
          

BERÖRING

En smärtlindrande metod i sjuksköterskors
omvårdnadsarbete

Författare: Ann-Christine Borg, Birgitta Hansson & Monica Karlsson

Handledare:Ingrid Bégat

Enskilt arbete i omvårdnad 10 poäng, fördjupningsnivå 1
Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng,  kurs SSK 00:V

Institutionen för omvårdnad
Maj 2002



Arbetets titel: Beröring – En smärtlindrande metod i sjuksköterskors

omvårdnadsarbete.

Nursing touch – An analgesic method in nursing practice

Författare: Ann-Christine Borg, Birgitta Hansson och Monica Karlsson

Handledare: Ingrid Bégat

Institution: Institutionen för omvårdnad, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Arbetets art: Enskilt arbete i omvårdnad, fördjupningsnivå 1

Antal sidor: 35

Kurs: Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng, SSK 00:V

Datum: Maj 2002

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate if nursing touch can reduce pain and if

nurses can use the intervention in their nursing practice. We used a literature review

to accomplish this study. The effects of nursing touch can be explained by the Gate

Control Theory and by the oxytocin pain relieving effect. To be able to give a

treatment using nursing touch, nurses need to have a holistic approach where they

notice all of the human dimensions. Nursing touch is an easy and effective

intervention and has been shown to be a good complement for alleviation of pain,

distress and anxiety. This fact indicates that nurses should use this intervention in

their nursing practice.
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INLEDNING

Smärta och smärtbehandling tillhör sjuksköterskans ansvarsområde omvårdnad. Studier

har visat att sjuksköterskor idag har otillräckliga kunskaper om smärta, men har viljan

att lära mer (Stridsberg & Billing, 1999).

Hälsa och sjukdom har såväl fysiologiska, psykiska som sociala komponenter.

Sjuksköterskan bör planera all omvårdnad utifrån en sådan helhetssyn. ”Syftet med

omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara

hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande samt ge

möjligheter till en värdig död” (SOSFS 1993:17).

Den vanligaste anledningen till att både söka sjukvård och att använda läkemedel är

akut smärta. Patienter med smärta utgör majoriteten av den medicinska vården.

Obehandlad smärta kan leda till en rad sjukdomstillstånd, därför är det viktigt att

lämplig smärtbehandling ges (Stridsberg & Billing, 1999).

Studier av patienter i palliativ vård har visat att beröring är en lovande metod för att

reducera smärtans intensitet, stabilisera eller reducera användandet av analgetika, samt

att ge en ökad livskvalité (Wilkie et al., 2000). Detta tyder på att det finns mycket

positivt att vinna inom omvårdnaden genom att använda beröring. Beröring har

betydelse för utveckling och för omsorgen om olika grupper av människor (Ekengren &

Hjerppe, 1995). Erfarenheter av att ha upplevt beröring spelar en fundamental roll vad

gäller att växa och utvecklas som människa (Montagu, 1986).

Beröring, värme och stillhet sprider lugn och ro i kroppen. Lugn- och ro reaktionen har

en fundamental betydelse för hälsa och överlevnad. Den medicinska forskningen börjar

allt mer kunna visa en fysiologisk förklaring till vad som många tidigare rent

erfarenhetsmässigt vetat: massage och beröring, kramar och mänsklig värme minskar

stress och underlättar läkande och återhämtning (Uvnäs Moberg, 2000).
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BAKGRUND

Beröring och smärta ur ett historiskt perspektiv

De två amerikanska sjuksköterskorna Dolores Krieger och Dora Kunz började utveckla

beröring som behandlingsmetod mot smärta i början av 1970-talet. Utgångspunkten var

urgamla indiska tekniker för botande. Metoden gick ut på att påverka och styra

kroppens kraft till självläkning. Beröring var den enda behandlingsmetod som kunde

erbjudas innan vi fick dagens läkemedel och ansågs ha god effekt (Bruset, 1996).

Gunilla Birkestad, barnavårdslärare i social omsorg, upptäckte 1984 genom erfarenhet

beröringens nödvändighet i omvårdnadsarbetet. Därefter har metoden utvecklats och har

ett bestämt system för utövandet. På sin väg att utarbeta metoden kom hon i kontakt

med boken ”Touching – The Human Significance of the Skin” av Ashley Montagu.

Birkestad var även i kontakt med Kerstin Uvnäs-Moberg på Karolinska Institutet som

forskat i mer än 20 år på effekter av beröring. Med deras forskning fick Birkestad stöd

för sin teori som förklarar beröringens effekter (www.beröring.se, 2002-04-20, 19.05).

Sjuksköterskors kunskaper om smärta och smärtbehandling

Enligt SOSFS 1995:15 ligger det i sjuksköterskans yrkesansvar att kontinuerligt ta del

av ny vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet för att säkerställa en god

omvårdnad.

Mackintosh (1994) nämner en studie gjord 1973 där det framgår att sjuksköterskors

kunskaper i smärtdiagnostik och smärtbehandling var bristfälliga. Tjugo år senare får

Mackintosh fram liknande resultat i en studie gjord bland sjuksköterskor. I samma

studie framgår det även att sjuksköterskor är villiga att lära sig mer om icke-

farmakologiska behandlingsmetoder såsom beröring för att kunna kontrollera smärta.

I Mackintosh studie undersöktes sjuksköterskors kunskaper om postoperativ

smärtbehandling. Av 100 tillfrågade sjuksköterskor svarade 61 stycken. Av dessa

upplevde 72 % att de inte kunde utföra adekvata skattningar av patientens smärta och
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87 % upplevde att de ofta underskattade patientens smärtupplevelse (a.a.). I en annan

studie undersökte Stridsberg & Billing (1999) sjuksköterskors kunskaper om smärta och

smärtbehandling på en medicinsk vårdavdelning. Av 27 tillfrågade sjuksköterskor

deltog 24 i undersökningen, varav endast 3 stycken ansåg sig ha tillräckliga kunskaper

inom detta område (a.a).

Idag finns det sjuksköterskor som har svårt att ta ställning till utövandet av beröring och

de lever mer kvar i den traditionella vården, som till stor del innebär medicinsk

behandling. För att öka kompetensen om beröring som en komplementär

smärtlindringsmetod krävs fler studier inom området (Damkier, Elverdam, Glasdam,

Bonde-Jensen & Rose, 1998).

Omvårdnad

En omvårdnadsteoretikers syn på smärta och lidande

Den amerikanska omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee inriktar sig i första hand på

omvårdnadens mellanmänskliga dimension. Travelbee säger om sin omvårdnadsteori

att:

Omvårdnad är en mellanmänsklig process, där den professionella sjuksköterskan

hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller bemästra erfarenheter

av sjukdom och lidande, och vid behov finna en mening i dessa erfarenheter

(Kristoffersen, 1998, sid 379).

Travelbee understryker att allt lidande karaktäriseras som en känsla av obehag och

smärta. Lidande kan vara allt från övergående fysiska, mentala eller andliga plågor till

extrem smärta och ett lidande bortom all smärta (Kristoffersen, 1998).

Travelbee definierar smärta som ett icke observerbart fenomen, endast effekterna är

möjliga att se. Smärta är en individuell upplevelse som är svår att förmedla till andra.

Vidare menar Travelbee att ett starkt lidande fordrar en mellanmänsklig ögonblicklig
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hjälp. Om inte tillståndet ska förvärras är det viktigt att hjälpen ges i god tid för ett bra

resultat (Rangel, Hobble, Lansinger, Magers & McKee, 1998).

Enligt Travelbee använder den professionella sjuksköterskan sin kunskap och sina

sinnen i omvårdnadssituationer för att uppmärksamma patientens behov. Viktiga

nyckelord i hennes teori är självinsikt och självförståelse, förståelse av mänskligt

beteende samt att kunna förutse eget och andras beteende. Sjuksköterskan måste ha en

djup insikt om mänskliga villkor och ha ett väl genomtänkt förhållande till sina egna

värderingar och attityder vad gäller sjukdom, lidande och död (Kristoffersen, 1998;

Rangel et al., 1998).

Människosyn

Enligt Sarvimäki & Stenbock-Hult (1996) är det viktigt att i en vårdsituation ha en

humanistisk och holistisk människosyn. Detta synsätt innebär att hela människan vårdas

och att inte fokus enbart ligger på sjukdom, skada eller funktionsstörning (a.a.). I en

studie gjord av Gray (2000) framgår det att individen är en integrerad helhet där alla

dimensionerna påverkar varandra.

