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Abstract 
 
The aim of the present litera te the effects and experiences 

within the complementary assage and acupuncture 

amongst palliative care patients. Search through Medline (through Pub Med) database and 

anual search was conducted. In total 16 articles fulfilled the inclusion criteria and were 
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ture review was to describe and evalua

 approaches such as aromatherapy, tactile m

additional m

reviewed. The result was presented under respectively category: aromatherapy, tactile massage an

acupuncture. Physical and psychological effects as well as experiences from the treatments wer

also documented under the different complementary approaches. Aromatherapy and tactile 

massage were found to be more effective for reduction in anxiety and depressive mood whilst 

acupuncture had a greater impact on physical symptoms such as fatigue/insomnia, nausea/vomiting 

and chemotherapy induced emesis and also xerostomia. Not only did the patients experience 

relaxation and peacefulness but also feelings of comfort from the aromatherapy and tactile m

therapies. The result also showed that acupuncture felt invigorating and generated more energy

the patients to cope with more activities in their daily lives.  In conclusion the complementary 

therapies aromatherapy, tactile massage and acupuncture are effective and alleviating and ther

very beneficial for patients in palliative care. The complementary therapies is a perfect and 

valuable tool for symptom management and strengthens the caregiver/patient relationship 

 

Keywords: aromatherapy; tactile massage, acupuncture, palliative care. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                               
   



 
S
 

S

taktilmassage och aku

ammanfattning 

yftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva effekter och upplevelser av aromaterapi, 

punktur som komplement i palliativ omvårdnad. Litteratursökningen 

enomfördes i databasen Medline (via Pub Med) och kompletterades med manuell sökning. Sexton 

ämdhet 

lem, 
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en mellan 
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artiklar som mötte inklusionskriterier granskades och resultat sammanställdes under de 

komplementära behandlingsmetoderna aromaterapi, taktilmassage och akupunktur indelat i 

psykiska och fysiska effekter respektive upplevelser. Resultatet visar att aromaterapbehandling och 

taktilmassage har i större utsträckning lindrat psykiska symtom såsom oro, ångest, nedst

samtidigt som akupunktur i synnerhet lindrar fysiska symtom som smärta, trötthet/sömnprob

illamående/kräkningar och muntorrhet. Upplevelser av lugn och ro, välbefinnande och trygghet 

återkom hos aromaterapi- och taktilmassagebehandlade patienter, medan akupunkturbehandlinge

upplevdes uppiggande och energigivande med ökad rörlighet och förmåga till att i större 

utsträckning utföra vardagssysslor som följd. Författarna drar slutsatsen att effekter och 

upplevelser av de komplementära behandlingsmetoderna aromaterapi, taktilmassage och 

akupunktur är lindrande och till stor fördel för patienter i livets slutskede. Dessa 

behandlingsmetoder är därför värdefulla verktyg för symtomlindring och stärker relation

vårdgivare och patient.  

 

Nyckelord: aromaterapi, taktilmassage, akupunktur, palliativ vård. 
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1.  Introduktion 
Palliativ vård 

Vård av döende eller terminal vård är två begrepp som sedan 1987 nationellt och 

internationellt har ersatts av palliativ vård (Beck-Fris & Strang, 2005). Ordet palliativ 

härstammar från latinets pallium som betyder mantel. Manteln är sjukvårdens symbol för dess 

lindrande funktioner. Vid kurativa insatser är målet att bota, så när en sjukdom inte längre går 

att bota övergår den kurativa behandlingen till palliativ. Målet är då att lindra och att 

möjliggöra högsta möjliga livskvalitet inom såväl fysiska, psykiska, sociala och andliga 

dimensioner.  Detta för att förbättra den döende människans livsvillkor med målet att få leva 

tills man dör (Beck-Fris & Strang, 2005). 

Patienter i livets slutskede besväras ofta av svåra symtom där kraftiga smärtor, illamående, 

andningssvårigheter, trötthet och ångest är vanligt förekommande (Pan, Morrison, Ness, 

Fugh-Berman & Leipzig, 2000). Behandling av smärta med exempelvis opioider medför ofta 

biverkningar med symtom som förstoppning, illamående, muntorrhet, dåsighet och yrsel. 

Komplementära behandlingsmetoder har inte dessa kraftiga biverkningar och har därför 

använts som komplement till traditionell biomedicinsk behandling. Dessa metoder anses 

dessutom säkra om de utförs av utbildad och erfaren personal (Mansky & Wallerstedt, 2006). 

 

Komplementära metoder  

Komplementära metoder som, aromaterapi, taktilmassage och akupunktur ökar alltmer inom 

palliativa vården och då speciellt inom onkologisk vård (Valios & Clarke, 2001). En viktig 

skillnad mellan alternativa och komplementära behandlingsmetoder är att alternativa 

behandlingsmetoder utförs istället för konventionell medicinsk behandling medan 

komplementär behandlingsmetod används tillsammans med konventionell medicinsk 

behandling (http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/ ). 

 

Aromaterapi har definierats som dofter från essentiella oljor som inhaleras enbart eller via bad 

och/eller massage för att öka välbefinnandet hos patienter (Lewis, Vedia, Reuer, Schwan & 

Tourin, 2003). Essentiella aromatiska oljor extraheras från blommor, frön, bark, trä, löv, 

rötter, frukter och gräs där tallbarr, myrra och lavendel är några exempel. Dessa oljor 

produceras och används i praktiskt taget alla länder i hela världen. Historiskt har aromaterapi 

använts i mer än 5000 år, forskningen inom området börjades först 1928 i Frankrike där 

kemisten Maurice-Rene Gattefoss ses som fadern inom aromaterapin (Fontaine, 2005).      
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När Gattefoss arbetade i sitt laboratorium ådrog han sig en tredje gradens brännskada varpå 

han snabbt stoppade handen i ett kärl med lavendelolja (vilket han först trott var vatten). 

Smärtan avtog snabbt och därför fortsatte Gattefoss att lägga lavendelomslag under några 

veckor. Efter upptäckten att sårläkningen påskyndats och att ingen ärrvävnad uppstod började 

han experimentera med essentiella oljor. Gattefoss använde senare t.ex. dessa oljor för 

behandling av soldaters sår under första världskriget (Lewis m.fl.,2003). 

 

Aromaterapimassage och taktilmassage hör till de mjuka massagerna där den sistnämnda är 

en metod som utarbetats i Sverige av sjuksköterskan Siv Ardeby (Ardeby, 1993). Redan 1967 

användes mjuk beröring på prematura barn och medverkan av föräldrar, men först 1994 

redovisas metodens alla moment under namnet taktilmassage i ett uppdragsprojekt av 

socialstyrelsen för att undvika förväxling med andra metoder 

(http://www.taktil.se/07/metoden.php?PHPSESSID=23ac14e286d6cbca2760a399eae2a184)  

Denna metod har successivt väckt stort intresse bland vårdpersonal för behandling av olika 

patientgrupper, t ex inom demenssjukvård och onkologisk vård (Ardeby, 1993) Taktil 

(berörings) massage är en metod som stimulerar huden via olika kvaliteter av lätta tryck och 

strykningar (Birkestad, 2001). På detta vis aktiveras beröringsreceptorerna i huden vilket 

bidrar till oxytocinutsöndring (kroppens eget välbefinnandehormon). Oxytocin har man 

tidigare trott enbart varit ett ”amningshormon” men har vid senare forskning visat sig frisättas 

även vid mjuk beröring och värme (Uvnäs Moberg, 2000). Massage kan ges på hela kroppen 

eller endast på delar av kroppen som t ex. händer eller fötter (Ardeby, 1993).  

 

Akupunktur är en kinesisk behandlingsmetod som använts i årtusenden för behandling av 

olika sjukdomar och smärta (Carlsson, 1992). Hieroglyfer om akupunktur på ben och 

sköldpaddsskal har hittats från 2100 f.Kr i Kina. De akupunkturnålar som funnits från denna 

tid var då från början av sten och senare av brons. Akupunkturen nådde Europa på 1500-talet 

via dels kirurger från Holländska östasiatiska kompaniet och även från jesuiter som kommit i 

kontakt med akupunktur i Japan och Kina, men först på 1800-talet användes akupunkturen för 

kliniskt bruk i Europa och så även i Sverige. Starkast genomslagskraft hade dock metoden i 

Frankrike där många böcker och avhandlingar gjordes inom området. Den första svenska 

avhandlingen om akupunktur gjordes av Gustaf Landgren 1929. Metoden har sedan 1984 

varit godkänd i Sverige att användas mot smärta av legitimerade läkare, tandläkare, 

sjuksköterskor, sjukgymnaster och barnmorskor (Carlsson, 1992). 
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Genom att sätta nålar på identifierade punkter i huden upprättar akupunktur balansen av 

energiflöden i kroppen som kallas ”Qi” (Lewis m. fl., 2003). ”Qi” översätts ofta till livsenergi 

men en bättre översättning är funktion enligt anestesiologen Christer Carlson (Carlsson, 

1992). Fransmannen Sarlandier tillsatte elektrisk stimulering på nålarna för att använda mot 

astma och reumatism på detta vis uppfanns elektroakupunkturen. En annan allt vanligare 

akupunkurmetod utvecklades också i Frankrike av läkaren Paul Nogier på 1950-talet. 

Metoden är auriculoterapin eller öronakupunktur som innebär nålstimulering av ytterörat 

(Carlsson, 1992). 

 

Komplementära behandlingsmetoderna aromaterapi, taktilmassage och akupunktur är några 

av de mer etablerade och organiserade formerna av komplemnetärmedicin nationellt och 

internationellt (Eklöf, 2004). De är dessutom relativt billiga (dock tidskrävande), säkra och 

därför mycket användbara inom palliativ omvårdnad (Zappa & Cassileth, 2003).  

