrepp som fick 

vårdtagarna att känna sig väl bemött i den palliativa vården. Begreppen var; säkerhet, 

delaktighet och förtroende. För att vårdtagaren skulle kunna känna säkerhet krävdes att 

vårdgivarna hade kompetens om olika behandlingsmetoder och kontinuitet i form av bra 

samarbete. Vårdtagaren hade även behov av att känna delaktighet i sin vård samt att 

vårdtagarens autonomi respekterades. För att känna denna delaktighet fordrades en god 

kommunikation mellan vårdtagare och vårdgivare (Andershed & Werkander-Harstäde, 

2004).  

 

Sista begreppet Andershed och Werkander-Harstäde (2004) fann var förtroende. 

Vårdtagaren behövde få ha kvar sin självständighet i valet och ändå ha tryggheten hos 

vårdgivarna. Andershed och Werkander-Harstäde (2004) menade att om möjligheter fanns 

 16



 

för vårdtagaren att lära känna vårdgivarna på avdelningen där de var inskrivna och att en 

god kommunikation upprättats gjorde att vårdtagarna kände sig mer trygga i vården. För 

den palliativa vården är det essentiellt med integritet, självständighet och trygghet 

(Andershed & Werkander-Harstäde, 2004). 

 

5.3 Trygghet  
I Buckleys (2002) studie gav beröringen vårdtagaren ett ökat förtroende för utövaren så att 

vårdtagaren kunde prata om sin inre oro eller känsliga ämnen. Vårdtagaren upplevde 

trygghet i samband med beröringen. 

 

Kolcaba et al. (2004) påvisade i sin studie att behovet var stort av att utveckla en 

behandlingsmetod som gjorde att vårdtagaren i livets slutskede kände sig trygga och 

trivsamma utan att vårdtagaren behövde anstränga sig. Taktil beröring uppfyllde dessa 

kriterier och kunde tillämpas i många situationer. Det var en metod som var lätt att lära ut 

och att utföra som vårdgivare, familjemedlem eller vän. Lättillgängligheten i metoden gav 

vårdtagaren trygghet.  

 

Dunwoody, Smyth och Davidson (2002) upptäckte i sin studie att aromaterapi gjorde att 

vårdtagarna kände sig mindre spända, deras ångest minskade och de somnade lättare efter 

behandlingen. Studien påvisade två resultat, det primära var det välbefinnande 

aromaterapin skapade med de ovan nämnda effekterna. Det andra som framgick i studien 

var vikten av att vårdtagarna kände förtroende för den som gav beröringen. Vårdtagarna 

värdesatte att vårdgivare/närstående som gav massagen hade kunskap om sitt utövande och 

om vårdtagarens egen sjukdomsproblematik. Vårdtagarna tyckte det kändes skönt att prata 

med någon som inte tillhörde familjen, då de inte ville belasta dem. Flertalet vårdtagare i 

studien var nöjd med den alternativa behandlingen.  
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5.4 Miljö   
Vårdtagarnas upplevelse av livskvaliteten var beroende av en hemlik atmosfär, lugn och 

vacker miljö menar Warrén-Stomberg (2000). Den hemlika atmosfären, den lugna och 

vackra miljön var viktiga faktorer för vårdtagarnas upplevelser av livskvaliteten. 

Vårdtagarna hade ofta sviktande kroppsfunktioner som de inte kunde ha acceptans för. 

Vårdtagarna uppgav att de på grund av de sviktande kroppsfunktionerna var beroende av 

andra värdefulla miljöpåverkande komplement som vackra tavlor, färger, eget rum med 

möbler i vardagen. Den hemlika miljön som påverkade vårdtagarna i livets slutskede var 

den som de såg runt omkring sig, i färger, ljus, möbler och möjlighet till integritet när de 

hade tillgång till egna rum. Detta gjorde det möjligt för dem att reflektera över sina liv. 

Warrén-Stomberg (2000) menade att den individualisering som vårdtagarna upplevde, 

gjorde att de kunde förmå sig till att be om hjälp och att ta emot hjälp i omvårdnaden samt 

beröringen. Studien belyste vikten av att fråga den enskilda vårdtagaren om planering 

angående vården så ett samråd skedde mellan vårdgivare och vårdtagare utifrån 

välbefinnandet och livskvaliteten (Warrén-Stomberg, 2000).  