Joyce Travelbee har en människosyn där människan ses som en unik individ åtskild från

alla andra människor. Travelbee framhåller även att människan har en benägenhet och

förmåga att söka efter en mening i mötet med lidande, sjukdom och smärta. Sjukdomar

och lidande ger därför människan en möjlighet till att växa och utvecklas som

människa. Den enskilda individens upplevelse av lidande är personlig (Kristoffersen,

1998).

Mening med lidande

Alla människor kommer någon gång i livet att konfronteras med sjukdom och smärta i

olika bemärkelser. Individer kan bli hjälpta att finna en mening i lidandet, vilket kan

hjälpa individen att hantera svårigheterna i situationen (Rangel et al., 1998). Enligt
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Antonovsky (2000) är KASAM (Känsla av sammanhang) en viktig del för att hantera

lidande. KASAM kan definieras enligt följande:

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade,

förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav

som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda

investering och engagemang (Antonovsky, 2000, s.41).

En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som han eller

hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller att de, när de kommer som

överraskningar, åtminstone går att ordna och förklara. Med andra ord är en

framgångsrik problemhantering beroende av KASAM i dess helhet (Antonovsky, 2000).

Människans uttryckssätt i fem dimensioner

Ett holistiskt tänkande innebär en medvetenhet om att människan uttrycker och

förverkligar sig i fem dimensioner; den biofysiska, den emotionella, den intellektuella,

den andlig-existentiella och den sociokulturella dimensionen. En störning i en eller flera

av dimensionerna påverkar hela människan (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996).

Den biofysiska dimensionen bygger på att människan består av olika system t.ex.

nervsystem, hormonsystem, hud, skelett och muskler, som har till uppgift att

upprätthålla livsprocesser, t.ex. andning, blodcirkulation, matsmältning och

immunförsvar. Fysiska sjukdomar rubbar de biofysiska processerna och kan i svåra fall

hota upprätthållandet av livet. Den emotionella dimensionen handlar om hur en individ

upplever sig själv och sin omvärld. Individen uttrycker sig i affektiva tillstånd,

sinnestämningar och känslor såsom upprymdhet, nedstämdhet, rädsla eller glädje. Det är

helt individuellt hur individen känslomässigt reagerar i en viss situation. Den

intellektuella dimensionen innefattar hur människan tolkar och identifierar behov och

känslor, hur hon uppfattar sig själv och sin kropp, samt de kunskaper hon använder sig
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av för att hantera olika situationer. Den andlig-existentiella dimensionen har att göra

med en individs normer, ideal och värderingar för sig själv och sitt liv. Denna

dimension behöver inte vara förknippad med någon religion, utan den andliga

utvecklingen kan befrämjas av andra människor och av naturen. Den sociokulturella

dimensionen innebär att individen befinner sig i ett socialt och kulturellt sammanhang.

Människor lever i interpersonella relationer inom bl.a. familj, skola, arbete och

samhälle. Genom relationer till andra individer i samhället utvecklas en människa till att

bli en individ i det sociokulturella sammanhanget. Individen påverkas också av

kulturella faktorer t.ex. att vara medlem av en etnisk grupp eller av kulturella

traditioner, seder och bruk (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996).

Smärta

Smärtfysiologi

Smärta är sensoriska nervimpulser som uppkommer i speciella sensoriska nervfibrer

och fördelar sig till fria nervändslut med smärtreceptorer. I en skadad vävnad aktiveras

receptorerna av kemiska substanser som frisätts t.ex. prostaglandiner, histamin,

bradykinin och olika enzymer (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 1998).

Smärtsignalerna leds från smärtreceptorerna till ryggmärgens bakre del via särskilda

nervfibrer där en omkoppling sker till uppåtstigande smärtbanor som leder till thalamus.

Därifrån leds signalerna ut till olika delar av hjärnan och när dessa når hjärnbarken kan

smärtan lokaliseras (Nystrand & Röhl, 1999).

Grindteorin

År 1964 kom Melzack och Wall med en ”ny” smärtteori som kallas grindteorin. Den

bygger på både fysiologiska och psykologiska kunskaper och stort utrymme ges för hur

psykologiska faktorer påverkar smärtnervsignaler. Med grindteorin menas att den

verkliga smärtintensitetsnivån inte registreras, vilket beror på att smärtsignalerna kan

modifieras eller blockeras i nervsystemet. Från perifera smärtreceptorer når
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smärtimpulser det dorsala hornet i ryggmärgen. Här verkar grindmekanismen genom att

antingen släppa igenom eller blockera smärtimpulser på väg till hjärnan. Vid smärta

aktiveras A-delta- och C-fibrer och grinden öppnas och smärtimpulserna kan lättare

passera. Grinden stängs vid aktivitet i beröringsreceptorerna i huden och av A-beta-

fibrer som förmedlar information om beröring. Smärtsignalerna får i detta läge svårare

att ta sig fram, vilket förklarar beröringens smärtlindrande effekter. Nervbanor som

förmedlar tryck, värme och beröring når hjärnan snabbare än de långsamma

smärtimpulserna (Linton, 1992; Nystrand & Röhl, 1999).

Smärtlindrande hormoner

Oxytocin är en signalsubstans och ett hormon i hjärnan som funnits sedan urminnes

tider hos alla däggdjur. Hormonet har en fundamental betydelse både för djur och för

människor. Hormonet förekommer i neuroner, vilka sänder signaler till de områden i

hjärnan som innehåller specifika oxytocinbindande receptorer. Dessa fynd tyder på att

detta urgamla peptidhormon verkar som en transmittorsubstans i det centrala

nervsystemet (Argiolas & Gessa, 1991). Oxytocin frisläpps i plasma och i

cerebrospinalvätskan vid olika stimuli som t.ex. beröring och värme (Uvnäs-Moberg,

1998). Oxytocinet upptäcktes först vid förlossning och amning och senare forskning har

visat att hormonet bl.a. sänker blodtrycket, reducerar stresshormoner och ger en ökad

tolerans för smärta. Det som gör oxytocin så intressant är att det finns så många

mekanismer som styr produktionen och att frisättningen av hormonet är lätt att påverka.

Kroppens utsida och insida samt våra sinnesorgan ger information till

oxytocinproducerande celler. Oxytocin har samband med endorfinsystemet och det har

visat sig att vid ett oxytocinpåslag ökar produktionen av vissa endorfiner (Uvnäs

Moberg, 2000).

Endorfiner är ett peptidhormon och kroppens ”anti-smärtsystem”. Endorfinerna är

exempel på opioider och hör till samma ämnesgrupp som morfin, opium och heroin och

fungerar som agonister (Bjålie et al., 1998). Hormonet frisätts vid smärta från

hypothalamus och lagras i nervcellens synaps, vilket leder till minskad smärtupplevelse

och ökat välbefinnande (Bjålie et al., 1998; Nystrand & Röhl, 1999).
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Olika typer av smärta

Smärta kan delas upp i fyra olika huvudgrupper; nociceptiv smärta, psykogen smärta,

neurogen smärta och idiopatisk smärta. Nociceptiv smärta är den vanligaste smärttypen

som beror på att sinnesceller i vävnaden skadas. Psykogen smärta orsakas av olika

psykiska sjukdomar. Denna typ av smärta är svår att förklara men en teori är att vissa

delar av hjärnan som har betydelse för upplevelsen av smärta aktiveras vid ångest och

depression. Rubbningar av hjärnans signalsubstanser noradrenalin och serotonin anses

ha samband med smärta. Signalsubstanserna har betydelse både för depression och för

aktiviteten i smärtbanorna. Neurogen smärta uppstår efter skada eller rubbad funktion

någonstans i nervsystemet. Idiopatisk smärta har ingen känd orsak men smärtan är ändå

lika verklig för den som drabbas. Det har ibland visat sig att sådan smärta har

uppkommit av smärtsignaler från en utläkt skada eller av psykologiska orsaker

(Nystrand & Röhl, 1999).

Smärtans olika dimensioner

Smärta kan på samma sätt som välbefinnande och trygghet knyta an till de enskilda

dimensionerna hos människan (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). Smärta påverkar

hela människan och inverkar på det fysiska, psykiska, sociala och andliga tillståndet.

