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Abstract 

The aim with the literature study was to describe how persons with dementia and health care 

workers in the geriatric care experiences soft massage and to describe the derived effects for 

persons with dementia. Scientific articles were sampled from the databases: Medline (Pub 

Med), Cinahl and Psyc INFO. The main results of the study are presented in three parts: how 

persons with dementia experiences soft massage, health care workers experiences of giving 

soft massage and the health care workers descriptions on derived effects on persons with 

dementia. The results showed that persons with dementia experienced a positive reaction to 

soft massage and the health care workers did no longer feel helpless in their care service 

towards persons with dementia. The studies showed that soft massage decreased agitation, 

wandering, pain and sleeplessness. Not all persons with dementia was receptive to soft 

massage, therefore an ethical awareness was required by the health care workers. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer med demens och personal inom 

äldreomsorgen upplever mjuk massage, samt vilka effekter som beskrivs för personer med 

demens. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna: Medline (Pub Med), Cinahl och Psyc 

INFO. Studiens huvudresultat utgörs av tre delar: personer med demens upplevelse av att få 

mjuk massage, personalens upplevelse av att ge mjuk massage och personalens beskrivelse 

om effekter av mjuk massage på personer med demens. Resultatet visade att personerna med 

demens upplevde en positiv känsla av att få mjuk massage och vårdpersonalen kände sig inte 

längre hjälplösa i sitt bemötande med personer med demens. Studierna visade på att mjuk 

massage minskade oro, vandringsbeteende, smärta, och sömnlöshet hos personerna med 

demens. Alla personer med demens var inte mottagliga för mjuk massage, därför krävdes ett 

etiskt medvetande hos vårdpersonalen.  

 

 

Nyckelord: mjuk massage, demens, vårdpersonal   
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1. Inledning 

Personer med demens har en sjukdom som sakta bryter ned deras hjärnfunktioner, detta ger 

förvirring, oro och rädsla hos patienten (Olsen-Hellberg, et al, 1991). Indikationer finns på att 

mjuk massage kan vara ett bra komplement i omvårdnaden (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2002), men hittills finns få litteratursammanställningar som svarar på 

föreliggande studies syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Demens 

I Sverige hade ca 139 000 personer diagnosen demens år 2003. Demens är vanligare i högre 

ålder och med en ökad andel äldre förväntas antalet personer med demenstillstånd att öka. 

Demens är ett kliniskt syndrom som ger störningar i kognitiva, emotionella, beteendemässiga 

och neurologiska funktioner. Detta visar sig bl.a. genom; minnesförlust, desorientering, 

språkstörning, praktiska svårigheter, aggressivitet och insiktslöshet (Läkemedelsboken, 

2007/2008). En kortfattat engelsk definition av demens är: ”dementia is a slow death of mind” 

(Olsen-Hellberg, et al, 1991, s. 213) och med det menas att demens är en fortskridande och 

irreversibel nedbrytning av hjärnans funktioner. 

 

Den vanligaste formen av demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom och den näst vanligaste 

är vaskulär demens. Demens delas in i tre stadier: lätt demens, måttlig demens och svår 

demens. Lätt demens innebär att personen klarar de flesta av vardagens situationer men 

behöver hjälp i mer komplicerade situationer. Vid måttlig demens klarar personen oftast att ha 

ett eget boende med stöd och behöver hjälp med vissa dagliga aktiviteter. Har personen svår 

demens behövs omfattande hjälp i det dagliga livet och personen är oftast i behov av ett 

institutionsboende (Läkemedelsboken, 2007/2008).  

 

1.2 Sjuksköterskans yrkeskompetens 

Hälso- och sjukvården ska uppfylla kraven på god omvårdnad, vilket ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet (Socialstyrelsen, 1982). Enligt socialstyrelsens 

yrkeskompetens för sjuksköterskor ska de utgå ifrån en helhetssyn och ett etiskt 
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förhållningssätt. Sjuksköterskan ska utgå ifrån en värdegrund som vilar på en humanistisk 

människosyn, visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. 

Sjuksköterskan ska tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter och 

utgå ifrån deras önskemål och behov i omvårdnaden (Socialstyrelsen, 2005). Enligt 

International Council of Nurses (ICN:s) etiska koder har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra 

lidande. ICN:s etiska koder är en vägledning för sjuksköterskan att arbeta efter sociala 

värderingar och behov (ICN, 2000). 

 

1.3 Definition av mjuk massage 

Mjuk massage är ett samlingsbegrepp för bl.a. taktil stimulering, taktil massage, handmassage 

och beröringsmassage. I den dagliga omvårdnaden och behandlingen av personer med demens 

ges ofta mjuk massage som ett komplement i syfte att öka personens välbefinnande, minska 

stress och ge smärtlindring, som i sin tur kan minska oro och aggressivitet hos patienten 

(SBU, 2002). Massage har använts i alla tider och i alla kulturer främst för att ge 

muskelavslappning, smärtlindring och som en skön och avslappnande behandling 

(Nationalencyklopedin, 2008). 

 

1.4 Mjuk massage i omvårdnaden  

Sjukvårdspersonal är en av de största grupper som jobbar mycket med mänsklig beröring. I 

arbetet inom omvårdnad finns ett behov av att både personal och patienter blir bekräftade för 

att uppnå den ultimata omsorgen. Att som personal ge vård med bra kvalitet enligt 

omvårdnadsmålen är ett önskemål. Det ultimata är dock att som personal inom omvårdnad 

kunna ge lite utöver de vardagliga omvårdnadssituationerna. Taktil massage är en form av 

komplement till omvårdnadsarbetet, upplevelsen är mild beröring och öppnar för bemötande 

av personen (Ardeby, 2003). 