 

1.2 Problemområde 

De komplementära behandlingsmetoderna aromaterapi, taktilmassage och akupunktur har en 

växande utbredning i Sverige i den palliativa vården. Mot denna bakgrund finns anledning att 

sammanställa aktuell forskning inom området och därmed få en ökad kunskap för de olika 

behandlingsmetodernas relevans i palliativ omvårdnad. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien var att systematiskt granska hur litteraturen beskriver effekter och 

upplevelser av de olika komplementära behandlingsmetoderna: aromaterapimassage, 

taktilmassage och akupunktur inom palliativ omvårdnad. 

 

1.4 Frågeställningar 

  1) Hur beskriver de valda studierna effekterna av de komplementära 

 behandlingsmetoderna aromaterapi, taktilmassage och akupunktur inom palliativ 

omvårdnad?  

   2) Hur beskriver de valda studierna upplevelser av de komplementära behandlingsmetoderna  

aromaterapi, taktilmassage och akupunktur inom palliativ omvårdnad? 
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 2.  Metod         
 2.1  Design 

Detta är en deskriptiv litteraturstudie där 16 inkluderade artiklar granskats. 

 2.2 Urval av litteratur 

     Tabell 1. Redovisar utfall av sökning i databas. 

 
   Databas                     Sökord Antal 

träffar 

Dubbletter 

av de valda 

Valda 

källor  

 

Medline (via PubMed) 

Aromatherapy AND cancer (in 

full text, published last, 10 

years, humans, English and 

Swedish,  language, 19+years) 

20 0 6 

 

Medline (via PubMed) 

Aromatherapy AND palliative 

care (in full text, published last, 

10 years, humans, English and 

Swedish,  language, 19+years) 

10 3 1 

 

Medline (via Pubmed)  

Acupuncture AND cancer (in 

full text, published last, 10 

years, humans, English and 

Swedish,  language, 19+years) 

86 0 4 

 

Medline (via Pubmed)  

Massage therapy AND cancer 

(in full text, published last, 10 

years, humans, English and 

Swedish,  language, 19+years) 

73 4 1 

 

Manuell sökning 

Genom manuell sökning inkluderades ytterligare fyra artiklar. En artikel via referenslistan på 

en redan inkluderad artikel. Tre artiklar via manuell sökning i följande tidskrifter på HIG 

bibliotekets proxyserver: Journal Of Pain and Symptom Management (en artikel), Vård i 

Norden (en artikel) och Complementary Therapies in Medicin (en artikel). Totalt inkluderades 

16 artiklar. 
 

2.3 Sökord 

      Följande sökord har använts i olika kombinationer i sökningen: acupuncture, aromatherapy, 

cancer, complementary therapy, massage thearpy, palliative care, tactile massage, och touch. 
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2.4 Urval 

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska språk och svara mot studiens syfte 

och frågeställningar. Artiklarna skulle vara förgranskade (peer-reviewed) av en grupp 

oberoende så kallade granskare (referees) för att säkerställa artikelns vetenskapliga status. 

Sökningen skulle begränsas till publiceringsåren 1997-2007. Undersökningsgruppen i 

artiklarna skulle innefatta patienter över 18 år inom palliativ omvårdnad. Artiklarna skulle 

innehålla någon/några av dessa komplementära behandlingsmetoder: aromaterapi, 

taktilmassage och/eller akupunktur. Studierna skulle vara av både kvantitativ och kvalitativ 

karaktär för att beskriva såväl effekter som upplevelser av dessa behandlingsmetoder. 

Artiklarna skulle även vara tillgängliga i full text och utan kostnad. 

  

2.5 Dataanalys 

 De artiklar som stämde in på föreliggande studies frågeställningar lästes och inkluderades. 

Artiklarna granskades och sorterades efter komplementär behandlingsmetod och numrerades. 

Vid granskningen användes bedömingsmallar (Forsberg & Wengström, 2003) för en första 

kartläggning av studiernas kvalitet och bevisvärde. Som komplement användes Polit & Beck 

(2007) för en mer detaljerad granskning. Studiernas syfte och urval/undersökningsgrupp och 

design presenterades i tabellform. Även datainsamlingsmetod, datanalysmetod och resultat 

beskrevs och dessutom bedömdes studiernas reliabilitet/validitet samt trovärdighet, där 

påträffade styrkor och svagheter noterades under (+) och (-) utan siffermässig betygssättning. 

På detta sätt återges en kortfattad och lättöverskådlig sammanfattning över studiernas kvalitet. 

Efter noggrann granskning av artiklarna noterades skillnader och likheter i resultat. Resultat 

har därefter sammanställts och delats upp i de olika behandlingsmetoderna samt dess psykiska 

och fysiska effekter och upplevelser. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Genom att strikt följa inklusionskriterierna vid urval av källor undvek författarna subjektiva 

värderingar vid val av artiklar. Inget tillstånd från forskningsetisk nämnd var nödvändigt då 

detta är en litteraturstudie som baseras på vetenskapliga artiklar. 
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3.    Resultat 
      Effekter och upplevelser av aromaterapi, taktilmassage och akupunktur i palliativ vård har i 

föreliggande studie sammanställts från 16 artiklar. De komplementära behandlingsmetoderna 

presenteras var för sig i löpande text och har kompletterats med lättöverskådliga tabeller. Tio 

studier är randomiserat kontrollerade, två är kvasiexperimentella och dessutom är två 

deskriptiva och en jämförande. För att dokumentera upplevelser inkluderades även en artikel 

med kvalitativ/kvantitativ ansats och fyra av de kvantitativa innehåller kvalitativa inslag där 

upplevelser redovisats.  

  

Aromaterapi Taktil Massage Akupunktur 

Effekter Upplevelser 

Fysiska besvär 

Effekter Upplevelser  Effekter Upplevelser 

Psykiska 
besvär 

Psykiska 
besvär 

Fysiska besvär 

Psykiska 
besvär 

Fysiska besvär 

Figur 1. Figuren beskriver hur resultatet kategoriserats. 

 

3.1 Effekter och upplevelser av aromaterapibehandling   

Presentation av inkluderade artiklar 

Effekter av aromaterapibehandling redovisas i sju artiklar (Louis & Kowalski, 2002; 

Wilkinson, Aldrigde, Salomon, Cain, Wilson., 1999; Soden, Vincent, Craske, Lucas, Ashley., 

2004; Wilcock, Manderson, Weller, Walker, Carr, Carey m.fl., 2004; Kyle, 2006; Kite m.fl., 

1998 samt Graham, Browne, & Graham,. 2003) varav fem är randomiserade kontrollerade 

studier (Wilkinson m fl., 1999; Soden m.fl., 2004; Wilcock m.fl., 2004; Kyle, 2006; Graham 

m.fl., 2003) och två kvasiexperimentella (Louis & Kowalski, 2002; Kite m.fl., 1998). 

Upplevelser av aromaterapibehandling redovisas från tre kvantitativa artiklar som innehöll 

kvalitativa komponenter (Kite m.fl., 1998; Wilcock m.fl., 2004 & Wilkinson m.fl., 1999) 

Undersökningsgruppens i de sju inkluderade studierna varierade mellan 17 till 313 palliativa 

patienter. Se tabell 2 för en granskning av de inkluderade studiernas kvalitet. 
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3.1.1 Reducering av psykiska besvär 

I Wilkinsons m.fl., (1999) studie (n=87) påvisades signifikant förbättring i reducering av oro 

och nedstämdhetssymtom efter massage med eller utan essentiell olja. Här använde sig 

utövarna av massage med endast basolja och basolja med kamomillessens som enligt studiens 

författare också har en tidigare bevisad effekt. Liknande resultat presenteras i bland annat en 

studie av Kite m.fl. (1998) där mer än hälften av patienterna (n=58) rapporterar signifikant 

förbättring av symtom som spänningar, stress, oro och rädsla efter sina sex 

aromaterapibehandlingar. I en mindre studie (Kyle, 2006) indikerar resultatet att 

sandelträaromamassagen är mest effektiv att reducera oros symtom, dock var det för liten 

grupp för att påvisa signifikans (n=34). En minskning av oro, nedstämdhet och spänningar är 

den vanligaste effekten som påträffats i samtliga inkluderade artiklar gällande 

aromaterapibehandling. Wilkinson m.fl. (1999) redovisar i sin studie att 59 procent av de 

palliativa cancerpatienterna uttryckt sin vilja att få behandling för sin oro, nedstämdhet och 

spänningar och ytterligare nio procent ville få bukt med sin depression. Även i Kite m.fl. 

(1998) studie rangordnar patienterna sina mest förekommande symtom där spänningar, stress, 

oro och rädsla ligger i topp. 

I Soden m.fl. (2004) studie minskade nedstämdhet och oros symtom signifikant och 

kumulativt efter andra och fjärde behandlingen Däremot kunde inte några långvariga effekter 

av aromaterapimassagen bevisas. I studien av Graham m.fl. (2003) undersöktes 

cancerpatienter som fick aromaterapiinhalation i samband med strålbehandling där minskade 

oron först efter flera strålbehandlingar och upprepade aromaterapiinhalationer, dock var 

förbättringen liten och nådde inte signifikansnivå.  Louis & Kowalski. (2002) jämförde i sin 

studie inhalation av vattenånga med inhalation av lavendel olja och kom fram till att ju fler 

lavendel aromaterapibehandlingar i följd verkar öka dess positiva inverkan på humöret, dock 

kunde inga signifikanta skillnader heller där påvisas. 

 

 3.1.2 Reducering av fysiska besvär 

I en engelsk studie (Kite m.fl., 1998) masserades 58 cancerpatienter av en erfaren 

aromaterapeut. Hos 11 av 16 (69%) patienter lindrades smärtan avsevärt. Terapeuten använde 

20 olika essentiella oljor, där valet av vilken baserades på patientens symtom. Vilken 

kroppsdel som skulle masseras avgjordes av vad patienten undergick för behandling, och 

beroende på patientens symtom samt tumörens lokalisation. Kroppsdelar som framförallt 

behandlades var huvud, ansikte, händer, fötter och ben. Författarna menar dock att resultatet i 
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studien skall tas med försiktighet då man använder sig av olika oljor och kan därför inte 

generaliseras. Genom att jämföra effekter av massage med eller utan essentiella oljor hos 

palliativa cancerpatienter fann också Soden, m.fl. (2004) reduktion i smärtintensitet i likväl 

aromamassagegruppen som massagegruppen. Även om minskningen i smärta var signifikant 

så var lindringen inte långvarig. De verkar heller inte vara någon kumulativ effekt efter 

upprepade behandlingar. Soden m.fl. (2004) drar här slutsatsen att all smärtlindrande 

komplementär behandling är kortvarig.  