Fysisk smärta orsakas av kroppslig skada eller somatisk sjukdom. En döende patient

kan uppleva psykisk smärta i sin fruktan inför döden eller känna ängslan inför att den

fysiska smärtan ska bli outhärdlig. Social smärta kan ta sig uttryck i ångest inför hur de

närstående har det och hur de ska klara sig vid patientens bortgång. En del patienter

känner rädsla för vad som kan komma efter döden, vilket är en form av andlig smärta

(Mathisen, 1998). Smärta har en viktig uppgift och fungerar som ett budskap och säger

någonting om individens livssituation. Ibland kan smärta fungera som ett budskap till

individen själv eller till personer i individens omgivning. För att patienten ska kunna

bearbeta sitt lidande och utvecklas som människa är det viktigt att inte alltid sträva efter

att dämpa all smärta och allt lidande. Patienten behöver också nya utmaningar och krav

för att inte stagnera i sin utveckling som människa. För att kunna uppleva glädje, lycka
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och trygghet behöver patienten även kontakt med livets andra sida, dvs smärtan och

lidandet (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996).

Beröring – en kommunikation mellan människor

I alla kulturer spelar beröring en viktig roll i medmänskliga kontakter för att t.ex.

förmedla omsorg och medkänsla. Vid beröring reduceras det sista avståndet mellan

människor (Ekengren & Hjerppe, 1995). Enligt Travelbee innebär interaktion alla

former av mellanmänsklig kontakt, verbal eller icke verbal kommunikation (Rangel et

al., 1998). Mänsklig kontakt är en viktig del av det psykologiska och sociala

välmåendet. Fysisk kontakt mellan människor kan vara en omvårdnadshandling som

inte kan ersättas med ord (Watson & Watson, 1997). Sjuksköterskor har en unik

möjlighet att kunna använda beröring i omvårdnadsarbetet. För att kunna använda

händerna som ett redskap i beröringen med patienter måste sjuksköterskan ta hänsyn till

patientens behov av att bli berörd och till hur beröringen utförs (Björvell, Forsberg &

Krusebrant, 1998). Patientens upplevelse av beröring är beroende på vilket sätt

sjuksköterskan berör patienten. Tankar och känslor blir ofta förmedlade på ett icke

verbalt sätt och det är därför betydelsefullt att beröringen utförs mjukt, behagligt och

med ett stort engagemang (Montagu, 1986).

I de flesta fall har beröring positiva effekter. Beröringens effekter kan enligt en generell

skala upplevas som skönt – behagligt – likgiltigt – obehagligt - smärta. Upplevelsen av

beröring är beroende av tidigare erfarenheter (Ekengren & Hjerppe, 1995). Enligt en

studie gjord av Watson & Watson (1997) får det inte råda några oklarheter gällande

beröringens syfte. För att undvika missförstånd önskade patienterna i studien att

behandlingen helst skulle utföras av en sjuksköterska av samma kön (a.a.).

Människans behov av beröring

Beröring av huden är oavsett individens ålder en konstant grund på vilka alla andra

sinnen baseras. Huden är människans största sinnesorgan och är näst efter hjärnan det
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viktigaste organet. När det uppstår brister i andra sinnen kompenserar huden detta i hög

grad genom att bli mer känslig för yttre stimuli. Hudens yta består av ett enormt antal

känselreceptorer som tar emot stimuli från värme, kyla, beröring, tryck och smärta. En

människa kan leva blind, döv och helt utan förmåga att känna smak och lukt, men kan

inte överleva utan hudens funktioner (Montagu, 1986). Fysisk beröring är enligt

Newtons tredje lag en ömsesidig handling; vem eller vad en person berör, berör också

personen känslomässigt på olika sätt (Routasalo, 1999). Kroppslig närhet och beröring

mellan människor som tycker om varandra gör att de känner sig trygga, blir avspända

och lugna (Uvnäs-Moberg, 2000).

Brist på beröring och att inte ha en nära relation till en annan människa kan stressa

kroppen och leda till ohälsa. Stress kan orsaka olika former av hjärt- kärlsjukdomar,

t.ex. blödningar eller proppar i hjärnan (Uvnäs-Moberg, 2000). Montagu (1986) skriver

att avsaknad av mänsklig fysisk kontakt ger känslor av ensamhet, frustration, kyla och

brist på känslomässig värme. Det har även visat sig att brist på beröring kan orsaka en

kemisk hormonell obalans i kroppen. Studier gjorda på barn som inte fått tillräckligt

med kärlek och fysisk kontakt från en av föräldrarna, i synnerhet modern, visade att

dessa barn hade för lite tillväxthormon som gjorde dem småväxta. Ur ett historiskt

perspektiv har människor alltid vetat att positiva känslor framkallas vid nära relationer

och vid kroppskontakt (a.a.). Förutom känslomässiga upplevelser av kärlek och trygghet

behövs även fysisk kontakt för att aktivera oxytocinsystemet, som ökar välbefinnandet

och stärker hälsan (Uvnäs-Moberg, 2000).

SYFTE

Syftet med litteraturstudien är att beskriva beröringens smärtlindrande effekt, samt hur

sjuksköterskor kan använda beröring i omvårdnadsarbetet.

Viktiga frågor att besvara för att nå syftet är:

� Vad händer i kroppen fysiologiskt vid beröring?

� Har beröring en smärtlindrande effekt?

� Hur kan sjuksköterskor använda sig av beröring i omvårdnadsarbetet?
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METOD

Litteratursökning

Metoden för datainsamling är litteraturstudier. Enligt Backman (1998) är syftet med

litteraturstudier att sammanställa litteratur som finns inom ett givet område. Fokus

ligger på att framställa en komprimerad sammanställning av t.ex. resultat eller använda

metoder (a.a.). Litteratur söktes på högskolebiblioteket HTU i Vänersborg och på

sjukhusbiblioteket i Uddevalla. Böcker söktes via högskolans bibliotekskatalog, SOFIA

och på stadsbiblioteket i Uddevalla. Litteratur söktes även via referenslistor och

dessutom erhölls artiklar från handledaren. Artiklar och avhandlingar söktes via

databaserna Cinahl, Pubmed, Libris, Swemed och Science Direct med sökorden pain,

complementary treatment, complementary medicine, touch, caring, nursing, therapeutic

touch, massage, och oxytocin. Till övervägande del har sökningarna utförts på engelska.

Sökorden användes var för sig och i olika kombinationer med varandra.

Urval och avgränsningar

För att nå syftet var litteraturen tvungen att handla om beröring av kroppen som en

omvårdnadshandling vid smärta. Litteraturen skulle vara publicerad 1990 eller senare.

Montagu´s bok från 1986 utgör dock ett undantag, då hans forskning banat väg för flera

forskares studier om beröringens fundamentala betydelse för människan. Av totalt 47

artiklar uppfyllde 24 kriterierna för att få ingå i resultatet. Litteraturen redovisas i en

separat litteraturöversikt (Tabell 1). I begreppet beröring inkluderas all form av kontakt

mot huden mellan två människor så som massage, taktil massage, terapeutisk beröring

och vanlig fysisk beröring av huden. Alla patientgrupper med smärta inkluderades i

studien.
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Analys och bearbetning av litteraturen

All litteratur lästes och granskades utifrån vetenskapliga riktlinjer. Enligt Spri (1996)

ska vetenskapliga artiklar bestå av inledning, bakgrund, syfte, metod, resultat,

diskussion och referenser. Ett vetenskapligt arbete är en publicerad rapportering som för

första gången redovisar resultatet från ett forskningsarbete, i en vetenskapligt granskad

tidskrift (a.a.). När litteraturen analyserades användes tre frågeställningar, vilka var vad

som händer i kroppen fysiologiskt vid beröring, om beröring har en smärtlindrande

effekt och hur sjuksköterskor kan använda sig av beröring i omvårdnadsarbetet.

Litteratur lästes först individuellt för att se om de uppfyllde kriterierna för att få ingå i

resultatet. Därefter analyserades och bearbetades litteraturen av samtliga författare för

att få en ytterligare försäkran om att det fanns svar på frågeställningarna.

Definitioner av beröring och smärta

Beröring definieras enligt Montagu (1986) som en handling där en människa blir berörd

av en annan människa med handen, fingrarna eller någon annan del av kroppen. Enligt

Uvnäs-Moberg (2000) innebär beröring lätta strykningar med handen, att klappa, hålla i

handen eller att kramas.

Enligt IASP (International Association for the Study of Pain) definieras smärta på

följande sätt: Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som orsakas

av faktisk eller hotande vävnadsskada eller som av patienten tolkas i dessa termer.