 
I en undersökning gjord på ett hospice i USA studerade Polubinski och West (2005) 

vårdtagarnas utvärdering av smärta och ångest efter massage. Resultaten av studien visade 

att vårdtagarens smärta och ångest minskade efter beröring. Studien byggde på en skala 

mellan ett till tio där tio var värsta tänkbara smärta och ångest. Efter massagen sjönk 

graderingsskalan hos vårdtagarna med mer än hälften. Polubinski och West (2005) 

utformade även en fråga om känslan av frid för vårdtagarna att svara på. Av beröringen 

upplevdes en känsla av frid, som var kopplat till den lugna miljön. Detta kände vårdtagarna 

efter en session med beröring och massage.  

 

Warrén-Stomberg (2000) ville fördjupa sig i vad som var värdefullt i vården och vad som 

var livskvalitet i det palliativa skedet. Utifrån de två perspektiven ställde författaren frågor. 

För att jämföra svaren om hur olika vården kan upplevas ställdes samma frågor till de 

anhöriga och svaren jämfördes mot varandra. Det som påvisades i studien var att 

vårdtagaren ansåg att det betydelsefullaste i en vårdsituation var att känna sig smärtfri. Det 
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andra som framkom var den hemlika och rofyllda miljön på hospicet. Även anhöriga tog 

fram smärtfrihet hos vårdtagaren/närstående som livskvalitet som något av det som betydde 

mest tillsammans med hospicemiljön. Warrén-Stomberg (2000) belyste att det 

överensstämmer med den samhällsdebatt som pågår om vikten av smärtfrihet i livets 

slutskede och vikten av miljöns påverkan.  

 

5.5 Beröring 
Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2003) kom fram till att vardaglig beröring, som en 

del av omvårdnaden av äldre, var ett verktyg till att minska lidandet hos smärtpåverkade 

vårdtagare med demens. Beröringen kunde bestå utav vardaglig beröring som en smekning 

på kinden, klapp över axeln eller hålla handen. Studien gjordes utifrån intervjuer av 

vårdgivare eftersom vårdtagare med en demenssjukdom inte kunde ge adekvata svar på 

frågorna, eller i många fall var oroliga. Vårdgivarna såg förändringarna på vårdtagarna när 

de gett beröring som en del av interaktionen med vårdtagarna. Vårdgivarna såg personen 

med demens som en människa, inte som vårdtagare med en diagnos. Den relation som 

skapades i samband med beröringen, beskrevs som en lugn, vänlig och human relation 

mellan vårdtagaren och vårdgivare.  

 

Fysisk beröring i vården var ett koncept som hade dimensioner utav emotionell, social, 

fysisk och spirituell vikt för människor. Att använda fysisk beröring som ett verktyg inom 

vården kunde enligt Chang (2001) ha effekter som påverkade vårdtagarens välbefinnande 

och komfort i vården på ett positivt sätt. Hon menade att genom den fysiska beröringen fick 

vårdtagarna styrka att hantera sjukdomen.  

 

Kolcaba et al. (2004) poängterade att det var viktigare att vårdtagaren kände ett 

välbefinnande och en bekvämlighet än att de inte hade några fysisk symtom. När 

vårdtagaren fick massage utav vårdgivaren resulterade det i att hon kände en bekvämlighet, 

öppnade sig och började prata om sin innersta oro.  

 

Ross, Hamilton, Macrae, Docherty, Gould, & Cornbleet (2002) undersökte om det fanns 
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möjlighet att påverka vårdtagarnas med cancersjukdom med hjälp av reflexology 

(zonterapi) på händer och fötter. Det som undersöktes var om det gick att påverka 

vårdtagarnas humör och symtom. Det visade sig att humöret hos vårdtagarna och deras 

sjukdomssymtom inte förändrades något nämnvärt men att det ändå fanns effekter de inte 

räknat med i studien. Beröring gav avslappning och ett ospecificerat välbefinnande där 

vårdtagarna inte kunde förklara vad det var som gjorde att de kände sig väl till mods. 

Vårdtagarna upplevde behandlingen som ett komplement till den vanliga 

cancerbehandlingen de fick (Ross et al, 2002). 

  

Likheter som funnits i studierna har varit hur vårdgivare använt beröring som verktyg i 

omvårdnaden (Buckley, 2002; Chang, 2001; Edvardsson, Sandman och Rasmussen, 2003). 

Ytterligare en likhet var när beröringen skedde via massage. Detta menade Paice et al. 