 

Aromaterapibehandling har även visat sig förbättra fysiska symtom såsom andfåddhet, 

huvudvärk, illamående och muntorrhet (Wilkinson m.fl., 1999; Kite m.fl., 1998). Blodtryck, 

puls och smärta minskade också i Louis & Kowalskis (2002) studie där de utvärderade 

patienters reaktioner på inhalation av vattenånga jämfört med inhalation av lavendelessens. 

Deltagandet var däremot för lågt för att åstadkomma några signifikanta skillnader (n=17).  

 

Signifikanta skillnader uppmärksammades i ett par studier (Soden, m.fl., 2004 & Kite, m.fl., 

1998) gällande trötthet och sömnproblem. I Soden m.fl. (2004) studie förbättrades sömnen 

signifikant både i massagegruppen och i aromaterapimassagegruppen. Det var däremot ingen 

signifikant skillnad mellan de båda massagegrupperna. I den grupp där endast 

aromaterapibehandling utfördes utan massage förbättrades också sömnen men nådde ingen 

signifikansnivå. I den andra studien (Kite m.fl., 1998) där utvärderingen på trötthetssymtom 

gjordes efter sex individualiserade aromaterapibehandlingar visade 11 av 17 patienter 

signifikant minskning av sömnlöshet medan 6 av 12 fick signifikant minskning av trötthet och 

4 av 7 kände minskad fysisk utmattning. 

 

3.1.3  Upplevelser av aromaterapibehandling 

Oavsett mätbara resultat så har patienterna upplevt välbefinnande som dokumenterats som 

kvalitativa inslag i flera kvantitativa studier (Kite m.fl., 1998; Wilcock, m.fl., 2004; 

Wilkinson, m.fl., 1999). Patienterna i dessa studier upplever att aromaterapimassage är 

mycket avslappnande och rogivande. De känner sig mindre oroliga och får ökad energi, 

samtidigt som de finner en tröst i omhändertagandet. De allra flesta patienter var nöjda och 

ville fortsätta med aromaterapibehandling. I enstaka fall fick patienterna utslag och valde att 

avbryta. 



 

Tabell 2. Inkluderade aromaterapiartiklar   
Tabellen beskriver de inkluderade artiklarnas författare, syfte, urval/undersökningsgrupp, design, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod, 
mätinstrumentets reliabilitet och intern/extern validitet/trovärdighet samt resultat. Detta för att ge en överskådlig bild över artiklarnas innehåll 
och kvalitet. 

 Författare/ 
År 

Syfte Urval/under-
sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys-
metod 

Reabilitet & Resultat 
Validitet/ 
Trovärdighet 

 1. Louis, M &  
Kowalski, S, 
(USA,2002) 

Att mäta 
patienters 
respons på 
aroma- 
terapi 
behandling  

Bekvämlihghets-
urval, 17 
cancerpatienter i 
palliativ hem-
sjukvård 
.Medelålder. 61,7 
år.  Kvasi-
exprimentell. 
Kvantitativ. 

För- och eftermätning 
vid tre tillfällen inom 
samma grupp 
(lavendelolja jämfört 
med vattenånga 
inhalation) VAS-
skala. RSCL, semi-
strukturerad enkät. 

Signifikans-
prövning. 
Beroende t-test 
Multivariate 
repeated 
measures. 

(+) Instrument testade för 
reliabilitet och validitet 
(VAS, RSCL) 
Inget bortfall 
(-) Liten grupp. 
Bekvämlighetsurval kan 
vara risk för 
predisponering för 
positivt resultat. 
Engrupps design kan ge 
Hawthorn effekt. 
Extern validitet: Ej 
generaliserbar – endast 
fingervisning. 

Positiv (men liten) 
inverkan på blodtryck och 
puls, smärta oro och 
välmående. Inga 
signifikanta skillnader. 
Kvalitativ komponent: 
Vårdgivarna upplevde en 
lugnare atmosfär under 
lavendel aromaterapin än 
under de andra 
behandlingarna. 
Patienterna rapporterade en 
vecka efter behandlingen 
att de ville fortsätta med 
aromaterapin eftersom de 
upplevde fördelar av den. 

 2. Wilkinson, S, 
Aldridge, J, 
Salmon, I, 
Cain, E & 
Wilson, B, 
(Stor-
britannien, 
1999)  

Att utvärdera 
om effekterna 
av 
aromaterapi
massage och 
massage ökar 
livskvaliteten 
hos palliativa 
cancerpatienter 
samt 
upplevelser av 
massagen. 

Konsekutivt urval. 
Randomiserad 
fördelning, 103 
cancerpatienter, 
bortfall 16.  
Medelålder 53,5. 
78 kvinnor och  9 
män. 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Kvantitativ. 

För och efter 
mätning. RSCL, SAI, 
& TAI. 
Semistrukturerad 
enkät. För och efter 
mätning av symptom. 

Wilcoxon 
matchade par test  
Bonferroni 
correction för 
kontroll av 
signifikansnivåer 
efter upprepade 
tester. 

(+) Mätinstrumenten 
testade för reliabilitet och 
validitet.  
 Signifikanta skillnader  
påvisades. 
(-) Relativt stort bortfall. 
Inget blind eller 
dubbelblindtest utfördes. 
Extern Validitet: Ingen 
definitiv generalisering. 

Massage med eller utan 
olja minskade oro 
signifikant, med olja ökade 
effekten av massage på 
fysiska och psykiska 
symtom och livskvalitet. 
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 Författare/ 
År 

Syfte Urval/under-
sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings- Dataanalys-
metod 

Reabilitet & 
Validitet/ metod 
Trovärdighet 

Resultat 

 3. Soden, K, 
Vincent, K, 
Craske, S, 
Lukas, C 
&. Ashley, S, 
(Stor-
britannien, 
2004) 

Att jämföra 
effekter av 
massage med 
eller utan 
essentiella 
oljor på 
fysiska och 
psykiska 
symptom hos 
cancerpatienter 
i palliativ vård. 

Randomiserad 
fördelning i tre 
grupper av 48 
patienter Bortfall: 6 
42 pat.kvarstod 
varav 32 kvinnor 
och 10män. 
Median ålder var 
73år: en 
massagegrupp, en 
massagegrupp med 
essentiella oljor en 
kontrollgrupp utan 
massage. 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Kvantitativ 

VAS-skala för att 
mäta smärta. VSH- 
sömn skala. HADS & 
RSCL För och efter 
mätning av symptom, 
fyra veckors 
behandlingar 

ANOVA varians 
analys eller 
Kruskal Wallis 
test.  

(+) Mätinstrument testat 
för validitet och 
reliabilitet 
(referens finns).  
Dubbel blindtest. 
Signifikanta skillnader 
påträffades.  
(-) Liten 
undersökningsgrupp pga. 
långsam 
rekryteringsprocess. 
Extern validitet: 
Svårt att generalisera då 
undersökningsgruppen är  
liten.  
 
 

Signifikant förbättrad sömn 
och mindre oro i massage-
grupperna. Inga långvariga 
effekter av aromaterapi-
massage eller massage 
inom smärtlindring, oro 
eller livskvalitet. 

 4. Willcock, A, 
m. fl. 
(Stor-
britannien, 
2004) 

Att undersöka 
nyttan av att 
utvärdera 
effekter av 
aromaterapi-
behandling på 
en palliativ 
dagvård- 
avdelning 

Randomiserad  
Fördelning av 46  
frivilliga cancer-
patienter.  Bortfall 
17st. 29 patienter 
kvarstod, varav 20 
män och 9 kvinnor 
En massage grupp 
(medelålder:70år) 
 Kontrollgrupp 
(medelålder:73 år) 
Randomiserad 
Kontrollerad Pilot 
Studie. 
Kvantitativ 

MYMOP & POMS 
fråge-formulär. 

Mann Whitney 
U- test (POMS) 
och  
Wilcoxon test. 

(+) Mätinstrumentens 
validitet och reliabilitet 
diskuteras ej i text, dock 
anges referenser. 
En sjuksköterska utförde 
alla massager. 
(-) Författarna påpekar 
risk för typ II fel pga. 
liten grupp och därav 
hotas också den externa 
validiteten. 

Alla patienter var nöjda 
med aroma-
terapimassagen.   Studien 
visar också att det är 
möjligt att göra 
randomiserad kontrollerade 
studier inom detta område: 
Några signifikanta 
skillnader kunde inte 
påvisas. 
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 Författare/ 
År 

Syfte Urval/under-
sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings- Dataanalys-
metod 

Reabilitet & 
metod Validitet/ 

Trovärdighet 

Resultat 

 5. Kyle, G, 
(Stor-
britannien, 
2006) 

Att utvärdera 
effekter av 
aromaterapin
s inverkan på 
oro hos 
patienter i 
palliativ vård. 

Ursprungligt urval: 
80 patienter.         
34 behandlingar 
genomfördes 
(bortfall ca 60%) 
under en två-års 
period. 
Randomiserad 
fördelning i tre 
grupper  som fick 
fot och ben 
massage med:  1.) 
sandelträ, 2.)  
sötmandel eller 3.) 
sandelträ via en 
aromasten. 
Randomiserad 
kontrollerad. 
Kvantitativ. 

VAS- skala för att 
mäta oro, 
STAI-enkät. 

ESPO Change 
Scores 

(+)  Reliabilitet och 
Validitet testat på STAI 
och VAS. 
Randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
(-) Stort bortfall gjorde 
att den randomiserade 
fördelningen inte erhöll 
homogena grupper vilket 
också försvårar 
generaliserbarhet. 
Parametriska tester kan 
ifrågasättas då grupperna 
är små och ojämnt 
fördelade. Risk för typ II 
fel. 
 