(Stridsberg & Billing, 1999, s. 41).
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Tabell 1. Sammanställning av litteraturen som ingår i resultatet.

Förf./Publ.år/
Titel

Syfte Metod Urval

Argiolas, A. &
Gessa, G. L.
(1991). Central
functions of
oxytocin.

Att påvisa att
oxytocinet spelar
en central roll i
människans
utveckling.

Litteraturstudie.

Barnhill, B. J. et
al. (1996). Using
pressure to
decrease the pain
of intramuscular
injections.

Att studera om 10
sekunders tryck
mot huden innan
intramuskulär
injektion har
smärtlindrande
effekt.

Kvalitativ
metod.

93 patienter i
ålder 18 år och
uppåt.
Injektionen var
i vaccinations
syfte.

Billhult, A. &
Dahlberg, K.
(2001). A
meningful relief
from suffering –
experiences of
massage in cancer
care.

Att beskriva hur
kvinnor med
cancer upplevde
massage som en
del av den dagliga
omvårdnaden.

Kvalitativ
metod med
fenomenologisk
ansats.

Åtta kvinnor
med cancer på
en onkologisk
vårdavdelning.

Bush, E. (2001).
The use of human
touch to improve
the wellbeing of
older adults.

Att utröna och
förklara de
teoretiska
grunderna och
några av de
undersökningar
som stödjer
betydelsen av
beröringens
effekter på äldres
hälsa.

Litteraturstudie.

Chang, M-Y. Et
al., (2002). Effects
of massage on
pain and anxiety
during labour: a
randomized
controlled trial.

Att undersöka
massagens effekter
på smärta och oro
under
förlossnings-
arbetet.

Kvalitativ
metod.

60 kvinnor i
37:e – 42:a
graviditets-
veckan på ett
sjukhus i södra
Taiwan.
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Tabell 1. Fortsättning.

Förf./Publ.år/
Titel

Syfte Metod Urval

Damkier, A. et al.,
(1998). Nurses
attitudes to the use
of alternative
medicine in
cancerpatients.

Att beskriva
sjuksköterskors
attityder till och
upplevelser av
alternativ medicin
för patienter med
cancer.

Kvalitativ
metod med
frågeformulär
och frivillig
intervju.

97 sjuksköter-
skor anställda
på universitets-
sjukhuset i
Odesnse,
Danmark,
avdelningen för
onkologi och
hematologi.

Davidhizar, R. &
Newman Giger, J.
(1997). When
touch is not the
best approach.

Att beskriva när
beröring inte är
bästa behandlings-
alternativet.

Litteraturstudie.

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

Att redogöra för
terapeutisk
massage på
smärtupplevelse,
oro och graden av
avslappning på
patienter med svår
cancersmärta
inneliggande på
sjukhus.

Kvalitativ
metod med
intervju.

Nio manliga
patienter med
diagnosen
cancer som led
av svår
cancersmärta.

Hernandez-Reif,
M. et al. (1998).
Migraine
headaches are
reduced by
massage therapy.

Att undersöka om
massage kan
minska
migränhuvudvärk.

Kvalitativ
metod.

26 patienter
som de senaste
sex månaderna
lidit av migrän.

Heyes, J. & Cox,
C. (1999).
Immidiate effect
of a fiveminutes
long foot massage
on patients in
critical care.

Att beskriva
forskningsresultat
från en massage-
behandling i syfte
att minska oro för
patienter på en
intensivvårds-
avdelning.

Kvalitativ
metod.

Totalt 25
patienter, 12
kvinnor och 13
män i åldern
19-81 år.
Studien
utfördes på två
intensivvårds-
avdelningar i
London,
Storbritannien.
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Tabell 1. Fortsättning.

Förf./Publ.år/
Titel

Syfte Metod Urval

Hobbs, S. & Davies,
P. (1998). Critical
review of how nurses
research massage
therapy: Are they
using ther best
methods?

Att belysa områden
som nyligen blivit
utforskade av
sjuksköterskor där de
försöker genomföra
undersökningar av
massageterapi. Och
att granska
användbarheten av
dessa.

Litteraturstudie.

Lin, I-S. &
Taylor, A G. (1998).
Effects of therapeutic
touch in reducing
pain an anxiety in an
elderly population.

Att analysera
effekterna av
therapeutic touch vad
gäller att minska
kronisk skelett- och
muskelsmärta och oro
bland äldre.

Kvalitativ metod
med intervju.

Totalt 90 patienter
deltog i studien i
åldern 65 år och
äldre. Svår kronisk
skelett- och
muskelsmärta.

Mackintosh, C.
(1994). Do nurses
provide adequate
postoperative pain
relief.

Att granska den
kunskapsbas som
sjuksköterskor på sju
olika
kirurgavdelningar har
om postoperativ
smärta och
smärtbehandling

Kvalitativ metod
med
frågeformulär.

Totalt 61
sjuksköterskor
deltog i studien.

Meehan, T C. (1993).
Therapeutic touch
and postoperative
pain: a Rogerian
research.

Att undersöka
effekterna av
beröring på patienter
med postoperativ
smärta.

Kvalitativ metod. Totalt 108
personer, 74
kvinnor och 34
män. Ålder mellan
23-79 år.

Montagu, A. (1986).
Touching – The
human significance
of the skin.

Att analysera tidigare
forskning om
beröringens betydelse
för människan.

Pan, C. et al. (2000).
Complementary and
alternative medicine
in the management of
pain, dyspnea, and
nausea and vomiting
near the end of life: A
systematic review.

Att ta reda på
trovärdigheten av
användandet av
komplementära och
alternativa
behandlingsmetoder
för att lindra smärta,
dyspné, illamående
och kräkningar för
patienter i livets
slutskede.

Litteraturstudie.
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Tabell 1. Fortsättning.

Förf./Publ.år/
Titel

Syfte Metod Urval

Preyde, M. (2000).
Effectivness of
massage therapy for
subacute low- back
pain: a randomized
controlled trial.

Att undersöka
effektiviteten av
massageterapi på
patienter
ryggsmärtor.

Kvalitativ metod
med
frågeformulär.

Totalt 91 patienter
med ryggsmärtor.

Routasalo, M. (1999).
Physical touch in
nursing studies: A
litterature review.

Att sammanställa
studier gjorda på
fysisk beröring.

Litteraturstudie.

Stridsberg, M. &
Billing, E. (1999).
Sjuksköterskors
kunskaper om smärta
och smärt-
behandling.

Att ta reda på vilka
kunskaper och
eventuella upplevda
behov av kunskaper
om smärta och
smärtbehandling
sjuksköterskor har.

Kvalitativ metod
med enkäter.

24 sjuksköterskor,
varav 19 kvinnor
och 5 män,
verksamma på en
medicinsk
vårdavdelning

Turner, R. et al.
(1999).  Preleminary
research on plasma
oxytocin in normal
cycling women:
investigating emotion
and interpersonal
distress.

Att analysera hur
oxytocin påverkar
människokroppen.

Kvalitativ metod
med
frågeformulär.

Totalt 25 friska
kvinnor i fertil
ålder.

Uvnäs- Moberg, K.
(1998). Oxytocin may
mediate the benefits
of positive social
interactions and
emotions.

Att studera
oxytocinets effekter
på icke mänskliga
däggdjur

Experimentiell
metod.

Uvnäs-Moberg, K.
(2000). Lugn och
beröring- Oxytocinets
läkande verkan i
kroppen.

Att beskriva
oxytocinets verkan i
kroppen vid beröring
och hur beröring
påverkar människan
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Tabell 1. Fortsättning.

Förf./Publ. år/
Titel

Syfte Metod Urval

Wilkie, et al. (2000).
Effect of massage on
pain intensity,
analgesics and quality
of life in patients with
cancer pain: a pilot
study of a
randomized clinical
trial conducted within
hospice care delivery.

Att jämföra
sjukhusvård med eller
utan
massagebehandling,
för att fastslå effekter
på smärtintensitet,
analgetikaintag,
hospitalisering och
livskvalitet.

Kvalitativ metod
med intervju.

Totalt 55 personer
deltog i studien, 21
kvinnor och 34
män. Ålder mellan
30-87 år. Med
smärta relaterat till
olika typer av
cancer.

RESULTAT

Vad händer i kroppen fysiologiskt vid beröring?