 

I en studie av Uvnäs-Moberg och Petersson (2005) beskrivs vilken påverkan oxytocin har på 

stressnivån. Oxytocin är tidigare känt i samband med amning och förlossning, men har på 

senare tid även visats framkalla andra faktorer som minskning av stress, sänkning av 
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blodtrycket och kortisolnivån. Oxytocin höjer smärttröskeln, utvecklar en ångestlindrande och 

lugnande effekt och stimulerar positivt olika sociala interaktioner. Oxytocin frisätts av olika 

typer av ofarliga sensoriska stimulationer som beröring och värme. En studie av Field, 

Hernandez, Diego, Schanberg och Kuhn (2005), visade att det sker en minskning av kortisol 

och en ökning av dopamin och serotonin, vid mjuk massage. Dopamin är en 

transmittorsubstans som påverkar tre olika banor i det centrala nervsystemet. Den första har 

att göra med motorisk kontroll, den andra med beteende och känslor och den tredje är en 

endokrin kontroll. Serotonin är en transmittorsubstans som kontrollerar 

sömn/vakenhetscykeln, aptit, kroppstemperatur, smärtupplevelser, illamående samt 

aggressivitet (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2004). Kortisol är ett av kroppens 

viktigaste stresshormoner, det är även en viktig funktion för att blodtrycket ska upprätthållas 

(Sand, Sjaastad & Haug, 2004). I boken av Jahren-Kristoffersen (1998) beskrivs Ida Orlandos 

omvårdnadsteori som en målsättning att lindra eller avlägsna fysiskt och psykiskt lidande och 

att främja välbefinnande i här-och-nu-situationer. 

 

I studier som gjorts innan föreliggande litteraturstudies tidsintervall har det framkommit att 

handmassage för personer med demens gjort att förhållandet mellan personal och vårdtagare 

har förbättrats, samt att en känsla av välmående och ökad hälsa skett hos båda parter (Klistoff 

& Chenoweth, 1998). En studie av Fraser och Kerr (1993) visade att effekten av mänsklig 

beröring är en viktig faktor vid omvårdnad av äldre, om patienterna är oroliga. I en studie av 

Kim och Buschmann (1999) framkom att mjuk massage i kombination med kommunikation 

minskade oro direkt efteråt och gav färre episoder av dysfunktionellt beteende. Detta gav en 

ökad livskvalitet för patienterna, därför är det viktigt att vårdare och anhöriga får lära sig 

mjuk massage och det är också kostnadseffektivt. 

 

I en systematisk litteraturstudie av Bush (2001) undersöktes studier mellan 1958-2001, där det 

framkom att beröring är värdefullt, kostnadseffektivt och bra för att öka välmående hos äldre 

människor både emotionellt och fysiskt. I en systematisk litteraturstudie av Gleeson och 

Timmins (2004) som undersökt studier mellan åren 1979-2001 framkom att beröring är en 

viktig del av arbetet när det gäller personer med demens. Resultatet visade att vårdpersonal 

som använde beröring i det dagliga arbetet minskade oro och fick personer med demens att 

äta bättre. I en systematisk litteraturstudie av Hansen, Jörgensen och Örtenblad (2006) som 
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undersökte studier från 1975 fram till 2005 framkom att mjuk massage bara minskar oro 

tillfälligt och att beröring kan göra att personer med demens börjar äta bättre. Slutsatserna 

Hansen m fl. drar är att mjuk massage kan vara bra som ett komplement till andra slags 

terapier, men fler studier inom området behövs.  

 

Sammanställningen av SBU berörde åren 1987-1999 och där belystes aspekter om vad mjuk 

massage har för effekter på personer med demenstillstånd (SBU, 2002). Resultatet i SBU:s 

sammanställning tyder på att mjuk massage kan ge en positiv effekt på depression, ångest, 

humör, vaken- och kontaktbarhet samt på vissa minnesfunktioner. Sammanfattningsvis tycks 

mjuk massage kunna ge upphov till positiva effekter hos personer med demens, flera av 

studierna är dock för små för att säkra slutsatser ska kunna dras.   

 

1.5 Problemområde 

Sjukdom innebär ofta stora förändringar för sjuka och äldre människor. Det är därför viktigt 

att se till de äldre personernas behov och komplementär behandling som t ex mjuk massage 

bör beaktas i omsorgen (Ardeby, 2003). Det finns litteratursammanställningar som indikerar 

att mjuk massage är ett bra komplement i omvårdnaden av personer med demens, men inget 

har hittats som belyser personalens upplevelse av att använda mjuk massage och personer 

med demenstillstånds upplevelse av att få mjuk massage.   

 

1.6 Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer med demens och personal inom 

äldreomsorgen upplever mjuk massage, samt vilka effekter som beskrivs för personer med 

demens.  

 

1.7 Frågeställning 

1. Hur upplever personer med demens mjuk massage? 

2. Hur upplever personal inom äldreomsorgen att ge mjuk massage? 

3. Vilka effekter beskrivs för personer med demens? 
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2. Metod 

2.1 Design  

Författarna valde att göra en beskrivande litteraturstudie. 

 

2.2 Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna: Medline (Pub Med), Cinahl och Psyc INFO. 

Sökord som användes var touch, massage, tactile stimulation och dementia. De begränsningar 

som användes i alla de valda databaserna vid sökningen var att de skulle vara publicerad 

mellan januari 2002 och mars 2008 och att det skulle finnas ett abstrakt. Det har även gjorts 

sökningar manuellt utifrån de inkluderade artiklarnas referenslista, men ingen ytterligare 

studie togs med. I tabell 1 visas utfall av litteratursökningen. 

 

Tabell 1. Utfall av litteratursökning 

Databas  Sökord  Utfall Utvalda artiklar 
Cinahl Touch and Dementia 

 
23 1 

Medline (Pub Med) Touch and Dementia 
 

46 5 

Cinahl Massage and Dementia 
 

15 0 

Medline (Pub Med) Massage and Dementia 
 

13 1 

Psyc INFO Massage or Touch and 
Dementia 

29 3 

Cinahl ”Tactile stimulation” and 
Dementia 

2 1 

Medline (Pub Med) ”Tactile stimulation” and 
Dementia 

3 0 

Totalt   131 11 
 

 

2.3 Kriterier för urval av källor 

Efter att ha läst 131 abstrakt valdes 15 artiklar ut för vidare granskning. De andra artiklarna 

uteslöts pga. att de var litteraturstudier, att de inte handlat om beröring eller personer med 

demens. När 15 artiklar hade granskats uteslöts 4 av dem pga. att de inte var relevanta för 

syftet och frågeställningarna. Kvar blev det sedan 11 artiklar som utförligt granskades och 
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analyserades i fulltext. De artiklar som inte gick att ta hem i fulltext från databaserna 

beställdes via Högskolebiblioteket i Gävle.  