(1999) och Polubinski och West (2005) gav en smärtlindrande effekt. När beröring förekom 

via aromaterapimassage, upplevde vårdtagarna ökad känsla av frid, välbefinnande och 

smärtlindring (Buckley, 2002; Dunwoody, Smyth & Davidson, 2002; Wilkinson, 1995). De 

olika komplementära metoderna som exempelvis zonterapi, vardaglig beröring, aromaterapi 

och massage har varit skillnader i studierna samt olika palliativa sjukdomar; Cancer och 

demens (Ross et al. 2002; Wilkinson, 1995; Polubinski & West, 2005; Edvardsson, 

Sandman & Rasmussen, 2003). 

 

5.6 Välbefinnande 
Kolcaba et al. (2004) studerade vikten av massage för vårdtagare i livets slutskede. Två 

undersökningsgrupper etablerades med 16 respektive 15 vårdtagare. Grupp nummer ett fick 

kontinuerlig massage under tre veckor medan grupp nummer två var utan beröring. 

Vårdtagarna som deltog i grupp två hade vid studiens början mindre symtom samt ett högre 

välbefinnande än vårdtagarna i grupp ett. Resultatet efter tre veckors massage visade att 

grupp ett hade högre välbefinnande än vårdtagarna i grupp två. Konklusionen av studien 

blev att grupp ett med sämre utgångsläge i början av studien passerade grupp två i 

välbefinnandegrad.  
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Wilkinson (1995) beskrev i sin studie vikten av beröring, genom att ge massage till 

vårdtagare i livets slutskede. Vårdtagarna hade symtom som smärta, oro och ångest. 

Wilkinson (1995) fann att symtomen försvann eller minskade i dimension efter massagen 

hon gav till de berörda vårdtagarna. Vårdtagarna kände även att de var mer avslappnade 

och fick ett ökat välbefinnande efter beröringen. Det framkom även av studien att 

effektiviteten av massagens inverkan hos vårdtagaren ökade om man använde sig av 

eteriska oljor i den vanliga massageoljan.  

 

Enligt Paice, Shott, Parke-Oldenburg, Zeller och Swanson (1999) är människor med HIV 

mer infektionsmottagliga och infektionen kan öka smärtproblematiken. Paice et al. fann i 

sin studie av människor med HIV som hade smärtproblematik, att via vibrationsbehandling 

beröra vårdtagaren. Denna metod hade en smärtlindrande effekt. Patienterna fick under 45 

minuter ha sina fötter på en fotvibrator med en frekvens av 60 Hz. Behandlingen gjorde att 

40 procent av vårdtagarna kunde klara sig i ett dygn efter behandlingen utan analgetika. Ett 

annat resultat Paice påvisade var att dessa vårdtagare kände sig avslappnade, rofyllda och 

stimulerade under behandlingen. Studiens resultat visade på en likvärdig förbättring av 

smärtlindring i alla kontrollgrupperna oavsett kön, ålder och ras (Paice et al, 1999). 

 

Välbefinnande var en känsla som kunde uttrycka sig olika, beroende på vilka frågor 

vårdtagarna fick.  Dunwoody, Smyth och Davidson (2002) ansåg att välbefinnande kunde 

vara när vårdtagarna kände sig mindre ångestfyllda och spända vilket ledde till en bättre 

sömn. Polubinski och West (2005) menade att en god miljö tillsammans med en 

komplementär metod, såsom massage innebar en känsla av frid och gav ett högre 

välbefinnande för vårdtagaren. 

 

5.7 Resultatsammanfattning 
Författarnas resultat till denna studie visade på att för att en vårdgivare skulle nå en 

vårdtagare i palliativ vård fordrades tre faktorer: Kommunikation, trygghet och en god 

miljö för patienten. När dessa tre faktorer skapades kunde en beröring ske, som en naturlig 

del i omvårdnaden av vårdtagaren och komplementär omvårdnad. Hos vårdtagaren gav det 
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uttryck i ett ökat välbefinnande med möjlighet till bättre livskvalitet i livets slutskede. 

Likheter av beröring som författarna har funnit var bland annat hur man använder beröring 

som ett verktyg i omvårdnaden. Olikheter var de olika komplementära metoderna, 

exempelvis vardaglig beröring, zonterapi och massage.  