Ett flertal studier visar att beröring leder till avslappning, minskad oro och minskad

smärta (Bush, 2001; Ferrell-Torry & Glick, 1993; Gray, 2000; Heyes & Cox, 1999;

Hobbs & Davies, 1998; Lin & Taylor, 1998; Meehan 1993; Montagu, 1986; Pan,

Morrison, Ness, Fugh-Berman & Leipzig, 2000; Preyde, 2000). Den minskade

känsligheten för smärta är också ett uttryck för lugn. Med detta menas att när beröring

upplevs positivt ökar oxytocinhalten, vilket i sin tur ger avslappning och tillsammans

med endorfinerna lindrar smärta (Uvnäs-Moberg, 2000). Beröringens smärtlindrande

effekt kan även förklaras med hjälp av grindteorin där kroppens eget försvar mot smärta

aktiveras vid beröring (Nystrand & Röhl, 1999).

Oxytocinets verkan på smärta och oro

Oxytocin frisätts vid beröring och vid förhöjda oxytocinnivåer aktiveras kroppens

endorfinsystem, vilket lindrar smärta. Även om smärtimpulserna registreras och är lika

starka som innan ökningen av oxytocin blir reaktionen på smärta inte lika kraftig

(Uvnäs-Moberg, 2000). Oxytocinet har en hormonell nyckelroll i barnafödande och vid
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amning (Argiolas & Gessa, 1991; Petersson, 1999; Turner, Altemus, Enos, Cooper &

McGuinness, 1999; Uvnäs-Moberg, 1998). Hos ammande mödrar uppmättes höga

oxytocinnivåer, samtidigt som forskarna noterade minskad stress och oro (Petersson,

1999). Forskning visar dessutom att hormonet spelar en stor roll i vuxna

parförhållanden. I en studie där 25 kvinnor i fertil ålder ingick, undersöktes

oxytocinkoncentrationen i plasma. Undersökningen gick ut på att ställa ledande frågor

om kvinnornas parförhållanden som antingen lockade fram positiva eller negativa

reaktioner hos dem, samt att de vid ett senare tillfälle också fick 15 minuters beröring.

Blodprov togs före, under och efter de olika delmomenten och data visade att

oxytocinnivåerna tenderade att öka som ett gensvar på avslappnande beröring och

positiva reaktioner (Turner et al., 1999).

Grindteorin - en förklaring till beröringens smärtlindrande effekt

Det finns studier om beröringens smärtlindrande effekter, där forskarna förklarar

resultaten med hjälp av grindteorin (Barnhill, Holbert, Jackson & Erickson, 1996;

Chang, Wang & Chen, 2002). En studie gjord i Taiwan syftade till att undersöka

beröringens effekter på smärta och oro hos kvinnor under förlossningen. I studien ingick

60 kvinnor som befann sig i 37:e - 42:a graviditetsveckan och som tidigare haft

okomplicerade förlossningar. Ytterligare kriterier för att få ingå i studien var att

livmoderhalsen endast hade öppnat sig upp till 4 cm vid ankomsten till

förlossningsavdelningen och att fadern skulle närvara vid förlossningen. Kvinnorna

delades in i två grupper, där hälften ingick i experimentgruppen och den andra hälften

ingick i kontrollgruppen. Under värkarbetet fick kvinnorna i experimentgruppen

beröring av en legitimerad terapeut. Männen fortsatte sedan att på samma sätt som

terapeuten ge beröring till kvinnorna under det fortsatta förlossningsarbetet.

Behandlingen var målmedveten, lagom hård och rytmisk och pågick i 30 minuter vid tre

tillfällen. Efter behandlingen mättes smärtintensiteten med hjälp av en smärtskala och

graden av oro mättes med hjälp av en Visuell Analog Skala för oro. De kvinnor som

ingick i kontrollgruppen fick traditionell vård och 30-minuters konversation med

forskaren till studien totalt tre gånger under förlossningsarbetet. Resultatet visar en

relativ stadig ökning av smärtintensiteten i båda grupperna allt eftersom förlossningen

pågick, men för experimentgruppen var graden av smärta betydligt lindrigare. En
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kvinna som deltog i studiens experimentgrupp uttryckte att även om smärtan fortfarande

fanns där, gjorde beröringen det lättare att kontrollera och uthärda smärtan. De

smärtlindrande effekterna förklarar forskarna med hjälp av grindteorin (Chang, et al.,

2002).

Även Barnhill et al. (1996) förklarar sin studie om beröringens smärtlindrande effekter

med hjälp av grindteorin. Forskarna studerade om tio sekunders beröring hade en

smärtlindrande effekt i samband med att en intramuskulär injektion gavs. I

undersökningen ingick 93 patienter i åldern 18 år eller äldre som var vid god hälsa.

Patienterna delades in i en experimentgrupp som fick beröring före injektionen och i en

kontrollgrupp som fick injektionen utan beröring. En av forskarna berörde patienterna

genom att trycka tummen i tio sekunder mot det ställe där injektionen skulle ges. Efter

injektionen mättes smärtintensiteten med VAS-skala där forskaren upptäckte att smärtan

var lindrigare för de patienter som fått beröring före den intramuskulära injektionen.

Resultatet visar att patienterna som fick beröring hade färre smärtsignaler som nådde

hjärnan, samt att smärtupplevelsen reducerades. Forskarnas idé om att grindteorin kan

vara en anledning till att beröring har en smärtlindrande effekt stämde överens med

resultatet. Med detta menar forskarna att beröring kan vara en användbar smärtlindrande

metod i omvårdnadsarbetet vid administrering av intramuskulära injektioner. (a.a.).

Sammanfattningsvis kan oxytocin ses som en förklaring till att beröring lindrar smärta.

Vid beröring frisätts oxytocin som har en smärtlindrande och avslappnade effekt

(Uvnäs-Moberg, 2000). Även grindmekanismen aktiveras vid beröring, vilket leder till

att smärta lindras (Barnhill et al., 1996; Chang et al., 2002). Smärta är ett hot mot

människans bio-fysiska dimension då smärta skapar obalans i de fysiologiska

livsprocesserna och påverkar därmed människans alla dimensioner (Sarvimäki &

Stenbock-Hult, 1996).
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Har beröring en smärtlindrande effekt?

Beröringens effekter på fysisk smärta

Enligt Lin & Taylor (1998) och Gray (2000) är oro och smärta ofta förknippade med

varandra. Oro ger muskelspänning som i sin tur kan leda till smärta (a.a.).

För äldre patienter är det vanligt med kronisk smärta som t.ex. kan orsaka

sömnsvårigheter, ångest och oro, vilket kan leda till ensamhet och utanförskap (Lin &

Taylor, 1998).

Flera forskare har bedrivit studier för att se om beröring har en smärtlindrande effekt på

patienter med cancer. På ett sjukhus gjorde Ferrell-Torry & Glick (1993) en studie där

effekter av beröring undersöktes på nio manliga patienter som led av cancersmärta.

Patienterna fick två kvällar i rad en 30 minuters behandling av beröring. Behandlingen

började med strykningar över fötterna och fortsatte upp över benen och ryggen tills

axlarna nåddes för att hitta ev. muskelknutor som orsakat smärta hos patienten. Därefter

fortsatte behandlingen med långsamma strykningar som gradvis ökade i tryck längs de

drabbade muskelpartierna. Behandlingen syftade till att lösa upp knutorna för att minska

smärtan hos patienten. Graden av smärta diagnostiserades med VAS-skala före och efter

behandlingen. Beröringen gjorde att upplevelsen av smärta minskade betydligt,

samtidigt som en ökad känsla av avslappning infann sig (a.a). Pan et al. (2000) bedrev

en liknande studie med cancerpatienter och kom fram till liknande resultat med den

skillnaden att effekten av beröringen avtog efter hand och hade upphört helt en timma

efter behandlingen. Beröringen ledde också till minskad oro och ökad avslappning som i

sin tur minskade smärtupplevelsen (a.a.).

I ytterligare en studie på patienter med cancer undersöktes beröringens effekter på

smärtintensitet, analgetikaintag och livskvalitet. Även för dessa patienter som fick vård i

livets slutskede visade sig beröring kunna lindra smärta. I studien ingick 29 patienter

som delades in i två grupper. Av dessa fick 15 patienter sjukhusvård där behandling

med beröring ingick och de återstående 14 patienterna fick endast sjukhusvård.