 

2.4 Dataanalys 

De utvalda artiklarna granskades noggrant för att se om de svarade på syftet och 

frågeställningarna. Varje artikel lästes upprepade gånger av författarna för att texten och 

innehållet skulle tolkas rätt. Vid bearbetningen/värderingen av studiens kvalitet beaktades 

syfte, design, ansats, urval, bortfall, mätinstrument och dess trovärdighet. Trovärdighet i 

studier med kvalitativ ansats granskades efter credibility. Credibility uppfylldes om de varit 

mer än två som granskat resultatet. I de kvantitativa studierna granskades instrumentets 

validitet och reliabilitet, både för att se om mätinstrumenten varit testade tidigare och/eller av 

forskarna själva. Artiklarna granskades efter titel/syfte, sammanfattning, introduktion, metod, 

resultat, diskussion och referenser enligt Polit och Beck (2008). Därefter gjordes en 

kvalitetsvärdering utifrån Forsberg och Wengström (2003). Alla artiklar granskades utifrån 

om de hade slumpmässig fördelning, metod, trovärdighet, om de svarade på frågeställning, 

hur lång uppföljning de hade, om bortfall fanns beskrivet samt vad det var för slags studie. 

Sedan utgick författarna från olika kriterier som fanns beskrivna i Forsberg och Wengström 

(2003) och utifrån vilken slags studie det var. För att artiklarna skulle räknas som hög kvalitet 

skulle allt stämma med kriterierna som beskrevs. De artiklar som inte uppfyllde alla kriterier, 

klassade författarna som medelhög kvalitet och ingen bedömdes som låg kvalitet. 

 

Resultatet lästes igenom och granskades av författarna vid flera tillfällen. Sedan diskuterades 

resultatet av författarna och tre huvudkategorier framkom utifrån frågeställningarna. Sedan 

valde författarna även att presentera resultatdelen utifrån vad personerna med demens hade 

fått för slags massage.      

 

2.5 Forskningsetiskt övervägande 

Ingen ansökan hos forskningsetisk kommitté gjordes då denna studie baserade sig på tidigare 

genomförda och publicerade studier. Därmed utsattes inga personer för fysisk eller psykisk 

påfrestning. Alla artiklar som hittades i litteratursökningen var inte etiskt godkända, men ett 
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övervägande var beskrivet. Artiklar som svarade på syftet och frågeställningarna togs med i 

resultatet, även de som gav negativa svar. Etiska övervägandet gjordes utifrån Forsberg och 

Wengström (2003). 
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3. Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text utifrån syfte och frågeställningar, samt i tabeller som 

visar artiklarnas upplägg och kvalitet. 

 

3.1 Huvudresultat 

I de granskade studierna framkom tre perspektiv på upplevelser av mjuk massage. Det ena var 

personer med demens upplevelse av att få mjuk massage, det andra var personalens 

upplevelse av att ge mjuk massage och det tredje var personalens beskrivelse av effekter vid 

mjuk massage på personer med demens. 

 

3.1.1 Personer med demens upplevelse av att få mjuk massage 

I en studie av Wang och Hermann (2006) gjordes en undersökning om healing touch 

minskade oro hos personer med demens. Under interventionerna framkom kommentarer som 

”gud, vad skönt”, ”du gör så att jag somnar”, eller ”det här var underbart”. I studien av 

Woods, Craven och Whitney (2005) framkom kommentarer som ”det var skönt” och ”min 

rygg har sådan värk” under interventionerna. I studien av Norberg, Melin och Asplund (2003) 

hade en av personerna med demens inte pratat på över ett års tid och efter interventionerna 

började patienten helt plötsligt svara på tilltal.  

 

3.1.2 Personalens upplevelse av att ge mjuk massage 

I Skovdahl, Sörlie och Kihlgrens (2007) studie visade resultatet att vårdarna ansåg att taktil 

stimulering var ett positivt redskap inom vården eftersom det gav dem tid tillsammans med 

personerna med demens, samt att relationerna förbättrades och blev varmare. Det var dock ett 

hinder att få tiden att räcka till, pga. personalbrist mm. Studien av Edvardsson, Sandman och 

Rasmusen (2002) tog också upp problemet med tidsbrist, pga. bland annat personalbrist och 

schemaändringar. Resultatet i studien av Edvardsson et al. visade även att för att kunna 

använda beröring krävs ett etiskt medvetande, alla ville inte ha beröring och ingen kunde bli 
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tvingad till det. När personalen börjat använda beröring, upplevde de att personerna med 

demens blev piggare och de kände sig inte längre hjälplösa i sitt bemötande med personerna 

längre. De kände sig mer nöjd och välmående med sig själv för att de kunnat göra något för 

personerna med demens. De upplevde även att de fick en annan syn på patienterna, inte bara 

professionellt, de blev medmänniskor. 

 

I en studie av Doherty, Wright, Aveyard och Sykes (2006) visade resultatet att vissa ur 

personalen till en början hade varit skeptiska mot användandet av terapeutisk beröring på 

personer med demens, men de flesta var positiva till en förändring i sitt arbete inom vården. 

Efter interventionerna med terapeutisk beröring ansåg personalen att det var bra med ännu en 

”färdighet” i sitt bemötande av personer med demens. 

 

3.1.3 Personalens beskrivning om effekter av mjuk massage på personer med demens 

Två av studierna undersökte effekten av handmassage hos personer med demens. I studien av 

Remington (2002) användes tre undersökningsgrupper, en som fick handmassage, en som fick 

lyssna på lugnande musik och en som hade en kombination av lugnande musik och 

handmassage. För att kunna mäta om det visade någon skillnad ingick även en kontrollgrupp. 