 

6. DISKUSSION 
6.1 Metoddiskussion 
Den här litteraturstudien visar att faktorerna kommunikation, trygghet och miljö är 

betydelsefulla för beröring i omvårdnaden för vårdtagare i livets slutskede. Den påvisar 

också att det finns omständigheter där beröring kan uppfattas negativt.  

 

I studien använde vi oss av böcker och artiklar som har varit vetenskapligt granskade. 

Enligt Patel och Davidson (2003) är dessa de vanligaste litteraturkällorna.  

 

Metoden att söka via databaser är ett bra sätt att få ta del av ny forskning, det kräver dock 

att den som söker vet vilket syfte som söks och vikten av att ha rätt sökord. Vi märkte 

snabbt att de flesta artiklarna vi fick tag på handlade om personer med cancer. Vi beslöt att 

detta inte skulle begränsa oss utan fortsatte sökningen medvetet efter artiklar om människor 

med andra diagnoser. Artiklarna vi funnit bygger på människor med cancer, demens och 

HIV vilket gett ett bredare perspektiv. Artiklarna bygger på vårdtagarnas upplevelser 

eftersom det är det centrala för att skapa god omvårdnad. Större delen av artiklarna har varit 

engelskspråkiga.  

 

Patel och Davidson (2003) menar att kategorier växer fram utifrån ett valt ämne. 

Resultatdata har sorterats i de faktorer som vuxit fram, som är: Kommunikation, trygghet 

och miljö. Dessa faktorer har gjort arbetet lättare att strukturera och för att behålla den röda 

tråden. Vi analyserade artiklarna först enskilt för att testa vår reliabilitet. Vi har upplevt det 

positivt att vi varit tre författare till arbetet med olika erfarenheter och bakgrunder. Då vi 

kommit fram till samma resultat enskilt och fått samma tankar och känslor kring ämnet, så 
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ökar detta reliabiliteten i att vi tolkat artiklarna rätt och att våra kategorier är trovärdiga  

(Patel & Davidson, 2003). 

 
 

6.2 Resultatdiskussion  
Att beröra vårdtagaren blir att använda och aktivera hennes känselsinne. När vårdgivaren 

berör, håller om eller tröstar, när han känner på vårdtagaren om hon har en förhöjd 

kroppstemperatur eller palperar buken är exempel på sådana tillfällen (Kalman, 2000). 

Genom vårt resultat fann vi tre faktorer som påverkar möjligheten att nå vårdtagaren och 

öka dennes välbefinnande, via beröring. Faktorerna var kommunikation, trygghet och miljö. 

Vi saknade dock artiklar där studier gjorts på vårdtagare med vissa hjärt- och 

lungsjukdomar, som även kan innefattas i den palliativa vården. Studierna som artiklarna är 

baserade på, har en bred kontinental fördelning Irland, Kina, Storbritannien, Sverige och 

USA. Detta visar på att beröring är ett aktivt forskningsområde över hela världen. 

Artiklarna har inte tagit upp samma typ av beröring eller komplementära metoder. De tre 

funna faktorerna har varit som en röd tråd genom studien. 

 

Det är viktigt att ha en god relation med vårdtagaren. En god relation ger förutsättningar för 

att göra en bra anamnes om henne. Det kan förekomma andra sjukdomar eller tillstånd som 

gör att omvårdnad av vårdtagaren kan påverkas exempelvis om vårdtagaren är medvetslös 

eller har svårt att kommunicera. I dessa fall är det viktigt att vårdgivarna är lyhörd och ser 

på vårdtagaren om beröringen ger ökat välbefinnande vilket var avsett. 

  

Människor med exempelvis neuropati (nervskada) har en nedsatt känslighet för beröring. 

Det kan leda till att smärta inte uppmärksammas av vårdpersonalen. Enligt SOU 2001:6 

påpekas det att morfinpreparat använts för lite och att så kallad neurogen smärta inte 

uppmärksammats. Cancervården är den vård som får mer uppmärksamhet, vilket har 

bidragit till att andra palliativa diagnoser inte fått lika stor uppmärksamhet (SOU 2001:6). 

Paice et al. (1999) påpekar att människor med HIV och diabetes ofta har neurogen 

smärtproblematik. Det kan innebära att dessa människor upplever beröring på ett 
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annorlunda sätt eftersom känselsinnets funktion är förstört, på grund av neurogen smärta.  