Behandlingen varade i 30-45 minuter och startade med en rytmisk och strykande

beröring som följde konturerna av kroppen. I beröringen använde terapeuten sina fingrar
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eller hela handen och fortsatte därefter med cirkulerande strykningar. Vidare använde

sig terapeuten av mer lätta och borstande rörelser på huden, för att därefter använda

fingertopparna och trycka på de områdena med konstaterad muskelspänning.

Behandlingen avslutades med lätta klappande rörelser med fingertopparna. Resultatet

visar att smärtintensiteten minskade omedelbart bland de patienter som erhöll beröring

redan efter första och tredje behandlingen. Efter den fjärde behandlingen kunde en

betydande smärtlindring registreras. Bland de patienter som fick beröring minskade

smärtintensiteten med 42 % jämfört med 26 % bland dem som endast fick sjukhusvård.

Förutom den smärtlindrande effekten resulterade de olika behandlingarna i ett mer

stabiliserat eller minskat intag av analgetika för hälften av patienterna i varje grupp

(Wilkie et al., 2000).

Förutom att forskning bedrivits på patienter med cancer, har beröringens effekter även

undersökts på patienter med annan smärtproblematik. Hernandez-Reif, Dieter & Field

(1998) studerade om beröring kunde minska symtomen för patienter med kronisk

migrän. I studien ingick 26 slumpmässigt utvalda personer i åldern 24-65 år som sökt

läkarvård p.g.a. migrän. För att få delta i studien var patienterna tvungna att ha haft

kronisk huvudvärk de senaste sex månaderna. Av patienterna uppgav 14 att de hade en

eller flera familjemedlemmar som hade kronisk huvudvärk. Gruppen delades på hälften,

varav ena halvan fick beröring och den andra halvan utgjorde kontrollgrupp. De

patienter som fick beröring fick 30 minuters behandling av en legitimerad terapeut två

gånger per vecka i fem veckor. Bedömning av smärtan gjordes med VAS-skala både

före och efter behandlingen. Med patienten liggande började terapeuten att trycka och

massera runt i cirklar och knåda musklerna bak i nacken. Därefter följdes behandlingen

av halvcirkelformade strykningar på huvudet och tryckande rörelser längs med nackens

muskelvävnad. Behandlingen avslutades med fasta, rytmiska rörelser bak i nacken.

Denna procedur upprepades tre gånger under behandlingen. Fem veckor senare gjordes

en utvärdering av båda grupperna. De patienter som fick beröring hade efter

behandlingarna färre symtom än tidigare. De hade mindre smärta, bättre sömn och fler

symtomfria dagar jämfört med kontrollgruppen där symtomen var oförändrade (a.a.).

Beröring har också visat sig ha effekt på patienter med ryggsmärtor. I Toronto, Canada,

gjordes en studie där 91 patienter med ryggsmärtor deltog, vilka delades in i fyra

grupper. Tre av grupperna fick någon form av beröring medan den fjärde gruppen som
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var kontrollgrupp fick placebo i form av laserbehandling. Behandlingarna för de

patienter som fick beröring varade i 30-35 minuter. Formen av beröringen varierade

från mjuka strykningar på huden för att övergå till mjukt tryckande rörelser för att

förbättra cirkulationen i de spända musklerna. För de grupper som fick beröring

minskade smärtans intensitet efter behandlingen. En månad senare visade det sig att ca

50 % av patienterna som fått beröring fortfarande var utan smärta, jämfört med

placebogruppen där alla fått tillbaka smärtorna (Preyde, 2000).

Även vid Touch Research Institute, Miami, USA har en studie bedrivits för att

undersöka beröringens effekter på ryggsmärtor. Studien genomfördes också i syfte att få

vetenskapliga belägg för beröringens smärtlindrande effekter och för att behandlingen

skulle kunna användas som en integrerad del i omvårdnadsarbetet. Det har visat sig att

medicinsk behandling ofta kan ha negativa bieffekter som t.ex. trötthet och minskad

kognitiv förmåga, varför beröring kan ha en betydande roll som en smärtlindrande

metod. I studien ingick 24 slumpmässigt utvalda patienter med ryggsmärtor där

medelåldern var 40 år. Kriterierna för att få delta i studien var att patienterna skulle ha

haft ryggsmärtor i minst sex månader. Alla som ingick i studien hade sökt läkarvård för

sina smärtor och hade fått klartecken från sina läkare att få delta i studien. Patienterna

delades in i två grupper där ena halvan fick beröring och den andra halvan fick lära sig

avslappning. Gruppen som fick beröring fick två stycken 30-minuters behandlingar av

en legitimerad terapeut, två gånger per vecka i fem veckor. Behandlingen startade med

att patienten låg ner och hade en kudde som stöd under vaderna. Terapeuten använde sig

av långa strykande rörelser över hela kroppen kombinerat med något knådande och

tryckande rörelser på utvalda kroppspartier. Kontrollgruppen skulle själva genomföra

avslappningsövningar 30 minuter två gånger per vecka i fem veckor. Under studiens

gång fick kontrollgruppen i uppgift att föra dagbok angående sina upplevelser om

avslappningen. Smärtan bedömdes dels med ett frågeformulär och med VAS-skala. Det

visade sig att den grupp som fick beröring uppvisade större smärtlindrande effekter av

behandlingen jämfört med kontrollgruppen. Beröring visade sig även ha en uppiggande

effekt, samt att sömnen förbättrades (Hernandez-Reif et al., 2001).

Patienter med postoperativ smärta har också blivit smärtlindrade med hjälp av beröring.

I en studie jämfördes tre grupper som fick olika former av smärtlindring; beröring,

placebo (beröring utförd av en icke-professionell terapeut) och analgetikabehandling.
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Smärtintensiteten mättes med VAS-skala omedelbart före behandlingen och en timma

efter. Hypotesen om att beröring skulle minska postoperativ smärta signifikant jämfört

med placebobehandlingen fick inget stöd i resultatet. Fortsatta analyser visade att

beröring minskade patienternas behov av analgetika (Meehan, 1993).

Beröringens effekter på psykisk och andlig/existentiell smärta

Den första vetenskapliga studie som gjorts för att bevisa att beröring ger psykosocialt

stöd till kvinnor under förlossningen har utförts av Chang, et al. (2002). Studien visar att

beröring gav psykologiskt stöd genom att kvinnorna kände att någon delade deras

lidande. Den fysiska beröringen gjorde att kvinnorna kände sig tryggare och lugnare,

samt att välbefinnandet ökade. Beröring kan förmedla omsorg, trygghet, närhet och

uppmuntran och på samma gång vara en psykosocial handling. Studien visar även att

beröring kunde minska kvinnornas oro i början av förlossningen (a.a.). Montagu menar

att beröring spelar en viktig roll för moderns och barnets välbefinnande samt för barnets

utveckling. Montagu har i studier upptäckt att brist på beröring under uppväxtåren kan

leda till psykisk och existentiell smärta i form av ensamhet, frustration och ilska och att

barn försöker kompensera bristen på beröring med olika stimuli. Det finns dock inget

substitut som kan ersätta barns behov av närhet och kontakt med modern (Montagu,

1986).

En studie utförd vid Touch Research Institute, Miami, visar att beröring har stor effekt

på psykologiska symtom hos brännskadade patienter. Smärta som t.ex. ångest och

depression är p.g.a. skadornas utseende och omfång vanligt hos patienter med dessa

skador. Detta kan leda till att patienten blir isolerad och frångår sina dagliga aktiviteter.

I studien ingick 20 patienter med brännskador där ny hud hade bildats i sårområdet.

Behandlingen utfördes av legitimerad terapeut två gånger per vecka under fem veckor

och varade vid varje tillfälle i ca 30 minuter. Beröringen gavs med lätt tryck och

långsamma strykningar över det forna sårområdet. Resultatet visar att beröring gav både

omedelbar och långverkande effekt på ångest och depression. Sammanfattningsvis visar

studien att beröring är ett naturligt och effektiv komplement till den traditionella vården.

Forskarna föreslår även att beröring bör utföras av sjuksköterskor i den dagliga
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omvårdnaden (Field, Peck, Hernadez-Reif, Krugman, Burman & Ozment-Schenck,

2000).