Resultatet visade att alla tre undersökningsgrupperna hade en statistiskt signifikant minskning 

i oro jämfört med kontrollgruppen. Det framkom även en statistiskt signifikant minskning i 

vandringsbeteende hos undersökningsgrupperna, men ingen signifikant skillnad mellan 

undersökningsgrupperna och kontrollgruppen i aggressivt beteende. Resultatet stöder 

användning av lugnande musik eller handmassage, var för sig eller i kombination, på boenden 

för personer med demens, då det är kostnadseffektiv och lätt att lära sig. I Hicks-Moore och 

Robinsons (2008) studie undersöktes om handmassage och favoritmusik minskade oro på 

personer med demens, i kombination och var för sig. Resultatet visade en statistiskt 

signifikant minskning i oroligt beteende och vandringsbeteende i alla undersökningsgrupperna 

till skillnad mot kontrollgruppen, men ingen signifikant skillnad i fysisk aggressivitet. 

 

En studie undersökte effekten av beröring hos personer med demens. I studien (Norberg, 

Melin & Asplund, 2003) undersöktes om musik, bilder och beröring hade någon effekt på 
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personer med demens i livets slutskede. Två personer ingick i studien och observationer 

gjordes på deras reaktioner under interventionerna. Statistiskt signifikanta reaktioner märktes 

av musik, då mindre ögonblinkningar kunde ses hos den ena patienten och halvslutna ögon 

hos den andre och att de öppnade munnen. Beröring och bildpresentation visade ingen 

signifikant reaktion, men forskarna beskrev att de blev lugnare. Ingen signifikant minskning 

framkom på puls och andningsfrekvens hos patienterna tillsammans, men på ena patienten 

framkom en statistiskt signifikant minskning av puls efter hon lyssnat på musik.  

 

Tre studier undersökte effekten av terapeutisk beröring hos personer med demens. Woods och 

Diamonds (2002) studie visade att terapeutisk beröring på personerna med demens gav en 

statistiskt signifikant minskning i vandringsbeteende, skrikbeteende och att totalvärdet för oro 

minskade signifikant. Forskarna undersökte även om det skulle bli en minskning av kortisol i 

saliv eller urin av mjuk massage, vilket inte gav något resultat under denna tidsperiod. En 

studie av Woods, Craven och Whitney (2005) visade att terapeutisk beröring minskade 

beteendesymtomen oro, vandring, depression och irritation statistiskt signifikant, jämfört med 

vanlig vård. Även en statistiskt signifikant minskning av rastlöshet märktes hos 

undersökningsgruppen. I en studie av Hawranik, Johnston och Deatrich (2008) undersöktes 

om terapeutisk beröring minskade oro hos personer med demens. Resultatet delades upp i tre 

olika beteenden; fysisk aggressivitet, vandringsbeteende och verbal oro. Efter behandling blev 

det en statistiskt signifikant minskning gällande smärta och oro, vandring och rastlöshet, men 

ingen signifikant minskning på aggressivt beteende.  En studie av Doherty, Wright, Aveyard 

och Sykes (2006) visade på att terapeutisk beröring inte hjälper alla, men det gör att vissa av 

personerna med demens lugnar ner sig, hjälper vissa mot sömnlöshet, oro och skrikbeteende. 

Resultaten visade även att terapeutisk beröring kan vara bra att använda i samband med 

kommunikation med oroliga och skrikiga personer med demens.  

 

Två studier undersökte effekten av stimulering (sensorisk respektive taktil stimulering) hos 

personer med demens. Av Bakshi undersöktes sensorisk stimulering och av Skovdahl m fl. 

undersöktes taktil stimulering. I Bakshis (2004) studie undersöktes om sensorisk stimulering 

på personer med demens påverkar deras beteende. Resultatet utgick från Bakshis tre hypoteser 

och samtliga bekräftades i resultatet. Hypotes 1 var att oro minskar statistiskt signifikant för 

personer med demens som får sensorisk stimulering. Hypotes 2 var att aggressivt beteende 
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minskar statistiskt signifikant för personer med demens som får sensorisk stimulering jämfört 

med de som inte får sensorisk stimulering. Hypotes 3 var att personer med demens som får 

sensorisk stimulering minskar PRN medicin jämfört med personer med demens som inte får 

sensorisk stimulering. I studien av Skovdahl, Sörlie och Kihlgren (2007) framkom enligt 

vårdarnas anteckningar att det var positivt med taktil stimulering på personer med demens och 

det gjorde personerna avslappnade.  

 

En studie undersökte effekten av ”healing touch” hos personer med demens. I studien (Wang 

& Hermann, 2006) gjordes en mätning av oro hos personer med demens. Det framkom en 

statistiskt signifikant minskning av oro hos personerna. Vårdpersonalen som gav mjuk 

massage till personerna med demens upplevde att personerna som hade smärta kunde slappna 

av i hela kroppen och många fortsatte att vara avslappnade efter behandlingen eller somnade. 

 

3.2 Studiernas upplägg och kvalitetsbedömning 

Antalet deltagare i studierna varierade från 2 personer till 68 personer. Alla studier var gjorda 

på olika äldreboenden. Vissa studier riktade endast in sig på personerna med demens och 

andra undersökte även vårdarnas syn på mjuk massage och erfarenheten av att ge mjuk 

massage. Studierna var både kvalitativa och kvantitativa, med olika designer. Det vanligast 

förekommande mätinstrumentet i studierna var the Cohen-Mansfield Agitation Inventory 

(CMAI), men även andra observationsinstrument och metoder användes. Studierna kom från 

Sverige, USA och Kanada. De år som studerades var från 2002 till 2008. I studierna som var 

experimentella hade personerna med demens valts ut genom bekvämlighetsurval och sedan 

hade personerna fördelats slumpmässigt mellan undersökningsgrupp och kontrollgrupp. Alla 

studier utom den av Norberg, Melin och Asplund (2003) var antingen etiskt godkända eller 

hade en skriftlig information som lämnats till och godkänts av närstående till personerna med 

demens. I tabell 2 presenteras valda källor. 
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Tabell 2. Valda källor 

Författare, 
Land 
& År 

 
Syfte 

Design 
& 

Ansats 

Undersöknings 
grupp, 

& 
Urvalsmetod 

 
Datainsaml. 

metod 

Trovärdig 
het  
– 

kvalitativa 
studier 

Studieinstrumentets 
validetet/reliabilitet 

Styrks med 
referenser alt. testats 

i studien 
            Validitet Reliabili

tet 
Skovdahl, 
Sörlie & 
Kihlgren 
Sverige, 
2007 

Att utifrån 
anteckningar 
beskriva 
vårdares 
upplevelse av 
att ge taktil 
stimulering 
till personer 
med demens 
som visar oro 
och 
aggressivitet 
samt att 
undersöka 
om 
beteendena 
förändras 
med taktil 
stimulering 
på 
personerna 
med demens 
 

Beskrivande 
design med 
kvalitativ ansats 
 

Undersökningsgrupp; 
5 personer med 
demens. 
Ålder 73-86 år. Medel 
eller grav demens.  
Inga bortfall under 
studien. 
 