Resultatet belyser vikten av vilka bidragande faktorer som kan ha betydelse för hur ett ökat 

välbefinnande kan skapas via beröring för vårdtagare i palliativt skede Med hjälp av en god 

kommunikation får vårdgivarna reda på hur beröringen upplevs av vårdtagaren. Detta leder 

till en ökad trygghet för vårdtagaren. Dessa två faktorer ger tillsammans i en harmonisk 

miljö, en öppning till vägen till beröring. Kalman (2000) beskriver andra faktorer som 

också påverkar vårdtagarens upplevelser av beröringen. Dessa faktorer som påverkar 

vårdtagaren är när, var och hur hon fick beröringen av vårdgivaren. Kalmans (2000) 

nämnda påverkande faktorer stärker vår slutsats om att det finns olika faktorer som har 

betydelse i beröringen.  

 

Att bli berörd, beröra eller att röra vid någon, skriver Kalman (2000) i sin artikel, är termer 

som kan ha en annan betydelse än kroppslig beröring. Kalman (2000) benämnde dem vid 

den översatta betydelsen, som innebar ”utan kroppslig beröring,” Den kroppsliga direkta 

beröringen blev paradigmatisk. Kommer patienten att nå en själslig beröring i sitt inre? Här 

menade Kalman (2000) att omfattningen mellan begreppen att bli berörd själsligt och att bli 

berörd kroppsligt hade samband. Rent konkret påvisade detta att beröring och känselsinnet 

associerades med det som förmedlade omedelbar direktkontakt mellan människor. 

 

Det är viktigt att beröring sker som en vardaglig företeelse och som en basal del i 

omvårdnaden och inte begränsas till en tidsbestämd behandling. I en studie av Krisman-

Scott och McCorkle (2002), var det vårdgivarens dolda roll som lyftes fram. Den dolda 

rollen i vården kring en vårdtagare i livets slutskede beskrevs som en vävd väggbonad. 

Krisman-Scott och McCorkle (2002) menade att de bärande trådarna, de som inte syntes 

lika mycket, var vårdgivarens arbete. Vårdgivarna fanns där för vårdtagaren, vårdtagarens 

familj och i den döende fasen. Vårdgivarna gjorde de mindre sakerna som att rätta till 

kudden, stoppa om, eller att hålla vårdtagarens hand. De handlingarna var egentligen stora 

och gick relativt osynligt förbi. Vårdgivaren gjorde det med medkänsla, närvaro för att visa 

vårdtagaren att denne hade hans fulla uppmärksamhet. Studiens resultat är viktigt eftersom 

beröring bör ske kontinuerligt i omvårdnaden. 
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Det finns dock en fallgrop. Det är inte alltid vårdgivarna tänker på att dokumentera 

effekterna av beröring i olika omvårdnadssituationer. Vi har tolkat i bland annat 

Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2003) att beröringen är så integrerad i omvårdnaden 

att vårdgivarna inte dokumenterar när beröring skett. Beröringen sker mer av automatik 

utan att vårdgivaren reflekterar över beröringens effekter medan vårdtagaren upplever 

beröringen på en helt annan nivå. Genom en bättre dokumentation av beröringens effekter 

så blir det lättare att forska och finna material. Det leder till att beröringsmetoder utvecklas. 

Vilket relaterar till att vårdtagaren får utökade möjligheter till välbefinnande. 

  

Beröring upplevs inte alltid positivt av vårdtagaren. Vår uppfattning via erfarenheter är att 

beröring inte alltid är uppskattat av vårdtagaren på grund av att en verbal kommunikation 

inte har kunnat skapas. Om en vårdtagare är i ett terminalt palliativt skede, kan exempelvis 

vara ett sådant tillfälle. Larson och Tobin (2000) menar att viktig information som idéer, 

känslor, förväntningar eller rädsla kan gå förlorad om vårdtagarens allmäntillstånd är 

nedsatt. 

 

Genom den här studien har vi funnit flera orsaker till varför vårdtagaren kunde uppleva 

beröring som negativ. Vi vill lyfta fram dessa orsaker. Psykiskt sjuka, vårdtagare med 

förvirringstillstånd, människor från andra kulturer, ålder och kön på den som blir fysiskt 

berörd och på den som ger beröringen kan ha betydelse, enligt Davidhizar och Giger 

(1997). För lite kunskap om andra kulturer kan ge upphov till problem vid beröring. 