 

Resultatet ser ut att stödja 
hypotesen att 
sandelträaromamassagen är 
mest effektiv för att 
reducera oro, dock var det 
för liten grupp för att kunna 
påvisa signifikans.  

 6. Kite, SM, m.fl. 
 (Stor-
brittanien, 
1998)  

Utvärdering av 
cancerpatienter 
som fått 
aromaterapi- 
behandling.   

Ursprungligt urval: 
89 cancerpatienter   
58 patienter 
behandlades. 47 
kvinnor 
(medianålder 52), 
11 män 
(medianålder:58) 
Patienterna fick en 
aromabehandling 
per vecka i sex 
veckor.  
Kvasi-
experimentell 
Kvantitativ  

HADS användes före 
och efter alla 
behandlingar. 
Aromaterapeut 
designade enkäter för 
utvärdering av 
symptom efter varje 
behandling. 

Beroende t-test. (+) HADS är validerat 
och reliabelt 
mätinstrument.  
De egendesignade 
enkäterna var jämförbara 
med  EORTC QLQ-C30 
(internationellt använt 
instrument som mäter 
livskvalitet hos 
onkologpatienter). 
Signifikanta skillnader 
påträffades. 
Detaljerad bortfallsanalys 
(-) Stort bortfall minskar 
den 
externa validiteten. 

Det var signifikanta 
skillnader i HADS 
mätningar ( Oro och 
nedstämdhet förbättrades 
markant).50% av 
undersökningsgruppen 
förbättrades signifikant i de 
åtta vanligaste utvärderade 
symtomen. 
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VAS = Visual Analogue Scale 
RSCL = Rotterdam Symptom Checklist 
SAI = State Anxiety Inventory 
TAI = Trait Anxiety Inventory 
VSH = Verran and Snyder-Halpern 
HADS = The Hospital Anxiety and Depression Scale 
MYMOP = Measure Yourself Medical Outcome Profile 
POMS = Profile Of Mood State 
STAI = State Trait Anxiety Inventory 
SPHERE = Somatic and Psychological Health Report 
GHQ = General Health Questionnaire 
SOFA = Symtoms of Fatique and Anergia 
 

 Författare/År Syfte Urval/Under- 
sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys-
metod 

Reabilitet & 
Validitet/ 
Trovärdighet 

Resultat 

 7. Graham, P.H, 
Browne, L, 
Cox, H & 
Graham, J, 
(Australien, 
2003) 

Att fastställa 
om 
aromaterapi-
inhalation 
reducerar oro 
för cancer 
patienter som 
genomgår 
strålbehandlin
g. 

Randomiserat 
urval. 313 patienter 
som genomgick 
strålbehandling 
Medelålder: 65 år. 
Tre mätningar 
inom samma 
grupp, En mätning 
med basolja, en 
med artificiell 
”placeboolja”, och 
en med essentiella 
oljor genom 
blindtest. 
Randomiserad 
Kontrollerad 
studie 
Kvantitativ. 

 

HADS, SPHERE, 
GHQ & SOFA.       

Univariate 
analys och 
Multivariate 
analys. 

(+) Reliabilitet och 
Validitet testat på HADS,   
SPHERE,GHQ, SOFA  
Powerberäkning 
genomförd.  Aromatestet 
är validerat och utfört av 
kompetenta 
aromaterapeuter.   
(-) Den externa 
validiteten hotas av ev. 
negativ betingning 
(Pavlov effekt) då doften 
från oljorna möjligen 
associeras med 
rädslan/oron inför 
strålbehandlingen.   

 

Det fanns ingen signifikant 
skillnad i HADS eller 
SPHERE mätningarna, 
men i siffrorna från HADS-
oro mätningen sågs en liten 
förbättring i de grupper 
som fick placebo och 
essentiella oljor än i den 
som endast fick basoljan.  



 

3.2    Effekter och upplevelser av taktil massage 

Presentation av inkluderade artiklar 

Effekter av taktilmassage redovisas i fem artiklar (Cassileth & Vickers., 2004; Billhult, 

Bergbom & Sterner-Viktorin., 2006; Polubinski & West., 2005; Alexandersson, Dehlén, 

Johansson, Petersson & Langius., 2003; Mehling m.fl., 2007) varav två är randomiserade 

kontrollerade studier (Mehling m.fl., 2007; Billhult m.fl., 2007) en är jämförande (Polubinski 

& West, 2005) en artikel är deskriptiv (Cassileth & Vickers, 2004) och en är av 

kvantitativ/kvalitativ design (Alexandersson m.fl., 2003). Upplevelser av taktilmassage 

redovisas i en artikel med kvalitativ/kvantitativ design (Alexandersson m.fl., 2003). 

Undersökningsgruppens i de sex inkluderade studierna varierade mellan 32 till 1290 palliativa 

patienter. Se tabell 3 för en granskning av de inkluderade studiernas kvalitet.  

 

3.2.1 Reducering av psykiska besvär 

 Lätt massage och akupunktur som komplement till vanlig omvårdnad resulterade i en 

signifikant minskad nedstämdhet jämfört med kontrollgrupp i Mehling m.fl. (2007). 

Massagen bestod av lätta strykningar och mjuka knådningar och akupressurliknande 

fotmassage i 10-30 minuter beroende på patientens behov och sjukdomdomstillstånd. 

På The Hospice of the Florida Suncoast (Poulbinski & West, 2005) gjordes en studie på 32 

patienter som fått individuellt anpassad lätt massage hos dessa förbättrades oros symtom med 

53 procent medan de dessutom skattade känslan av lugn och ro med en 52 procentig 

förbättring. Liknande resultat påträffades i en betydligt större amerikansk studie (Cassileth & 

Vickers, 2004) där 1290 patienter fick olika massagebehandlingar under en treårsperiod. 

Patienterna fick välja mellan klassiskmassage, lätt beröringsmassage och fotmassage. 

Symtom som reducerades mest i denna studie var oro där var förbättringen alltid runt 50-60 

procent oavsett vilken grad av oro som patienten rapporterade inledningsvis. Oro och 

nedstämdhet utgjorde de mest förekommande symtom i denna undersökningsgrupp (397 

patienter = 31 %).  Massagen minskade nedstämdhet med 30,6 procent, dock var det betydligt 

färre patienter som rapporterade en svårare grad av nedstämdhet. Resultatet visar däremot 

ingen signifikant skillnad mellan de olika metoderna dock förbättrades symtom mest i lätta 

beröringsmassagen och minst i fotmassagegruppen. I en svensk studie (Billhult m.fl., 2006) 

studerades massagens inverkan på oro och nedstämdhet (och även illamående). 

Massagegruppens oro och nedstämdhetssymtom minskade något mer än i kontrollgrupp men 

förändringen uppnådde ingen signifikant skillnad. 
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3.2.2 Reducering av fysiska besvär 

I en amerikansk studie (Cassileth & Vickers, 2004) reducerades smärta med 40,2 procent i 

snitt för alla patienter (n=1290) och hos patienter som rapporterat över 7 i smärta på 

smärtskalan (Skala: 0-10, där 0 är inte alls besvärande och 10 är extremt besvärande) 

minskade smärtan med cirka 45 procent. I samma studie minskade illamåendet med 21,2 

procent i hela undersökningsgruppen och halverades för dem som skattat illamåendet över 6 

på 0-10 skalan. I Billhult m.fl. (2004) studie minskade illamåendet signifikant i 

massagegruppen (n=19) jämfört med kontrollgruppen (n=20). I ytterligare en liten studie 

(Polubinski & West, 2005) fick 32 palliativt vårdade patienter individualiserad lätt massage 

och i det resultatet förbättrades patienternas smärtskattning med 52 procent.  

I Cassileth & Vickers, (2004) studie reducerades även trötthetssymtom med 43 procent vilket 

därmed också har en klinisk relevans.  

 

3.2.3  Upplevelser av taktilmassage 

 I Alexandersson m.fl. (2003) studie gjordes semistrukturerade intervjuer av fem 

sjuksköterskor och fem undersköterskor som utbildats i taktilmassage och använde detta 

aktivt i omvårdnadsarbetet på en hospiceavdelning. I svaren framkom att taktilmassage 

innebär en förbättrad kommunikation med patienten och att det underlättade möten med 

patienter som annars var inåtvända, irritabla och svåra att nå. Taktilmassage fungerade som ett 

verktyg i omvårdnadsarbetet, ett sätt att med hänsyn och respekt beröra patienter utöver den 

dagliga vården det var också ett sätt att våga stanna kvar när svåra frågor kom upp. Vidare 

framkom det i Alexandersson m.fl. (2003) studie att patienterna som före massagen var 

oroliga blev fort avslappnade, lugna och ibland till och med somnade. Där oro och 

nedstämdhet lindrades upplevde patienterna även ökat välbefinnande och trygghet. Dock 

betonar personalen vikten av att använda massagen som komplement till smärtlindring då 

patienterna inom cancervården ofta drabbas av svåra smärtgenombrott. De betonar också 

vikten av att fråga patienter först om de ville ha massage och att vara lyhörd även för patienter 

som inte kan svara verbalt genom att iaktta kroppsspråk, dessutom vara uppmärksam på 

signaler om patienten inte längre vill ha massagen. 

 

 



 

Tabell 3. Inkluderade taktilmassageartikar 
Tabellen beskriver de inkluderade artiklarnas författare, syfte, urval/undersökningsgrupp, design, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod, 
mätinstrumentets reliabilitet och intern/extern validitet/trovärdighet samt resultat. Detta för att ge en överskådlig bild över artiklarnas innehåll och 
kvalitet. 

 
 

Författare/
År 

Syfte Urval/Under-
sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys-
metod 

Reabilitet & 
Validitet/ 
Trovärdighet 

Resultat 

8. Cassileth,B,
&Vickers, 
A,    
(USA, 2004) 

Att utvärdera 
massageterapi 
för symtom-
kontroll. 

1290 cancer patienter 
deltog i studien under 
en treårs period. Där 
de fick välja mellan 
klassisk massage, 
fotmassage eller lätt 
berörings-massage.  
Jämförande 
Kvantitativ. 