40 vårdare, som fick 
lära sig att ge mjuk 
massage 
 
Urval; slumpmässigt 
urval  
 
 

Dokumentations 
mall om 
vårdtagares 
reaktioner och 
vårdares 
erfarenheter 

   

Norberg, 
Melin & 
Asplund. 
Sverige, 
2003 

Att jämföra 
personer med 
demens 
reaktion på 
tre olika slags 
stimulationer: 
beröring, 
musik och  
bilder. 
 

Utforskande  
design med 
kvantitativ ansats 

2 personer med 
demens, kvinnor. 
 
Urval: 
bekvämlighetsurval 

Direkt 
observation och 
videoinspelning. 
Puls  
Andningsfrekven
s 

 
 

Nej  Ja+ 

Edvardsson, 
Sandman & 
Rasmusen. 
Sverige, 
2002 

Att belysa 
meningen 
med att ge 
beröring i 
omvårdnad 
av äldre 
människor 

Beskrivande 
design med 
kvalitativ ansats 
(fenomenologisk   
hermeneutisk) 

Undersökningsgrupp; 
10 sjuksköterskor, 2 
arbetsterapeuter på tre 
olika äldreboenden, 
ålder 37-59år, med 3-
33 års erfarenhet 
inom äldrevården. 
Alla hade gått en kurs 
i taktil massage eller 
taktil stimulation.  
 
Urval; 
bekvämlighetsurval  
 

Ostrukturerade 
intervjuer 

Credibility  
diskuteras i 
studien.  
 
 

  

Doherty, 
Wright, 
Aveyard & 
Sykes. 
USA, 2006 

Att 
undersöka 
personalens 
attityd till 
terapeutisk 
beröring och 
undersöka 
effekten av 
terapeutisk 
beröring på 
beteende och 
välmående 
för personer 
med demens 

Del1: Beskrivande 
design med 
kvalitativ ansats 
 
Del 2:  
Beskrivande 
design med 
kvantitativ ansats 

Del 1. 
Undersökningsgrupp: 
32 vårdare i intervjun, 
alla hade fått 
utbildning. 
8 bortfall. 
 
Del 2. 
4 personer med 
demens.  
 
Urval; 
bekvämlighetsurval 

Del 1. 
Semistruktuerade 
intervjuer med 
personalen före 
och efter 
undervisning om 
mjuk massage.  
 
Del 2. 
Observation 
dokumentering. 
Dementia Care 
mapping och 
positive response 
Schedule för att 

 
 
 

Ja Ja  
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Författare, 
Land 
& År 

 
Syfte 

Design 
& 

Ansats 

Undersöknings 
grupp, 

& 
Urvalsmetod 

 
Datainsaml. 

metod 

Trovärdig Studieinstrumentets 
het  validetet/reliabilitet 
– Styrks med 

kvalitativa referenser alt. testats 
studier i studien 

            Validitet Reliabili
tet 

se effekten av 
mjuk massage 
hos personerna 
med demens. 

Wang & 
Hermann 
USA, 2006 

Att analysera 
effekten av 
healing touch 
vid mindre 
oro hos 
personer med 
demens. 

Kvasiexpirementell 
med kvantitativ 
ansats 

14 personer med 
demens, alla är män. 
6 i 
undersökningsgrupp 
och 8 i kontrollgrupp 
 
Urval: 
bekvämlighetsurval 
med icke 
slumpmässig 
fördelning. 

CMAI   Nej  Ja   

Woods, 
Craven & 
Whitney. 
USA, 2005 

Att 
undersöka 
effekten av 
frekvent och 
intensiv 
terapeutisk 
beröring på 
beteende 
symtom hos 
personer med 
ADRD  

Klassisk 
experimentell 
design med 
kvantitativ ansats 

57 personer i 3 
grupper, en 
undersökningsgrupp, 
en placebogrupp och 
en kontrollgrupp. 11 
kvinnor och 46 män, 
ålder 67-93 år. 
Bortfall 3 personer.  
 
Urval; bekvämlighets 
urval med 
slumpmässig 
fördelning till 
grupperna 

ABRS  
Observation: 
BMC  

 Ja Ja + 

Bakshi. 
USA, 2004 

Att testa 
effekten av 
ett sensorisk 
stimulations 
program på 
personer med 
demens och 
deras 
beteende 

Klassisk 
experimentell 
design med 
kvantitativ ansats 

40 personer, 24 män 
och 16 kvinnor 
uppdelat i en kontroll 
grupp och en 
undersökningsgrupp. 
Inga bortfall under 
studien. 
 
Urval: 
bekvämlighetsurval 
med slumpmässig 
fördelning. till 
grupperna 

CMAI 
RAGE 
PRN 

 Ja  Ja + 

Remington. 
USA, 2002 

Att 
undersöka 
effekten av 
hur lugnande 
musik och 
handmassage 
påverkar 
oroligt 
beteende hos 
personer med 
demens 
sjukdomar 

Klassisk 
experimentell 
design med 
kvantitativ ansats 

68 personer, 59 
kvinnor och 9 män, 
uppdelat på tre 
undersökningsgrupper
: en som lugn musik, 
en som fick mjuk 
massage och en som 
fick både lugn musik 
och hand massage 
och en kontrollgrupp. 
Alla över 60 år, med 
en demensdiagnos.  
 