Davidhizar och Giger (1997) menar att i vissa kulturer är det bara tillåtet att beröring ges av 

en person utav samma kön och i andra kulturer kan det förekomma tabu. Enligt Davidhizar 

och Gigar (1997) finns det alltid undantag med att röra vid en vårdtagare. De menar att 

efter en traumatisk händelse tidigare i livet eller vid vissa sjukdomar, kan vårdgivarna inte 

anta att beröring är en naturlig del i omvårdnaden. Utan en god anamnes och historik kring 

vårdtagaren ska inte beröring utföras (Davidhizar & Gigar, 1997). 

 

Därför anser vi att det är viktigt att skapa en relation byggd på tillit, kunskap och trygghet. 

För att bevara vårdtagarens integritet. Om detta skriver Halldorsdottir (1996) där hon 
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belyser värdet av att skapa en god relation med vårdtagaren. Vårdgivaren bör ha en etisk 

medvetenhet när han berör en vårdtagare. 

 

Det kan uppkomma problem kring omvårdnaden av en vårdtagare i palliativ vård. Problem 

som kan vara specifika för diagnosen. Paice et al. (1999) beskriver människor med HIV 

som infektionskänsliga och kan även vara bärare av icke-vanliga bakterier och amöbor. När 

vårdgivaren har kunskap om problematiken blir omvårdnaden av vårdtagaren mer naturlig. 

Från vårdtagarens perspektiv är det av värde att vårdgivaren har en god aseptik i 

omvårdnaden och beröringen av vårdtagaren då denne är infektionskänslig. 

 

Begränsningarna som beröringen kan ha är när vårdtagaren minns en tidigare händelse i 

livet, som upplevts negativ. Här anser vi att beröringen kan framkalla ångest när kroppens 

minne ger sig till känna. Davishizar och Giger (1997) menar att om ett barn blivit utsatt för 

fysiskt övergrepp, kan dessa minnesbilder återupplevas vid beröring i vuxen ålder. Kalman 

(2000) anser att kroppen kan identifiera smärtan via minnen. Det upplevda obehag som 

givit vårdtagaren smärta i samband med tidigare beröring, kan få en annan dimension. 

Dimensionen kan nås via att ge en alternativ beröring, som stänger av det smärtsamma 

minnet och ger vårdtagaren ett välbefinnande. Vidare menar Kalman (2000) att den 

dimensionen är kroppens eget försvar från en tidigare negativ upplevelse av beröring. Här 

blir en avsedd god och positiv beröring vänd till ett lidande för vårdtagaren. Återigen är 

kommunikationen utav stor vikt, vilket också Halldorsdottír (1996) beskriver. 

 

Vårdtagaren kan bli medveten om beröringens betydelse genom komplementära 

behandlingar och de metoder som finns. Efter granskning av artiklarna för studien har vår 

kunskap ökat om hur beröring påvisar ett ökat välbefinnande i livets slutskede (Paice et al. 

1999; Warrén-Stomberg, 2000; Wilkinson, 1995; Kolcaba et al. 2004). Här ser vi värdet i 

kunskapen om de komplementära beröringsmetoder som finns att tillgå, för att öka 

möjligheten till livskvalitén hos vårdtagare, trots svårigheter. Lund (2000) anser att 

massage aktiverar kroppens egna smärtlindrande system och hämmar sympatiska 

nervsystemet, som minskar utsöndring av kroppens stresshormoner. Vid ett minskat 
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adrenergt påslag så sjunker blodtrycket, pulsen och rädslan. Däremot ses en höjning av 

smärttröskeln och känslan av lugn och ro. Lund (2000) påpekar även att massage leder till 

ökad utsöndring av oxytocin, speciellt om man masserar mage eller bröst. Oxytocinets lugn 

och ro effekt beskrivs som den främsta. När vårdpersonal berör en vårdtagare med massage 

ökas hennes välbefinnande utav att oxytocinet utsöndras i kroppen. Flera sinnen kan 

tillfredställas när massage används som metod. Wilkinson (1995) fann att både vårdtagare 

som fick massage och de som fick massage med aromaterapi, kände mindre ångest och 

smärta under samt efter massagen. Skillnaden var att de vårdtagare som fick massage med 

aromaterapi blev mer ångestdämpade och smärtlindrade. Dunwooody et al. (2002), och 

Buckley (2002) förstärker Wilkinson (2004) resultat om aromaterapins positiva effekter. 

Aromaterapin ger en stimulans ur ett helhetsperspektiv. 