Flera studier visar att oro och ångest ofta är en del av vardagen för patienter i palliativ

vård och att beröring kan lindra denna form av smärta (Ferell-Torry & Glick, 1993;

Gray, 2000; Pan et al., 2000; Wilkie et al., 2000). Detta kan förklaras med att oxytocin

frisläpps vid beröring, vilket minskar stress och oro (Turner et al., 1999; Uvnäs-

Moberg, 2000). Gray (2000) skriver att beröring som behandlingsmetod förbättrar

humöret, välbefinnandet och ger lugn och ro. Beröring kan även ha en uppiggande

effekt samt leda till en ökad livskvalitet (Gray, 2000; Hernandez-Reif et al., 2001;

Wilkie et al., 2000).

Sammanfattningsvis framgår det att vid flera fysiska smärttillstånd, som t.ex.

ryggsmärtor, migrän och postoperativ smärta, kan beröring vara en effektiv

smärtlindrande metod i omvårdnadsarbetet. Beröring kan även minska behovet av

analgetika (Ferrell-Torry & Glick, 1993; Gray, 2000; Hernandez-Reif et al., 1998;

Meehan, 1993; Preyde, 2000; Wilkie et al., 2000). Det framgår att beröringens effekter

har betydelse för användandet av analgetika vid cancersmärta genom att minska

smärtans intensitet och stärka de farmakologiska effekterna (Ferrell-Torry & Glick

1993; Gray, 2000; Wilkie et al., 2000). Effekten av beröring kan även vara långvarig

(Preyde, 2000). Studier visar att psykisk och andlig/existentiell smärta som t.ex. oro och

ångest kan lindras med beröring (Ferrell-Torry & Glick, 1993; Gray, 2000; Pan et al.,

2000; Wilkie et al., 2000). Beröringens effekter har även visat sig ge lugn och ro, vilket

förbättrar humöret och välbefinnandet (Gray, 2000; Hernandez-Reif, 2001; Wilkie et al.,

2000). Joyce Travelbee menar att lidande kan vara allt från övergående fysiska, mentala

eller andliga plågor till extrem smärta. Travelbee säger även att är det viktigt att

patienter med smärta får snabb lindring för att undvika att sjukdomstillståndet förvärras.

Vidare menar hon att sjuksköterskor spelar en viktig roll för att hjälpa patienterna att

finna mening med lidandet och att hantera upplevelser av sjukdom och lidande

(Kristoffersen, 1998). Även Antonovsky (1998) säger att det är viktigt att finna en

mening med lidandet för att patienten ska kunna hantera den krissituation som lidandet

kan innebära och för att situationen ska upplevas begriplig. Det framkommer att

beröring kan vara en metod för att hjälpa patienten att hantera och minska

smärtupplevelsen (Chang et al., 2002).
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Hur kan sjuksköterskor använda sig av beröring i

omvårdnadsarbetet?

Sjuksköterskor tycker inte alltid att endast analgetika är den mest effektiva

smärtlindringsmetoden, utan att komplementära behandlingsmetoder kan utgöra ett bra

komplement för att lindra smärta (Stridsberg & Billing, 1999; Damkier et al., 1998;

Mackintosh, 1994). I en studie utförd av Björvell et al. (1998) har patienter uttryckt att

de upplever beröring som en självklar del i sjuksköterskors omvårdnadsarbete och att de

föredrar mer beröring från vårdpersonalen. Beröring har en fundamental betydelse i

omvårdnadsarbetet och kan som komplementär behandlingsmetod lindra smärta (a.a).

Björvell et al. (1998) och Billhult & Dahlberg (2001) menar att sjuksköterskor kan

använda beröring som en effektiv hjälp att få svårt sjuka patienter att känna sig

omhändertagna. För att förstå patientens totala smärtupplevelse och för att patienten

skall få en allsidig smärtlindring bör sjuksköterskor sörja för att göra en så grundlig

smärtanamnes som möjligt (Dahl Andersen, 1998).

Fysisk beröring är en väsentlig del i interaktionen mellan sjuksköterska och patient i

nästan alla situationer. Beröring spelar en viktig roll i fråga om att komplettera den

verbala kommunikationen och för att lugna och visa omsorg till en patient (Routasalo,

1999; Turner, et al., 1999). När beröring ges är det viktigt att sjuksköterskan är

observant på positiva eller negativa reaktioner hos patienten. Ett flertal människor har

en positiv inställning till beröring, men det är också viktigt att vara medveten om att det

finns de människor som av olika anledningar inte uppskattar beröring. Reaktioner på

beröring som sjuksköterskor bör iaktta kan t.ex. vara om patienten verkar avslappnad,

spänd eller orolig (Davidhizar & Newman-Giger, 1997). Genom att sjuksköterskor

iakttar patientens icke verbala signaler finns en möjlighet att se och förstå patientens

upplevelse av beröringen (Davidhizar & Newman-Giger, 1997; Björvell, et al. 1998).

Det är också viktigt att veta att en person som reagerar positivt på beröring vid ett

tillfälle, kan reagera negativt vid ett annat (Davidhizar & Newman-Giger, 1997).

När sjuksköterskor använder beröring i omvårdnadsarbetet är det av stor betydelse att de

är närvarande, både till kropp och till själ. Hela tiden under beröringen bör

sjuksköterskan vara uppmärksam på hur patienten reagerar på behandlingen. Genom att
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vara uppmärksam på patientens kroppsspråk går det att tyda patientens upplevelse av

behandlingen. För likaväl som att spänning avspeglar sig hos patienten vid beröring,

lika sant är det att ett flöde av lugn och harmoni avspeglar sig hos den som upplever

beröring positivt. Beröring kan innebära att patienten får lätta strykningar och tryck på

huden, samt att patienten stundtals vaggas eller hålls om (Björvell et al., 1998).

Behandlingen avslutas ofta med att händerna bara hålls stilla. Beröringen ska följa ett

bestämt system som är lätt att komma ihåg för att inge trygghet och säkerhet. Vanligast

är att händerna läggs direkt på huden, men för de individer som är känsliga för beröring

kan behandlingen ges utanpå kläderna (www.beröring.se, 2002-04-20, 19.05).

Sammanfattningsvis är fysisk beröring viktig i fråga om att komplettera den verbala

kommunikationen och för att inge lugn och ge omsorg till en patient (Routasalo, 1999;

Turner et al. 1999). Som sjuksköterska är det av stor vikt att iaktta patientens reaktion

på beröring, då alla inte uppskattar denna omvårdnadshandling (Davidhizar & Newman-

Giger, 1997). Travelbee menar att när människor möts sker en kontinuerlig

kommunikation där parterna kommunicerar både via ord och genom mimik, tonfall,

gester och beröring. Detta gäller också varje möte mellan sjuksköterska och patient.

Vidare säger Travelbee att syftet med kommunikationen är att sjuksköterskan skall lära

känna patienten så att hon kan tillgodose dennes behov (Kristoffersen, 1998). Det är

också viktigt att som sjuksköterska att ha ett holistiskt tänkande i omvårdnaden. Det

innebär att se till de fem dimensioner som människan uttrycker sig i och som har

betydelse för patientens totala välbefinnande (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996).

DISKUSSION

Metod diskussion

I litteraturstudien ingår flera patientgrupper med smärtproblematik för att kunna få ett

tillräckligt stort material som ger ett mer rättvist resultat. Använd litteratur, som ingår i

resultatet, begränsades till år 1990-2002. Anledningen till detta var att eftersträva så

aktuella forskningsresultat som möjligt. Backman (1998) förklarar att en risk med

litteraturstudier är att feltolkningar kan uppstå p.g.a. att tolkning sker av andra



27

författares redan tolkade resultat. För att undvika feltolkningar av materialet i

litteraturstudien bearbetades och analyserades varje artikel noggrant i resultatet. Detta

har gjorts även för att påvisa flera studiers resultat där det framgår att beröring är en

enkel och effektiv smärtlindrande metod.

Resultat diskussion

Syftet med studien var att ta reda på om beröring har en smärtlindrande effekt och hur

sjuksköterskor kan använda sig av denna metod i omvårdnadsarbetet. Resultatet visar

att beröring har en smärtlindrande samt en lugn- och rogivande effekt. Tidigare studier

visar att  beröringens effekter kan förklaras av grindteorin och av att oxytocin frisätts

vid beröring. vilket även får stöd i vårt resultat. Resultatet visar att beröring är en enkel

och effektiv smärtlindrande metod som sjuksköterskor med fördel kan använda i

omvårdnadsarbetet.