Urval: 
bekvämlighetsurval 
med slumpmässig 
fördelning till 
grupper. 

CMAI   Ja  Ja+ 

Woods & 
Diamond. 
USA, 2002 

Att studera 
effekten av 
terapeutisk 
beröring på 
agiterat 
beteende 
samt kortisol 
nivå i saliv 

Kvasiexperimentell 
med kvantitativ 
ansats 

Undersökningsgrupp; 
10 personer med AD, 
3 män och 7 kvinnor, 
ålder 71-84 år.  
 
Urval; 
bekvämlighetsurval 

Enkät, 
bedömning av 
funktionsförmåga 
ABRS 
Kortisol i urin 
Kortisol i saliv 

 Ja Ja + 
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Författare, 
Land 
& År 

 
Syfte 

Design 
& 

Ansats 

Undersöknings 
grupp, 

& 
Urvalsmetod 

 
Datainsaml. 

metod 

Trovärdig Studieinstrumentets 
het  validetet/reliabilitet 
– Styrks med 

kvalitativa referenser alt. testats 
studier i studien 

            Validitet Reliabili
tet 

och urin hos 
individer 
med 
Alzheimers 
sjukdom  

Hawranik 
Johnston,  
Deatrich, 
Kanada 
2008. 

Att jämföra 
effekten av 
terapeutisk 
beröring hos 
personer med 
demens 

Klassisk 
experimentell 
design med 
kvantitativ ansats 

51 personer, uppdelat 
i två undersöknings 
grupper: en grupp 
med mjuk massage, 
en med stimulerad 
mjuk massage och en 
kontrollgrupp. 36 
kvinnor och 15 män.  
Bortfall 9 personer 
 
Urval: 
bekvämlighetsurval 
med slumpmässig 
fördelning till 
grupperna 

CMAI  
 

 Nej Ja  

Hicks-
Moore & 
Robinson. 
Kanada, 
2008 

Att testa 
effekten av 
favoritmusik 
och 
handmassage 
på oroligt 
beteende hos 
personer med 
demens 

Klassisk 
experimentell 
design med 
kvantitativ ansats 

41 personer, 32 
kvinnor och 9 män. 
Uppdelat på 3 olika 
undersökningsgrupper
: en grupp som fick 
höra favoritmusik, en 
som fick mjuk 
massage och en som 
hade en kombination 
av favoritmusik och 
mjuk massage, samt 
en kontrollgrupp. 
Bortfall 15 personer. 
 
Urval: 
bekvämlighetesurval. 
med slumpmässig 
föredelning till 
grupperna 

CMAI  Ja  Ja  

 

CMAI – the Cohen-Mansfield agitation inventory; ASP - the Adult Sensory Profile;  ABRS - modified agitated behavior rating scale; BMC - 

behavior monitoring chart; ADRD - Alzheimer disease or a related dementia; RAGE – rating scale for aggressive behavior in the elderly; 

PRN – pro re nata; + mätinstrumenten testade av dom själva.  

 

För att kvalitetsgranska artiklarna utgick författarna från Forsberg och Wengström (2003). 

Fyra av artiklarna hade medelhög kvalitet och sju av artiklarna hade hög kvalitet. Presentation 

av kvalitetsvärdering av valda källor visas i tabell 3.  
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Tabell 3. Kvalitetsvärdering av valda källor 

Författare & Årtal Kvalitetsvärdering 

Skovdahl, Sörlie & Kihlgren. 2007 Medelhög kvalitet 
 

Norberg, Melin & Asplund. 2003 Medelhög kvalitet 
 

Edvardsson, Sandman & Rasmusen. 2002 Hög kvalitet 
 

Doherty, Wright, Aveyard & Sykes  2006 Medelhög kvalitet 
 

Wang & Hermann. 2006 
 

Medelhög kvalitet 

Woods, Craven & Whitney. 2005 
 

Hög kvalitet 

Bakshi. 2004 Hög kvalitet 
  
Remington. 2002 
 

Hög kvalitet 

Woods & Diamond. 2002 
 

Hög kvalitet 

Hawranik Johnston, Deatrich. 2008 
 

Hög kvalitet 

Hicks-Moore & Robinson. 2008                                                      Hög kvalitet 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Studiens huvudresultat utgörs av tre delar: personer med demenstillstånds upplevelse av att få 

mjuk massage, personalens upplevelse av att ge mjuk massage och personalens beskrivelse 

om effekter av mjuk massage på personer med demens. Resultatet visade att personerna med 

demens upplevde en positiv känsla av att få mjuk massage och vårdpersonalen kände sig inte 

längre hjälplösa i sitt bemötande med personer med demens. Studierna visade på att mjuk 

massage minskade oro, vandringsbeteende, smärta, och sömnlöshet hos personerna med 

demens. Alla personer med demens var inte mottagliga för mjuk massage, därför krävdes ett 

etiskt medvetande hos vårdpersonalen.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Personerna med demens gav uppskattande kommentaren då de fick mjuk massage. Det var 

bara ett fåtal studier som visade på detta så det är svårt att säga att alla personer med demens 

tycker att mjuk massage är skönt. Enligt Ida Orlandos teori är omvårdnadens mål att lindra 

eller avlägsna fysiskt och psykiskt lidande och att främja välbefinnande i här- och nu 

situationer (Jahren-Kristoffersen, 1998). Författarna anser att mjuk massage är ett bra 

komplement till omvårdnaden hos personer med demens. Det finns inte några tidigare 

litteraturstudier på personer med demens upplevelse av att få mjuk massage. Fler studier 

behövs inom detta område.  

 

Vårdpersonalen ansåg att mjuk massage var ett positivt redskap inom omvårdnaden av 

personer med demens. Det gav personalen tid tillsammans med personerna med demens och 

de kände att relationen mellan personal och vårdtagare förbättrades och blev varmare. Det 

framkom även att ett etiskt medvetande krävs för att använda mjuk massage hos personer med 

demens, alla vill inte ha mjuk massage och ingen kan tvingas till det. Enligt Ehnfors, 

Ehrenberg och Thorell-Ekestrand (2005) bör sjuksköterskan vara lyhörd och anpassa sig efter 

den enskilda människans önskan. Författarna anser att det är positivt att som personal få ett 
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sätt att bemöta personer med demens och att förhållandet mellan personal och patienter kan 

förbättras.  