För och eftertest. 
Kort med 
numeriska skalor 
för vanliga 
symtom: smärta 
stress/oro, 
illamående, 
depression och 
annat. Där 0 är inte 
alls besvärande och 
10 är extremt 
besvärande.  

ANCONA. (+) Stor 
undersökningsgrupp. 
Resultatet kan jämföras med 
tidigare randomiserade 
studier om massageterapi 
hos cancerpatienter.        
(-) Jämförande studier kan 
ej dra slutsatser gällande 
orsak/verkan. 
Ingen kontrollgrupp  
Icke randomiserad studie. 

Symtom skattades ca  50 % 
lägre efter massage även 
för patienter med högt  
utgångsvärde i symtom. 
 
Beröringsmassage 
förbättrade symtom med 
62%,medan klassisk 
massage ökade med 57% 
(ingen signifikant skillnad 
mellan dessa två) och 
fotmassage 50%. 
 
 

9. Billhult, A., 
Bergbom, I, 
& 
Sterner-
Victorin, E, 
(Sverige, 
2007) 

Att undersöka 
effekterna av 
massage vid 
illamående, 
oro och 
depression hos 
patienter med 
bröstcancer 
under strål-
behandling. 

Konsekutivt urval. 39 
kvinnor med 
bröstcancer. 
Randomiserad 
fördelning till:  
(1) massage- grupp, 
n=19. Eller (2): besök 
av sjukhuspersonal 
kontrollgrupp n=20. 
Randomiserad 
kontrollerad klinisk 
studie. Kvantitativ 

VAS-skala mätte 
för och eftertest på 
illamående och oro. 
HADS. 

Beroende t-test, 
Bartlett´s test 
och även Mann-
Whitney U test 
användes. 

(+) VAS och HADS är 
testade för validitet VAS-
oro resultat jämfördes 
dessutom med HADS för 
validitet. 
Instrument refereras. 
(-) VAS för illamående är ej 
testat för validitet, har dock 
använts i tidigare studier.  
Oro/nedstämdhetsskalan var 
låg vid förtestet risk för 
”floor-effect”.  
Liten urvalsgrupp. 

Massagebehandlingen 
påvisade signifikant 
reducering i illamående i 
jämförelse med kontoll-
behandlingen. Ingen 
signifikant skillnad i oro 
och nedstämdhet kunde 
påvisas mellan de två 
behandlingsmetoderna 
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 Författare/
År 

Syfte Urval/Under- 
sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys-
metod 

Reabilitet & 
Validitet/ 
Trovärdighet 

Resultat 

10. Polubinski, 
J.P &  
West, L, 
 (USA, 
2005) 
 

Att beskriva  
massagens 
inverkan på 
smärta och 
symtomkontrol
l på hospice 
patienter.  . 

Konsekutivt urval. 
Undersökningsgrupp 
patienter med: cancer 
sjukdom (n=15), 
respiratorisk sjukdom 
(n=8), neurologisk 
sjukdom (n=7) och 
hjärt & 
cirkulationssjukomar 
(n=2).  Dessa 32 
patienter fick 151 
massage 
behandlingar 
Deskriptiv 
Kvantitativ studie 

 Data insamlades 
från 151 
individualiserade 
massagebehandling 
(som tog 58 
minuter i snitt) på 
32 patienter. 
Patienter skattade 
smärta och oro på 
en 0-10 skala (där 
0 var ingen alls och 
10 var högsta nivå) 
En skala för lugn 
och ro.(där 0 var 
ingen alls och 10 
var högsta nivå) 

Beskrivande 
statistik. 

(+) Resultatet liknar det i 
tidigare gjorda kontrollerade 
studier enligt författarna i 
studien. 
(-) Ingen kontrollgrupp. 
 
Pga. olika antal 
behandlingar per individ 
menar författarna att 
eventuella kumulativa 
behandlingseffekter inte har 
vägts in i resultatet. 

Patienter skattade smärta 
52% lägre och oro 53% 
lägre  efter massagen. 
Patienterna skattade också 
”lugn och ro” med  52% 
förbättring. 

11. Alex-
andersson, 
M, 
Dehlén, C, 
Johansson I, 
Pettersson I 
RN & 
Langius  A, 
(Sverige, 
2003) 

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

Strategiskt urval. 16  
(10 sjuk-sköterskor, 5 
undersköterskor och 
1 sjukgymnast) av 22 
anställda på en 
hospice- 
avdelning utbildades 
i taktilmassage för 
deltagande i denna 
studie. 
103 hospice-patienter 
erhöll taktilmassage 
vid 197 tillfällen. 
Vanligast gavs hand 
eller fotmassage 
under ca 20 minuter. 
Kvantitativ och 
kvalitativ 

- 10 vårdgivare 
som ger taktil-
massage 
intervjuades  
(semi-
strukturerad). 
- Ett särskilt 
journalblad 
utformades där 
iakttagelser, 
åtgärder och 
utvärdering 
dokumenterades av 
givaren. Givna 
sökord var: smärta, 
sömn, elimination 
och psykosocialt 
(utifrån VIPS-
modellen) 

- Intervjuer 
bandades och 
bearbetades med 
innehållsanalys. 
Tre teman 
framstod efter 
innehålls-
analysen 
- Sökord 
sammanställdes 
från journalblad. 
Fritt skrivna 
kommentarer 
indelades i 
kategorier. 
Medelvärde 
uträknades på 
skattningar 

(+) Person-triangulering 
(data har insamlats från 
olika yrkeskategorier) 
Forskar triangulering (data 
har analyserats av 4 
personer, oberoende av 
varandra) 
Metod 
Triangulering       
(både intervjuer och 
dokumentation har använts 
för datainsamling). 
Överförbart resultat. 
(-) Ingen metoddiskussion. 
Inga motstridiga resultat 
diskuteras. 

Resultaten visar att 
taktilmassage var ett 
perfekt verktyg för att 
kommunicera  
med och komma närmare 
patienten. Speciellt  
lindrande för symtom som 
oro, smärta och 
sömnlöshet. Taktilmassage 
berikade innehållet i 
omvårdnaden. Det största 
hindret var tidsbrist 
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VAS = Visual Analogue Scale 
HADS = The Hospital Anxiety and Depression Scale 
NRS = Numeric Rating Scale

 Författare/
År 

Syfte Urval/Under- 
Sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys-
metod 

Reabilitet & 
Validitet/ 
Trovärdighet 

Resultat 

12. Meheling, 
W, m.fl. 
(USA, 2007) 

Att utvärdera 
effekterna av 
massage och 
akupunktur 
som 
komplement 
till vanlig vård 
på  
cancerpatienter
s postoperativa 
symtom 
(smärta, 
illamående och 
nedstämdhet.) 

138 av 180 
konsekutivt utvalda 
cancerpatienter  
(San Fransisco) blev 
randomiserat   
fördelade (2:1) i 
interventionsgrupp 
(n=93, 48 kvinnor & 
45 män) och 
kontrollgrupp (n=45, 
20kvinnor och 25 
män).  
Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Kvantitativ 

 

 -För och 
eftermätning av 
symtom med 
 0-10 gradig NRS 
för att mäta 
symtom som 
smärta och 
illamående, samt 
självrapporterat 
antal kräkningar 
under de senaste 
24 timmarna. 
-(POMS-SF) för att 
mäta oro och 
nedstämdhet. 

 

Beroende t-test. 
Mixed effects 
regressions-
analys 
. 

(+) Kontrollgrupp (vilket 
författarna menar att inte 
många tidigare studier har 
haft) 
Resultat jämförbart med 
tidigare studier. 
(-) Stort antal patienter 
(48st) utan eller med 
minimala symtom 
postoperativt före 
intervention gav en mindre 
grupp att påvisa signifikanta 
skillnader (floor-effect). 
Risk för förväntanseffekt. 
Inga separata resultat för 
effekter av massage och 
akupunktur var för sig. 

Massage och akupunktur 
som komplement till vanlig 
omvårdnad resulterade i en 
signifikant minskad smärta 
och nedstämdhet jämfört 
med kontrollgrupp.  



 

3.3    Effekter och upplevelser av akupunktur 

Presentation av inkluderade artiklar 

Effekter av akupunktur redovisas i fem artiklar (Mehling m.fl., 2007; Molassiotis, Sylt P & 

Diggins, 2006; Alimi, Rubino, Pichard-Léandri, Fermand-Brulé., Duberuil-Lemaire & Hill, 

2003; Johnstone, Polston, Niemtzow, Martin, 2002; Shen m.fl., 2000) varav tre är 

randomiserade kontrollerade studier (Molassiotis m.fl., 2006; Alimi m.fl., 2003; Shen m.fl., 

2000) medan en artikel är deskriptiv (Johnstone m.fl., 2001). Upplevelser av taktilmassage 

redovisas i en kvantitativ artikel med kvalitativt inslag (Molassiotis m.fl., 2006). 

Undersökningsgruppens i de fem inkluderade studierna varierade mellan 47 till 138 palliativa 

patienter. Se tabell 4 för en granskning av de inkluderade studiernas kvalitet.  

 

3.3.1 Reducering av psykiska besvär 

I en nyligen publicerad studie (Mehling m.fl., 2007) gjord i Kalifornien, USA jämfördes 

cancerpatienter, där interventionsgruppen fick både massage och akupunktur. Signifikanta 

skillnader uppmättes i massage/akupunkturgruppen där oro och nedstämdhet minskades 

jämfört med kontrollgruppen. Akupunkturbehandlingen utfördes efter utvärdering av symtom, 

där standardiserade punkter användes mot smärta, illamående och oro och nedstämdhet. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig omvårdnad.  