Fysiologiska effekter av beröring

Resultatet visar att beröring lindrar olika former av smärta. Vid beröring aktiveras

kroppens egen smärtlindrande förmåga och förklaringen anses ligga i grindteorin och i

oxytocinets smärtlindrande egenskaper. Mycket tyder på att oxytocin ökar i kroppen vid

beröring och vid de tillfällen då en människa upplever välbefinnande. Hormonet har

bl.a. en lugn- och rogivande effekt, dämpar oro och ångest, minskar stress samt

förbättrar sömnen. Alla dessa faktorer bidrar till en ökad tolerans för smärta. Denna

kunskap stöds främst av Kerstin Uvnäs-Moberg som har forskat om oxytocinets effekter

vid beröring. Andra forskare (Chang et al., 2002; Barnhill, 1996) förklarar beröringens

effekter med hjälp av grindteorin. Kanske är det båda dessa system som tillsammans

leder till att smärta så ofta ses minska vid beröring och att patienterna finner lugn och ro

i sin tillvaro.



28

Beröringens smärtlindrande effekt

Beröring har på senare tid fått allt större uppmärksamhet som en smärtlindrande metod

inom omvårdnadsarbetet. Flera forskare (Chang et al., 2002; Ferrell-Torry & Glick,

1993; Hayes & Cox, 1999) skriver att smärta, oro och ångest framgångsrikt kan lindras

med beröring. Uvnäs-Moberg (2000) menar att effekterna av beröring uppstår efter en

viss fördröjning och kan bestå långt efter det att sista behandlingen utförts. I resultatet

framgår det tydligt att beröring har en smärtlindrande effekt om behandlingen ges vid

rätt tid och under rätta förutsättningar. Chang et al. (2002) konstaterar i sin studie på

kvinnor under förlossningsarbetet att lämplig beröring vid rätt tid hjälper kvinnorna att

få kontroll över smärtan. För att med beröring uppnå en smärtlindrande effekt är det

viktigt att patienten är positivt inställd och mentalt förberedd till behandlingen. I studien

kan det också konstateras att beröring lindrar smärta på olika plan, såväl fysisk som

psykisk och andlig/existentiell smärta. Det framgår att smärta inom de olika

dimensionerna ofta påverkar varandra och att t.ex. fysisk smärta vid cancer kan leda till

psykisk eller andlig/existentiell smärta. Enligt Sarvimäki & Stenbock-Hult (1996) råder

ohälsa när det är obalans mellan de olika dimensionerna, vilket gör det svårt för

individen att använda de egna resurserna för att på ett ändamålsenligt sätt hantera de

krav som uppkommer i olika situationer. Även Lin & Taylor (1998) säger att smärta och

oro ofta är starkt förknippade med varandra och att patientens hela livssituation oftast

påverkas av smärtan. Genom att ge beröring befrämjas kroppens egen förmåga att

dämpa smärta, vilket skapar balans mellan de olika dimensionerna och ökar möjligheten

till läkande och återhämtning. Eftersom beröring har en smärtlindrande effekt kan den

vara ett bra komplement till analgetikabehandling och förstärka den farmakologiska

effekten (Ferrell-Torry & Glick, 1993; Gray, 2000; Wilkie et al., 2000). Beröring som

behandlingsmetod kan på sikt minska analgetikakonsumtionen, vilket ger färre

läkemedelsbiverkningar och större ekonomiska vinster för patienten och för samhället.

Beröring i omvårdnadsarbetet

Resultatet visar på att alla människor har ett medfött behov av beröring för

välbefinnandet och för att utvecklas som människa (Montagu, 1986). För den lidande
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patienten kan beröring vara en betydelsefull del i omvårdnaden och för att patienten ska

känna sig bekräftad och omhändertagen i den utsatthet som sjukdomen kan medföra.

Sjuksköterskan har därmed en viktig funktion att fylla då hennes uppgift är att skapa de

förutsättningar som krävs för att patienten ska kunna hantera sin situation och för att

uppleva största möjliga välbefinnande. För detta fordras att sjuksköterskan har ett

holistiskt tänkande där hon tar hänsyn till patientens alla dimensioner. För att

beröringen ska kännas sann och meningsfull för patienten är det viktigt att

sjuksköterskan är närvarande både till kropp och till själ och att hon är sig själv.

Sarvimäki & Stenbock-Hult (1996) beskriver att vara sig själv som att inte visa upp ett

yttre sken, fasad eller roll som inte stämmer överens med den handling hon utför. En

förutsättning för att kunna vara sig själv i omvårdnadsarbetet är att acceptera och vara

nära sina känslor, samt att våga lyssna till dem. Ur sjuksköterskors perspektiv handlar

det om att kunna förmedla sina känslor och att kunna använda dem på ett konstruktivt

sätt (a.a.).

Dessa antaganden stämmer överens med det Joyce Travelbee säger om sjuksköterskans

roll vid sjukdom och lidande. För att sjuksköterskan skall kunna hjälpa en individ som

lider krävs det att hon har självinsikt och förståelse för mänskligt beteende.

Sjuksköterskan har en unik kunskap och en möjlighet att använda den i syfte att

förebygga sjukdom och lidande och för att främja hälsa (Rangel et al., 1998). Vidare

säger hon att sjukdomssituationen präglas av lidande och bristande upplevelse av

mening och att det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att finna mening i

lidandet (Kristoffersen, 1998). Antonovsky (2000) menar att om en individ kan uppleva

situationen meningsfull och begriplig har denne lättare att aktivt och på ett realistiskt

sätt kunna välja de strategier som behövs för att bemästra sin situation.

När beröring ges krävs det oftast inte några större förberedelser och resurser för att

utföra behandlingen. Det som krävs är tid, engagemang och kunskap, vilket kan vara

bristfälligt bland sjuksköterskor idag. Hayes & Cox (1999) skriver i sin studie att ett

flertal sjuksköterskor uttrycker oro över att de inte har tillräckligt med tid för att ge

beröring till patienterna. Undersökningen visar dock att det krävs endast fem minuters

beröring för att uppnå positiva effekter (a.a.). Tid som idag kan kännas svår att avvara

kan visa sig vara en god investering inför framtiden. Detta kan resultera i en bättre

kommunikation mellan sjuksköterska och patient och kan även förbättra patientens
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välbefinnande och sjuksköterskors arbetssituation. Förutom att beröring kan vara en

nödvändig del av omvårdnadsarbetet kan beröring också vara en medveten

omvårdnadshandling i sig. För att tydliggöra detta kan sjuksköterskan ställa sig frågan:

Berör jag patienten bara för att omvårdnadshandlingen kräver det eller berör jag

patienten för att han är en medmänniska som behöver min hjälp och medkänsla?

(Hanssen, 1998). Genom denna medvetenhet får sjuksköterskan en större möjlighet att

lyckas med att ge patienten det som han eller hon mest behöver, nämligen en trygg och

tillitsfull omvårdnad.

På gott och ont har den medicinska tekniken tagit allt större utrymme i dagens sjukvård,

vilket resulterat i att sjuksköterskors naturliga sätt att ge omvårdnad hamnat alltmer i

skymundan. Det är inte alltid att en medicinsk behandling är det bästa alternativet, utan

ibland kan en värmande och tröstande hand räcka gott. Montagu (1986) menar att i det

teknologiska samhället finns inte så stort utrymme för att våga erkänna och bekräfta

sina känslor, eller tid för att engagera sig för varandra. Människor verkar glömma att det

är känslorna som bekräftar dem som individer. Den kommunikation som förmedlas

genom beröring är den mest effektiva för att skapa en mellanmänsklig relation (a.a.). I

studien upptäcktes vikten av att ha en bra och äkta relation mellan sjuksköterska och

patient, då detta är en förutsättning för att kunna ge beröring och därmed kunna lindra

olika typer av smärta.

KONKLUSION

Resultatet visar att beröring har en smärtlindrande effekt samt minskar stress, oro och

ångest. Effekterna kan förklaras av oxytocinets verkan och av grindteorin. Beröring är

en enkel och effektiv smärtlindrande metod som sjuksköterskor kan använda sig av i

omvårdnadsarbetet. Effekterna av beröring kan på sikt reducera analgetikabehovet hos

patienter med smärta. Mycket forskning pågår inom området beröring och intresset för

denna behandlingsmetod är stort bland sjuksköterskor. Ännu återstår dock en del

forskning för att kartlägga i vilken omfattning beröring lindrar smärta. Förslag till

vidare forskning kan vara att undersöka ifall oxytocin och grindmekanismen samverkar

vid beröring i syfte att lindra smärta.
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