 

De framkom även i studierna att tidsbrist är ett problem för att hinna med mjuk massage 

(Skovdahl, Sörlie & Kihlgren, 2007 & Edvardsson, Sandman & Rasmusen, 2002). Enligt 

Ardeby (2003) är mjuk massage ett komplement i omvårdnaden. Det ultimata är att som 

personal inom omvårdnad kunna ge lite utöver de vardagliga omvårdnadssituationerna. Det 

framkommer från studierna vilka fördelar mjuk massage ger, som ökad livskvalitet, mindre 

oro och smärta hos personer med demens. Därför anser författarna att tiden personalen lägger 

ner på patienterna borde vara till fördel inom omvårdnaden, både för personalen och för 

patienterna.  

 

I studien av Doherty, Wright och Sykes (2006) framkom att vissa i personalen till en början 

hade varit skeptiska mot mjuk massage i omvårdnaden av personer med demens, men att de 

flesta hade varit positivt inställda till en förändring. Detta tolkade författarna som en ganska 

vanlig reaktion, då vissa är rädda för att ändra ett invant arbetsmönster. Enligt ICN:s etiska 

koder (2000) har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. Demens innebär fortskridande 

och irreversibel nedbrytning av hjärnans funktioner (Olsen-Hellberg et al., 1991). Sjukdomen 

går inte att bota, men sjuksköterskan kan lindra patienternas lidande. Fler studier behövs inom 

området och författarna tror att området utvecklas om personalen får se/uppleva fördelarna 

med att ge mjuk massage på oroliga och aggressiva personer och att detta då överväger 

tidsbristen. Personalen skulle få en insyn hur lång tid det tar att ta hand om en orolig person 

relaterat till hur lång tid det tar att ge mjuk massage.  

 

I de olika studierna använde forskarna mjuk massage i form av: handmassage, beröring, 

terapeutisk beröring, taktil stimulering, sensorisk stimulering och ”healing touch”. I studierna 

framkom att mjuk massage minskade oro, vandringsbeteende, skrikbeteende, rastlöshet, 

sömnlöshet och smärta. En fördel som togs upp i studien av Remington (2002) var att mjuk 

massage är kostnadseffektivt och lätt för personalen att lära sig. I tidigare litteraturstudier 

(Bush, 2001) har det framkommit att beröring är värdefullt och bra för att öka välmående hos 

20 
 



personer med demens. Det har även framkommit att personer med demens har fått bättre aptit 

och tillfälligt blivit mindre orolig då de har fått mjuk massage (Hansen, et al, 2006 & Glesson 

& Timmins, 2004). Författarna anser att mjuk massage är något som borde vara 

grundläggande för vårdpersonal att lära sig då både tidigare litteraturstudier samt föreliggande 

litteraturstudie visat på de många fördelar mjuk massage har för personer med demens. En 

annan fördel är att det är lätt att lära sig och ger vårdpersonalen ett verktyg i deras bemötande 

med personer som har demens.  

 

Kortisol är ett av kroppens viktigaste stresshormoner och även en viktig funktion för att 

blodtrycket ska upprätthållas (Sand, Sjaastad et al., 2004). I en studie av Hernandez, Diego m 

fl. (2005) framkom att mjuk massage gav en minskning av kortisol. I studien av Diamond och 

Woods (2002) som granskades av författarna gjordes en mätning av kortisol i urin och saliv, 

men under perioden för undersökningen sågs ingen signifikant minskning av kortisol. 

Resultatet visade en signifikant minskning av smärta, oro, vandring och rastlöshet. Författarna 

anser att fler studier behövs inom området och undersökningarna behöver pågå längre 

perioder för att ett resultat ska kunna mätas.  

 

I de olika artiklarna mättes olika beteenden hos personer med demens som fick mjuk massage. 

I sju av artiklarna framkom en signifikant minskning av oro och i en artikel framkom 

personalens syn att oro hade minskat hos personerna med demens. I fem artiklar framkom en 

statistiskt signifikant minskning av vandringbeteende hos undersökningsgrupperna. Endast en 

artikel visade på en statistiskt signifikant minskning av aggressivt beteende, medan det inte 

framkom någon signifikant skillnad i tre andra artiklar. Detta tror författarna kan bero på att 

de andra undersökningarna innefattade färre deltagare än den som visade signifikant skillnad. 

En artikel gjorde mätningar på ansiktsuttryck, där signifikanta skillnader kunde ses. Det 

gjordes även mätning av puls och andningsfrekvens, men det visade ingen signifikant 

skillnad. I två artiklar framkom en minskning av smärta, men endast en av dem var en 

signifikant minskning och den andra var personalens syn på en minskning av smärta hos 

personerna med demens. I en artikel gjordes mätningar på kortisol i urin och saliv, men ingen 

signifikant minskning kunde ses. Författarna tror att detta kan bero på att undersökningstiden 

var för kort, då det visats i en tidigare studie av Field, Hernandez, Schanberg och Kuhn (2005) 

att mjuk massage ger en minskning av kortisol. I en artikel framkom det att mjuk massage gav 
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en signifikant minskning av depression hos personer med demens, i samma artikel framkom 

även en signifikant minskning av irritation hos personerna. Två artiklar visade på en 

signifikant minskning av rastlöshet hos personerna med demens. Det framkom även i två 

artiklar att personalen ansåg att personerna med demens fick lättare att sova när de fick mjuk 

massage.  

 

Artiklarna som valdes kom från Sverige, USA och Kanada. Två av artiklarna var kvalitativa 

och de kom från Sverige. Åtta av artiklarna var kvantitativa varav en kom från Sverige och 

resterande från USA och Kanada. En artikel var både kvalitativ och kvantitativ, den var från 

USA. Författarna såg det som en liten svaghet att kvalitativa studier endast var från Sverige 

och att de kvantitativa var från USA och Kanada. I Sverige har beröring och massage inte 

alltid varit accepterat inom sjukvården vilket varit självklart i andra kulturer (Ehnfors, 

Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2005). Detta kan vara en anledning till att det inte finns 

många kvantitativa studier inom området i Sverige, som oftast är mer omfattande än 

kvalitativa studier. Anledningen kan också vara att de vill beskriva effekterna av mjuk 

massage istället för att bevisa, vilket görs i kvalitativa studier.  