 

3.3.2 Reducering av fysiska besvär 

I en Amerikansk studie (Alimi m.fl., 2003) undersöktes effekten av smärta hos 

cancerpatienter med öronakupunktur. Interventionsgruppen fick en signifikant förbättring  där 

smärta reducerades med 36%  jämfört med kontrollgrupperna där smärtan nästan var 

oförändrad (-2%). Studien bestod av 90 patienter som blev randomiserat fördelade i tre 

grupper och 79 patienter genomförde hela undersökningen. Interventionsgruppen (n=28) fick 

två behandlingar med öronakupunktur på punkter som akupunktören funnit med hjälp av en 

elektronisk signal, de andra två grupperna ingick i kontrollgruppen. En av grupperna fick 

öronakupunktur på placebopunkter (n= 23) och en grupp fick “öronfrön” fixerade vid 

placebopunkter (n=28). Liknande resultat fanns i (Mehling m.fl., 2007) där inte bara 

oro/nedstämdhet visade signifikant förbättring utan även smärta och illamående påvisade 

signifikant skillnad mellan kontrollgrupp och interventionsgrupp. Patienter (n=89) på en 

onkologavdelning i San Diego Kalifornien (Johnstone, Polston, Niemtzow & Martin, 2001) 

fick under en fyramånadersperiod olika typer av akupunktur för sina fysiska symtom. De 

olika metoderna var traditionell kinesisk akupunktur, perkutan elektrisk nervstimulation 
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(PENS) samt koreansk hand- och japansk huvudakupunktur. Symtom som behandlades var 

bland annat smärta, muntorrhet, svettningar/vallningar, illamående och kräkningar. Smärta 

reducerades i snitt till hälften av de 42 patienter som fick akupunktur mot detta symtom (23 

av 42 förbättrades med 30 procent medan 14 av 42 rapporterade en förbättring på 80 procent 

medan 15 ej visade någon förbättring). Medelvärdet för förbättring av muntorrhet blev 50 

procent (hos 25 patienter). Nästan alla patienter som hörde till de mindre symtomgrupperna 

(svettningar/vallningar, illamående och kräkningar) i undersökningen förbättrade sina 

symtom, där medelvärdet för svettningar/vallningar var 81 procent förbättring och 

illamående/kräkningar förbättrades med 96 procent. Signifikanta skillnader presenteras i en 

annan amerikansk randomiserad kontrollerad studie (Shen m.fl., 2000) som undersökte 

elektroakupunkturens inverkan på cytostatikainducerade kräkningar hos cancerpatienter 

(n=104). Antalet kräkningar var signifikant lägre hos de patienter som fått elektroakupunktur 

på Qi punkter mot illamående, jämfört med falsk elektroakupunktur och en grupp som endast 

fick antiemetikabehandling. Den falska akupunkturgruppen hade också signifikant lägre antal 

kräkningar jämfört med gruppen som endast läkemedelbehandlades. De signifikanta 

skillnaderna var dock inte bestående i uppföljningen nio dagar efter avslutade behandlingar. 

 

I en engelsk studie (Molassiotis, Sylt & Diggins, 2006) uppmättes signifikanta förbättringar i 

trötthetssymtom i både akupunktur- och akupressurgruppen i fyra av fem undergrupper på 

trötthetsskalan (MFI = Multi Dimensional Fatigue Inventory). Undergrupperna var allmän 

trötthet, fysisk trötthet, aktivitet och motivation. Mentaltrötthet var den enda undergruppen 

som inte påvisade signifikant förbättring. Cancerpatienter randomiserades (n=47) till en av tre 

grupper. Grupperna hade tilldelats olika behandlingsalternativ: akupunktur baserad på 

traditionell kinesisk medicin (i 20min tre gånger i veckan i två veckor), akupressur 

(patienterna fick trycka en minut per energigivande punkt en gång om dagen i två veckor) 

eller simulerad akupressur (där patienterna själva fick trycka på icke energigivande punkter en 

minut vardera varje dag i två veckor).  I förtestet hade alla jämförbara resultat på 

trötthetsskalan.  Resultaten av behandlingarna var ihållande då förbättring av trötthet kvarstod 

två veckor efter behandlingen även om de hade minskat något.  
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3.3.3 Upplevelser av akupunktur 

Molassiotis m.fl. (2006) lämnade i sin studie utrymme för patienternas egna skriftliga 

kommentarer om akupunkturen där några patienter beskriver att smärtan lindrats. Patienterna 

upplever att de känt sig piggare och att de kunde utföra vardagssysslor som de annars inte 

orkat göra. De tycker också att de orkade gå längre sträckor än vanligt och upplever även att 

sömnens kvalitet förbättrades efter akupunkturbehandlingarna. Två lungcancerpatienter 

kommenterade också att de upplevde att andningen underlättats efter akupunkturen. 

 

 

 
 



 

Tabell 4. Inkluderande akupunkturartiklar 
Tabellen beskriver de inkluderade artiklarnas författare, syfte, urval/undersökningsgrupp, design, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod, 
mätinstrumentets reliabilitet och intern/extern validitet/trovärdighet samt resultat. Detta för att ge en överskådlig bild över artiklarnas innehåll och 
kvalitet. 

 Författare/ 
År 

Syfte Urval/Under- 
Sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys- 
metod 

Reabilitet & 
Validitet/ 
Trovärdighet 

Resultat 

13. Molassiotis, A, 
Sylt, P & 
Diggins, H, 
(Storbritannien, 
2006) 

Att undersöka 
effekterna av 
akustimulation 
(akupunktur och 
akupressur) i 
behandling mot 
cancerrelaterad 
trötthet. 

Urval 47 
cancerpatienter,  
Tregrupps design  
genom 
randomiserad 
fördelning till 1.) 
akupunkturgruppp 
(n=15) 
2.) akupressurgrupp 
(n=16), 
 3.) falsk 
akupressurgrupp 
(n=16) (kontroll) 
Medelålder:53,4år. 
Bortfall: 9 
Dubbelblindtest 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. Kvantitativ. 

MFI  r =0-20 för att 
mäta generell trötthet. 
VAS-fatigue skala 
fylldes i av patienterna 
tre gånger; en gång 
före behandling, en 
gång efter två-veckors 
behandlingen, en gång  
två veckor efter 
behandlingarna 
slutförts. 
Logg- bok fördes av 
patienter tilldelade 
akupressur. 

Signifikant förbättring av 
generell trötthet, fysisk 
trötthet, aktivitet och 
motivation. 36% förbättring 
i trötthets skattningen efter 
behandlingar i akupunktur-
grupp, akupressurgrupp 
förbättrades med 19% och 
den falska akupressur 
gruppen med 0,6% 

Beskrivande 
statistik. 
Variansanalys. 
Mauchly´s test.  
ANCOVA. 
T-test. 

(+) Instrument 
validerade och reliabla. 
Dubbelblind test.  
Falskakupressurgrupp 
utgjorde kontrollgrupp 
(för att avslöja ev. 
placebo)  Ingen 
placeboeffekt påvisades 
i falska akupressur-
gruppen. 
En akupunktör utförde 
alla interventioner –
minskar ”experimenter 
effekt”. 
Jämförbart resultat med 
liknande studier. 

Demografiska och 
kliniska data ur 
patientjournaler. Signifikanta skillnader. 

(-) Placeboeffekt kan 
inte uteslutas i 
akupunktur-gruppen 
eftersom denna grupp 
fick mer 
uppmärksamhet av 
akupunktören.  
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 Författare/ 
År 

Syfte Urval/Under-
Sökningsgrupp/ 
Design 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys- 
metod 

Reabilitet & 
Validitet/ 
Trovärdighet 

Resultat 

14. Alimi, D, 
Rubino,C. m.fl.  
(Frankrike,2003) 

Att undersöka 
effekten av 
öronakupunktur, 
om det minskar 
smärta.  

Randomiserat urval. 
90 patienter blev 
delad i 3 grupper, en 
grupp som fick 2 
behandlingar med 
öronakupunktur på 
elektrodermala 
punkter (n=29) och 
två placebogrupper 
där en fick 
öronakupunktur på 
placebopunkter 
(n=30) och en grupp 
fick akupunkturfrön 
placerade på 
placebopunkter 
(n=31). 
Randomiserad 
blind kontrollerad 
studie. 
Kvantitativ. 

Smärta mättes med 
VAS-skala som mättes 
3 gånger under 
studien.   

variansanalys. 
(covariance 
teknik) 

(+) En akupunktör 
utförde alla 
behandlingar. 
Placeboeffekt uteblev i 
placebo grupperna 
vilket indikerar att 
akupunktur verkligen 
hjälper. 
Blindtest. 
Den första  
Randomiserade 
utvärderingen av 
effekterna av 
akupunktur vid kronisk 
cancerrelterad 
nervsmärta. 
(-) Liten 
undersökningsgrupp.  

 
 

Huvudresultatet var att 
smärtintensiteten minskade 
med 36% efter två månader 
hos akupunktur-gruppen, 
smärtan förbättrades endast 
2% hos placebogrupperna. 
Signifikant skillnad mellan 
grupperna. 

15. Johnstone, P, 
Polston, G, 
Niemtzow,R & 
Martin, P,    
(USA, 2001) 

Att beskriva 
patienters 
perspektiv på till-
gänglighet och 
effektivitet av 
akupunktur. 

Utvalda av 
sjukgymnast och 
självanmälda. 
89 patienter  
med varierande 
symtom fick 444 
behandlingar 
akupunktur på 3 
olika kliniker.      32 
män och 57 kvinnor.  
Medelålder: 58 
Deskriptiv 
Kvantitativ. 

Egendesignade 
enkäter besvarades av 
79 patienter (89%) via 
telefonintervju. VAS 
för smärtan.  The 
Xerostomia Inventory 
(för att mäta 
muntorrhet) the Mayo 
Clinic Hot Flash 
Metric mäter 
svettningar/vallningar 

 

Beskrivande 
statistik. 

(+) Bra svarsfrekvens 
(89 %). Referenser till 
mätinstrument finns.. 
(-)Egendesignad enkel 
enkät där validitet och 
reliabilitet ej 
diskuteras. 
Ingen kontrollgrupp. 
Ingen randomiserad 
fördelning. Ingen 
utförligt beskriven 
dataanalysmetod och 
ingen metoddiskussion. 
 