 

Vi anser att det är viktigt att alla sinnesorgan engageras för att uppleva en känsla av att vara 

levande i kropp och själ. Via våra sinnen och att miljön påverkar människan. Här berör 

Englund (2004) hur psykosociala faktorer, som musik och poesi, väcker positiva känslor 

hos mottagaren. Faktorer kan vara cd-spelare, litteratur, doft av mat, någon som kan sitta 

ner en stund och läsa högt. Dessa finns ofta i vår närmiljö och där de inte finns bör behovet 

tillgodoses. 

 

Dunwoody, Smyth och Davidson (2002) nämner i sin studie att, det kan finnas vårdtagare 

som upplever osäkerhet i hur människor generellt ser på alternativa behandlingsmetoder. 

Även om de skulle kunna ha nytta av alternativa behandlingsmetoder. De väljs bort på 

grund av andra människors fördomar. Vårdgivare kan informera om alternativ behandling 

och vårdtagaren har en valmöjlighet.   

 

I en studie Polubinski och West (2005) visar resultatet på att vårdtagarens smärta och 

ångest minskade efter beröring. För att använda massage som en komplementterapi behövs 

mer forskning anser vi och detta är även något som Polubinski och West (2005) nämner i 

sitt slutresultat. Valet av artiklar som har gällt hiv, demens och cancer har liknande slutsats 

vad det gäller beröring/massage (Paice, et al. 2000; Buckley, 2002; Kolcaba et al. 2004; 

 27



 

Edvardsson et al. 2003). Här anser vi att vidare forskning är relevant.  

 

Det kan vara svårt att få ett tillförlitligt resultat när vårdtagarna inte kan tala för sig. Hur når 

vårdgivaren interaktionen för att förstå när beröring inte är önskvärd, då den verbala 

kommunikationen är bristfällig? Eller likadant, när beröringen är önskvärd? Här anser 

författarna att det finns möjligheter till vidare forskning kring ämnet. 

 

Mot bakgrund av beröringens och omvårdnadens betydelse i det palliativa skedet, vill vi 

belysa innebörden av beröring och de påverkande faktorerna. Den inverkan faktorerna har 

på omvårdnaden i livets slutskede. Det ökar vår medvetenhet om hur det integreras i 

varandra. Att ha kunskap om hur det kan upplevas att bli berörd, att uppleva smärta och hur 

temperaturskillnader kan påverka kroppen. Att bara ha beröringen i fokus räcker inte för att 

kunna ge en fullgod vård, fast den kan vara ett hjälpmedel, ett verktyg. Vår studie kan 

användas för att ge vårdgivare en ökad medvetenhet om beröring som en basal del i 

omvårdnaden. 

 

6.3 Konklusion  
Vår studie beskriver faktorer som kommunikation, trygghet och miljö som vägen till 

beröring i palliativ omvårdnad. Faktorerna kan vara ett steg mot att fysiskt få beröra 

vårdtagaren. Det kan leda till minskad ångest, vara rogivande, ge fysiologisk påverkan som 

sänkt blodtryck och puls samt minskad smärta och ett ökat välbefinnande. Det kan bidra till 

en högre livskvalitet. Vårdtagaren skall kunna uppleva beröring som något positivt och då 

krävs att vårdtagaren och vårdgivare är på samma nivå. För att nå en positiv upplevelse av 

beröringen erfordras att vårdtagaren och vårdgivaren känner ömsesidig delaktighet. 

Vårdgivarens förhållningssätt bygger på medvetenhet av vårdtagarens kroppsminne. 

Vårdgivarens kunskap om grindteorin ger möjligheter till att avleda smärta via beröring 

Vid livets slutskede kan patienten förlora förmågan till att kommunicera verbalt och då kan 

beröringen vara ett verktyg till kommunikation. Det skulle vara intressant med ytterligare 

studier om fysisk beröring som kommunikation där det inte finns möjlighet till verbal 

kontakt. Genom att exempelvis närstående blir den som berör eller att vårdtagaren får 
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tillgång till bidragande artefakter. 

 

Det mest basala i vården är att vårdgivaren har kompetens och arbetar åt samma mål som 

upprättats i samråd med vårdtagaren. Vårdgivarnas uppgift blir att skapa möjligheter i 

omvårdnaden av vårdtagare i livets slutskede. Genom att använda beröringen i 

omvårdnaden kan vårdgivaren hjälpa vårdtagaren.  
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