 

Det vanligaste mätinstrumentet som användes var CMAI, som är ett väl testat mätinstrument 

för oroligt beteende. Undersökningsgruppernas storlek varierade från 2 till 68 individer. Alla 

studier hade gjorts på äldreboenden. I de kvantitativa studierna valdes 

undersökningsgrupperna ut efter bekvämlighetsurval och de flesta hade en slumpmässig 

fördelning mellan grupperna, vilket gör studien mer trovärdig enligt Polit och Beck (2008). 

Författarna ansåg att bekvämlighetsurval för personer med demens var det bästa sättet för att 

undersöka just den populationen. Kvalitetsvärdering gjordes av författarna för att enligt 

Forsberg och Wengström (2003) ska artiklar av låg kvalitet uteslutas ur en litteraturstudie, 

ingen studie bedömdes som låg kvalitet. 

 

4.3 Metoddiskussion 

En deskriptiv litteraturstudie utformades för att finna svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Vetenskapliga artiklar som söktes i databaserna; Medline (Pub Med), Cinahl 

och Psyc INFO. Det gjordes även en manuell sökning via de valda artiklarnas referenslista, 
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men författarna hittade ingen som svarade på gällande studies frågeställningar och syfte annat 

än de artiklar som redan hittats i de sökningar som gjordes i databaserna. För att få en så 

trovärdig studie som möjligt valde författarna att ha begränsningar på studien inom 

tidområdet 2002-2008 och att abstrakt skulle finnas tillgängligt.   

 

Tabell 2 utformades efter Polit och Beck (2008) och tabell 3 utformades efter Forsberg och 

Wengström (2003). Artiklarna som studerades var inom tidsperioderna 2002-2008. Detta 

ansåg författarna gjorde studien mer trovärdig, därför att materialet var så nytt som möjligt. 

Endast elva artiklar gick att hitta som svarade på syftet och frågeställningarna. Författarna 

valde ändå att behålla tidperioden även fast det inte gick att få fler artiklar. 

 

En nackdel med en litteraturstudie är att redan färdigt material sammanställs, men för att svara 

på författarnas frågeställning och syfte ansågs en litteraturstudie vara bästa sättet. Det var 

svårt att få tag i artiklar som rörde detta specifika ämne under den tidsperiod som valdes, men 

författarna såg det som en trovärdighet att materialet var så nypublicerat som möjligt. Enligt 

Forsberg och Wengström (2003) kan studiens publiceringsår ge viktig information och 

forskning är en färskvara, därför valde författarna att endast använda elva artiklar och behålla 

den tidsperiod som valts. Nackdelen var att de flesta artiklarna var litteraturstudier, 

läroartiklar och att inte alla handlade om mjuk massage. Nackdelar med studien var att 

författarna inte kontaktade kända forskningsgrupper för att få tag i opublicerat material, att 

författarna endast använde artiklar på svenska och engelska, samt att sökningar i fler 

databaser kunde ha gjorts.  

 

4.4 Allmän diskussion 

I litteraturstudien framkom tre olika perspektiv på mjuk massage. Personer med demens 

upplevelse av att få mjuk massage. Personalens upplevelse av att ge mjuk massage och 

personalens observationer av effekter av mjuk massage hos personer med demens. Det finns 

även andra litteraturstudier som undersökt effekterna av mjuk massage på personer med 

demens, men ingen av studierna hade använt tidsbegränsningarna 2002-2008 som författarna 

valde att använda och ingen av studierna belyser personalens syn, samt personerna med 

demens upplevelse av att få mjuk massage. Det var bara tre studier som tog upp patienternas 
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upplevelse av att få mjuk massage. Därför kan det inte sägas gälla alla personer med demens, 

och mer forskning krävs på patientens upplevelse. Det fanns många studier som handlar om 

personalens upplevelse av att arbeta med personer med demens och hur jobbigt det är att inte 

kunna hjälpa dem vid oro och aggressivitet.  I tre studier framkom personalens upplevelse av 

att ge mjuk massage på personer med demens. Det gav personalen samhörighet med 

personerna med demens på ett sätt de inte haft tidigare. För att riktiga slutsatser ska kunna 

dras om personalens upplevelser av att ge mjuk massage krävs fler studier inom området. Av 

personalens observationer på effekter av mjuk massage hos personer med demens framkom 

att mjuk massage minskade oro, vandringsbeteende, smärta och sömnlöshet, men gällande 

fysisk aggressivitet framkom olika resultat i artiklarna. I Sverige har två kvalitativa studier 

gjorts på personer med demens och effekter av mjuk massage och en kvantitativ studie som 

undersökte två personer i livets slutskede. Fler och mer omfattande studier behövs inom 

området, kvantitativa för att bevisa effekten och kvalitativa för att beskriva effekten av mjuk 

massage på personer med demens. Författarna anser även att det vore intressant med större 

studier, med fler mätningar av hur hormonerna påverkas, då de ofta är med och styr 

personernas välbefinnande. Även fler och större studier behövs om hur mjuk massage 

påverkar den fysiska aggressiviteten, då bara en av artiklarna som författarna granskade 

visade på en minskning och den studien var under en längre period än de andra studierna.  

 

Mjuk massage är ett bra komplement inom vården för oroliga patienter och ökar patienternas 

livskvalitet och välmående. Författarna anser att vårdpersonal borde få någon utbildning inom 

mjuk massage, men det kan finnas viss motstånd hos personalen. Författarna tror att det 

handlar om okunskap och i en studie (Doherty, Wright, et al, 2006) framkom det att 

personalen som till en början varit skeptiska mot mjuk massage, var positiv till det efter 

interventionerna. All personal som visar intresse för mjuk massage borde ha en möjlighet till 

utbildning, då det finns fördelar i användandet på personer med demens som är oroliga.  
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