Patienterna sökte 
akupunktur för lindring av 
smärta (53%). Muntorrhet 
(32%), 
svettningar/vallningar 6%) 
och illamående/minskad 
aptit (6%). De flesta 
patienter (60%) förbättrade 
i sina symtom med minst 
30%. En tredjedel av 
patienterna visade ingen 
större förändring av 
symtom.   
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 Författare/ 
År 

Syfte Urval/ 
Design 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys- 
metod 

Reabilitet & 
Validitet/ 
Trovärdighet 

Resultat 

16. Shen, J 
m.fl.(USA, 
2000) 

Att jämföra 
elektroakupunktur, 
falsk 
elektroakupunktur 
eller endast 
antiemetika 
behandling och dess 
inverkan på 
cytostatikaorsakade 
kräkningar. 

Ursprungligt urval 
111 patienter  104 
randomiserades till 
1 av tre grupper 
varav 37 fick 
elektroakupunktur, 
33 fick falsk 
elektorakupunktur 
och 34 fick endast 
läkemedel mot 
illamående. Endast 
kvinnor, medelålder 
46år  

Totala antalet 
kräkningar räknades 
under 
femdagarsperiod (då 
de fem behandlingarna 
gavs). 

Undersökningen 
genomfördes från 
mars 1996 till 
december 1997 på 
onkologcenter i 
Kalifornien, USA. 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie.  
Kvantitativ. 
 

Kräkningar mättes i 
milliliter och antal. 
Svåra kväljningar utan 
gastiriskt innehåll 
räknades ej. 
Uppföljning gjordes 
under 9 dagar efter 
behandlingarna 

Kruskal Wallis 
Wilcoxon rank- 
sum test 
Multivariate 
analys med quasi-
likelihood/Poisson 
models. The Wald 
test. 

(+) Standardiserade 
protokoll användes, 
endast två akupunktörer 
utförde behandlingarna 
och väl beskrivet 
metodavsnitt stärker 
studiens replikerbarhet. 
En falsk 
akupunkturgrup 
användes som 
kontrollgrupp 
(blindtest). Detta 
tillsammans med 
randomiserad 
fördelning och 
beräkning av 
bakrundsvariablers 
inverkan på effekter 
stärker studiens interna 
validitet. Homogena 
grupper tillsammans 
med god intern validitet  
ökar generaliserbarhet 
och stärker extern 
validitet. 
(-) Generaliserbarhet är 
begränsad till en 
population som får 
liknande cytostatika 
och antiemetika 
behandlingar som 
denna 
undersökningsgrupp. 
 

Elektroakupunkturgruppen 
hade signifikant mindre 
antal kräkningar än båda de 
andra grupperna. Falsk 
elektroakupunktur grupp 
hade mindre antal 
kräkningar än gruppen som 
endast fick läkemedel mot 
illamående. 
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MFI = Multdimentional Fatigue Inventory 
VAS = Visual Analogue Scale 
NRS = Numeric Rating Scale  

 
 

 
 
 
 
 

 Författare/ 
År 

Syfte Urval/ Design Data-insamlings- 
metod 

Datanalys-
metod 

Reabilitet & 
Validitet/ 
Trovärdighet 

Resultat 

Massage och akupunktur 
som komplement till vanlig 
omvårdnad resulterade i en 
signifikant minskad smärta 
och nedstämdhet jämfört 
med kontrollgrupp.  

12. Mehelding, W 
m.fl.(USA 
2007) 

Att utvärdera 
effekterna av   
massage och 
akupunktur som 
komplement till 
vanlig vård på  
cancerpatienters 
postoperativa 
symtom (smärta, 
illamående och 
nedstämdhet.) 

138 av 180 
konsekutivt utvalda 
cancerpatienter  
(San Fransisco) blev 
randomiserat   
fördelade (2:1) i 
interventionsgrupp 
(n=93, 48 kvinnor & 
45 män) och 
kontrollgrupp 
(n=45, 20kvinnor 
och 25 män).  
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. Kvantitativ 

 

 -För och eftermätning 
av symtom med 
 0-10 gradig NRS, för 
att mäta symtom som 
smärta och 
illamående, samt 
självrapporterat antal 
kräkningar under de 
senaste 
24 timmarna. 
-POMS-SF för att 
mäta oro och 
nedstämdhet. 

 

Beroende t-test. 
Mixed effects 
regressions-analys 
. 

(+) Kontrollgrupp 
(vilket författarna 
menar att inte många 
tidigare studier har 
haft) 
Resultat jämförbart 
med tidigare studier. 
(-) Stort antal patienter 
(48st) utan eller med 
minimala symtom 
postoperativt före 
intervention gav en 
mindre grupp att påvisa 
signifikanta skillnader 
(floor-effect). 
Risk för förväntans 
effekt. 
Inga separata resultat 
för effekter av massage 
och akupunktur var för 
sig  pga. begränsade 
resurser.  

POMS-SF = Profile of Mood States Short Form 



 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat   

Effekter och upplevelser av aromaterapi, taktilmassage och akupunktur har i föreliggande 

studie visat sig vara lindrande och till stor fördel för patienter i livets slutskede. 

Aromaterapbehandling och taktilmassage har i större utsträckning lindrat psykiska symtom 

såsom oro och nedstämdhet medan akupunktur i synnerhet lindrar fysiska symtom som 

smärta, trötthet illamående/kräkningar, muntorrhet och svettningar/vallningar. Upplevelser av 

lugn och ro, välbefinnande och trygghet återkom hos aromaterapi- och 

taktilmassagebehandlade patienter, medan akupunktur behandlingen upplevdes uppiggande 

och energigivande med ökad rörlighet och förmåga till att i större utsträckning utföra 

vardagssysslor. 

 
 

4.2 Resultatdiskussion 

Eftersom målet i den palliativa vården är att lindra, så är varje skillnad som görs för att 

förbättra den sjukes livskvalitet värdefull för individen. Varenda liten grad av förbättring, av 

såväl psykiska som fysiska symtom som ofta är sammanflätade, är av betydelse för dennes 

livskvalitet och gör att det blir lite lättare att leva tills man dör.  

 

Psykiska effekter 

Ängsla och oro kan ofta medföra irrationellt tänkande och förhindra patienten att ta vara på 

den tid som är kvar (Beck-Friis & Strang, 2005). Resultatet visar att reducering av oro och 

nedstämdhet var de största psykologiska effekterna av aromaterapimassage studierna och det 

är även dessa symtom patienterna rapporterar som mest besvärande inledningsvis. Även 

taktilmassage minskade oro och nedstämdhet till ungefär hälften i två av de inkluderade 

studierna (Cassileth, m.fl., 2004 & Polubinski, m.fl., 2005) och i Mehling (2007) var 

minskningen i nedstämdhet av signifikansnivå. Vidare visar resultatet att både taktilmassage 

och aromaterapimassage hade en förhöjd inverkan på lugn och ro och avslappning. Detta 

överensstämmer med tidigare litteraturstudiers resultat (Pan, m.fl., 2000; Mansky, m.fl., 2006; 

Valios, m.fl., 2001; Zappa, m.fl., 2003). En förklaring till detta är att massagen är behaglig 

och avslappnande, vilket bidrar till ökad oxytocinutsöndring, som i sin tur bidrar till lugn och 

ro och förhöjt välbefinnande (Soden, m.fl., 2004; Billhult m.fl., 2007).  

Aromaterapibehandling utförs ofta genom massage i den palliativa vården, en intressant 

iakttagelse gjordes där effekter av endast inhalation av essentiella oljor studerats (Graham 
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m.fl., 2003). I studien undersöktes cancerpatienter som fick aromaterapiinhalation i samband 

med strålbehandling, där minskade oros- eller nedstämdhetsnivåer inte initialt. Detta tros 

förklaras av en negativ ”Pavloveffekt” då patienterna associerade dofterna från oljorna med 

oron inför strålbehandlingen. Oron minskade däremot då patienterna genomgått flera 

strålbehandlingar då erfarenheten gjort dem tryggare.  

 

Även om aromainhalation utan massage både är mer kostnadseffektiv och mindre 

personalkrävande så tyder resultaten i föreliggande studie på att det är mer effektivt att 

kombinera essentiella oljor med massage. Denna iakttagelse kan också bero på att de flesta 

inkluderade artiklar inte har individanpassat användandet av essentiell olja. Aromaterapeuten 

Anderson, K (Kite m.fl., 1998) menar att individualiserad behandling och att välja olja efter 

individ är viktigaste aspekterna inom aromaterapin. Att ta sig tid för varje patient för 

reflektion och vila och en lugn och behaglig miljö under behandlingen är lika viktigt. Denna 

helhet kan vara svår att belysa i kvantitativa studier då individbaserade behandlingar ger 

sämre generaliserbarhet och därmed ett lägre bevisvärde. 

 

Fysiska effekter 

I den palliativa vården är det ofta vanligt att smärtan har överskridit gränsen för vad som är 

möjligt att uthärda och berövar patienten hennes värdighet (Beck-Friis & Strang, 2005). Det 

är också ett vanligt problem att analgetiska preparat inte ger en fullgod smärtlindring (Alimi, 

2003). Förutom smärtlindring är det också viktigt att patienten upplever sig sedd och förstådd 

som en hel människa. Där smärta har utvärderats i inkluderade aromaterapi- och 

taktilmassagestudier har den reducerats till omkring hälften. I Alexandersson m.fl. (2003) 

framhäver vårdpersonalen vikten av att använda taktilmassage som ett komplement till vanlig 

smärtlindring. Det är alltså viktigt att de redan är smärtlindrade för att massagen ska ge största 

möjliga effekt och på så sätt även öka avslappning och välbefinnande hos patienten.  Däremot 

har inte smärtlindringen påvisat någon långvarig effekt i massagestudierna och Soden m.fl. 

(2004) påstår till och med att all komplementär smärtlindrande behandling är kortvarig. Detta 

påstående tillbakavisas dock då Alimi m.fl. (2003) i sin akupunkturstudie inte bara kunde 

påvisa smärtreducering utan även långvarig sådan i en uppföljning två månader efter 

behandlingarna. Här skulle man kunna dra slutsatsen att akupunkturbehandlingar har en mer 

långvarig effekt än aromaterapi- och taktilmassage, men för ett sådant påstående behövs fler 

studier som bekräftar detta. I de studier som akupunktur användes för smärtreducering 

påträffades signifikanta skillnader i Alimi m.fl. (2003); Johnstone m.fl. (2001) och Mehling 
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m.fl.(2007) dessa resultat bekräftas även av en tidigare studie (Dillon & Lucas, 1999).  Det 

mest fantastiska resultatet påträffades dock i Johnstone m.fl. (2001) där 27 av 42 patienter 

som behandlades för sin smärta förbättrades i snitt med 71 procent. För att enkelt beskriva 

akupunktureffekterna kan sägas att de liknar effekterna av kroppens eget muskelarbete 

(Carlsson 1992). Akupunkturnålarna stimulerar nociceptorer som skickar impulser via 

nervtrådar som går till ryggmärgen där omkoppling sker vilket ger upphov till kroppsegen 

smärtlindrande effekt. 

 

Resultatet visade även att akupunkturen har en god inverkan på sömn och ger en långvarig 

förbättrande effekt på trötthetssymtom (Molassiotis m.fl., 2006). Patienter beskriver hur de i 

större grad har orkat genomföra vardagssysslor de annars inte orkat med. Trötthet i livets 

slutskede, och då främst cancerrelaterad trötthet, är ett symtom som påverkas i grad och 

uppkomst av såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer (Beck-Friis & Strang, 

2005). Trötthet påverkar dessutom i varierande omfattning patientens förmåga till egenvård 

och livskvalitet och är därför viktigt för vårdpersonal att sätta sig in i problemet för att kunna 

behandla på rätt sätt. När det kommer till taktil- och aromaterapimassagens inverkan på sömn 

har även de visat sig ha god effekt i fyra av de inkluderade studierna. Tidigare litteraturstudier 

(Valios & Clarke., 2001 & Zappa., 2003) påvisar också massagens positiva inverkan på 

sömnen där patienterna beskriver att massagen givit den bästa sömnen på länge eller att 

massagen har resulterat i en djupare och längre sömn. Ytterligare förbättring på sömn kan fås 

om massagen genomförs på kvällen eftersom massagen hjälper patienten till lugn och ro och 

avslappning.  

 

Resultatet visar vidare att aroma- och taktilmassage har god effekt på illamående. Detta 

bekräftas i Ahles m.fl. (1999) där man undersöker effekter av massage på patienter som 

genomgår benmärgstransplantation. Akupunkturbehandling är också effektivt mot illamående 

och kräkningar i tre inkluderade studier. Akupunkturen stimulerar till frisättning av endorfin 

och kortisol (kroppseget kortison), vilket förklarar varför akupunktur är särskilt effektiv mot 

cellgiftsinducerat illamående (Fontaine, 2005). Detta överensstämmer med National 

Institutets of Health Consensus Development Conference Statement (1997)  

(http://consensus.nih.gov/1997/1997Acupuncture107html.htm) som redan 1997 presenterade 

bevis på att akupunktur reducerar cellgiftsinducerat illamående. 

 Det gäller alltså att ta reda på orsaken bakom illamåendet där aromaterapi och taktilmassage 

är lämpligt val vid ett mer allmänt illamående, medan akupunkturen är mer verkningsfullt mot 
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cytostatikarelaterat illamående. Illamående är enormt påfrestande på livskvaliteten där en del 

patienter upplever det till och med mer besvärande än smärta. Det är däremot viktigt att först 

och främst behandla illamåendet efter orsak där olika medicinska åtgärder finns att tillgå 

(Beck-Friis & Strang, 2005). 

 

Upplevelser 

Av resultatet framkom att förutom symtomlindring så upplever patienterna att såväl taktil- 

som aromamassagen ger lugn och ro, välbefinnande och trygghet. De fann även ökad energi 

och tröst i omhändertagandet. Liknande upplevelser beskrivs i tidigare studier (Valios & 

Clarke, 2001; Johansson Hovstadius, Styvberg & Wendt., 2005) där patienterna kände att de 

kunde slappna av, känna sig omhändertagna och släppa oroliga tankar. Resultatet visar även 

att de komplementära behandlingsmetoderna fungerar som ett värdefullt redskap att använda i 

samspelet mellan patient och vårdgivare. Detta kan jämföras med en mindre svensk kvalitativ 

studie om beröring (Borch & Hillevik, 2005) där patienterna upplever att beröringen fick dem 

att känna sig betraktade som en hel människa, samt att de upplevde trygghet och 

välbefinnande av beröringen. Bland de kommentarer som givits om akupunkturen fann 

författarna att den upplevdes uppiggande och ökade rörligheten. Författarna anser därför att de 

positiva upplevelserna av dessa behandlingsmetoder bland såväl personal som patienter har 

stor relevans och betydelse inom den palliativa omvårdnaden. 

 

Gemensamt i såväl palliativ vård som komplementära behandlingsmetoder är att man strävar 

efter att behandla hela människan. Eftersom de komplementära behandlingsmetoderna bör 

individanpassas är det svårt att avgöra vilken metod som är att föredra före någon annan. Här 

är det viktigt att låta patienten komma till tals och själv bestämma om den vill motta någon 

komplementär behandling, det är även viktigt att avläsa kroppsspråk för att känna igen 

signaler som tyder på att patienten vill avbryta behandlingen. Aromaterapi, taktilmassage och 

akupunktur har i de inkluderade studierna visat sig vara både effektiva och 

livskvalitetshöjande i sitt lindrande av de mest vanligt förekommande symtomen i palliativ 

omvårdnad.   

 

Vad gällande studiernas kvalitet och metoder är övervägande delen randomiserade 

kontrollerade studier, där reliabla och validerade instrument har använts. Återkommande 

datainsamlingsmetoder för att mäta psykiska effekter är bland annat, VAS, HADS och STAI 

samt SPHERE. För att mäta fysiska effekter har studierna använt sig av bland annat, VAS, 
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VSH och, SOFA. Artiklarna har inte genomgående redovisat resultat i signigikansnivåer där 

symtomförändringarna istället angivits i procent. Där inga signifikanta skillnader påträffades 

förelåg ofta risk för typ II fel, dvs. underdimensionerad studie med för få antal deltagare. För 

mer detaljerad beskrivning av metoder och kvalitet se tabeller i resultatavsnittet. De 

kvalitativa studiernas trovärdighet berörs i samma tabell. I samtliga inkluderade studier har 

bortfallet varit stort, detta är dock att förvänta då urvalet består av patienter i livets slut.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna valde litteraturstudie för att sammanställa aktuell forskning inom de 

komplementära behandlingsmetoderna aromaterapibehandling, taktilmassage och akupunktur 

inom palliativ omvårdnad. Metoden motiveras med att bortfallen ofta är stora för studier i 

palliativ vård och författarna ansåg därför att denna design är att föredra framför enskild 

empirisk studie eller kvalitativ studie för ett så fylligt och omfattande resultat som möjligt. 

Styrkan i föreliggande studie består främst i antalet aktuella randomiserade kontrollerade 

studier som inkluderats trots stor brist på tillgång till studier relevanta för ämnesområdet. 

Generaliserbarheten styrks av att samtliga artiklar är på palliativa patientgrupper i västvärlden 

där omvårdnaden påminner om den i Sverige, två av studierna är dessutom svenska. 

Författarna valde även att komplettera med kvalitativa komponenter för att beskriva 

upplevelser, detta är också en av styrkorna i studien då det ger en helhetsutvärdering av dessa 

behandlingsmetoder. Databassökningen resulterade i endast användande av Medline (via 

PubMed) då sökningar i Academic Search Elite och Cinahl endast resulterade i dubbletter av 

redan funna resultatartiklar. Artiklar inkluderades som motsvarade studiens inklusions-

kriterier, dock inkluderades ej artiklar med åtkomst mot debitering. Artikelsökningen 

kompletterades även med manuell sökning i tidskrifter för att då identifiera ytterligare artiklar 

i ämnet. Vidare uppbyggs studiens resultatavsnitt med en kompletterande detaljerad tabell 

gällande artiklarnas dataanalysmetoder och dess kvalitet, då detta underlättar för läsaren att 

subjektivt värdera studiernas evidens. Författarna kan även rekommendera denna arbetsmetod 

där tabellen använts genomgående som underlag för att lättare sammanställa och en god 

överblick över resultatet.  

 

 

 

4.4 Allmän Diskussion 
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Det psykiska och fysiska välbefinnandet är av oerhört stor vikt för patienter i livets slutskede 

eftersom varje symtom är en påminnelse om den korta tiden som är kvar. För att orka leva 

tills man dör krävs en omsorg och helhetstänkande långt utöver de rent medicinska 

hjälpmedlen. De komplementära behandlingsmetoderna, aromaterapi, taktilmassage och 

akupunktur som utvärderats i föreliggande studie har visat sig vara till stor fördel för patienter 

i livets slut inte bara har de vunnit effekter utan även beskrivit ett upplevt omhändertagande 

och ökad trygghetskänsla och välbefinnande. Metoderna ger en större närhet mellan patient 

och vårdpersonal och fungerar som ett ytterligare verktyg i omvårdnaden. Den icke verbala 

kommunikationen som förmedlas genom beröringen är mycket värdefull som de avstressade 

mötena dessa metoder ger tillfälle till. Den kliniska relevansen av användandet av dessa 

metoder som komplement i den traditionella omvårdnaden är därför obestridlig. Författarna 

anser att utbildningar inom dessa områden är av stor vikt, men för att det dessutom skall vara 

genomförbart föreslås schemaläggning av behandlingar där både personal och patient har 

avsatt tid för att i lugn och ro genomgå dessa. Då tidsbrist och dålig ekonomi är mer regel än 

undantag inom de svenska landstingen uppmanar författarna därför till fortsatt forskning inom 

området där fokus även ligger på kostnadseffektivitet och hur man med dessa relativt små och 

enkla medel kan förbättra besvärande symtom och stärka relationer mellan vårdpersonal och 

patienter
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