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Sammanfattning Beröring är ett universellt sätt att kommunicera på och ett 

naturligt och medfött beteende. Beröring inom omvårdnad 
innehåller fysiska, emotionella, sociala och spirituella 
dimensioner, vilket kan ses som ett holistiskt synsätt. Syftet 
med studien var att belysa patienters upplevelser av beröring 
inom canceromvårdnad och palliativ omvårdnad. Studien 
genomfördes som en litteraturstudie där 11 artiklar 
analyserades. Resultatet visade att beröring huvudsakligen 
ledde till ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet. 
Patienter upplevde att de kände sig bekräftade som en hel 
människa och inte enbart som en sjuk kroppsdel. Beröring 
upplevdes som smärtlindrande och ansågs vara ett bra 
komplement till läkemedelsbehandling. Beröring minskade 
stressnivån hos patienterna, massagen användes för att 
minska ångest och oro. Studien visade även att fysiologiska 
funktioner såsom puls, blodtryck och andningsfrekvens sjönk 
efter beröring. Beröring ledde även till förbättrade 
sömnvanor. Negativa känslor såsom oro över att bli berörd av 
en främling, samt rädsla över att beröringen skulle orsaka 
skada upplevdes även av patienterna. Beröring är en stor del 
av omvårdnadsarbetet inom cancer- och palliativ omvårdnad. 
Begränsad forskning är gjord på beröringens betydelse för 
cancer- och palliativa patienter, därför vore det önskvärt med 
mer forskning. 
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Abstract Touch is a universal way of communicating and is a natural 

and instinctive behaviour. Touch within nursing care, 
consists of physical, emotional, social and spiritual 
dimensions which may be viewed in a holistic manner. The 
purpose of this study was to highlight patients experiences of 
touch within cancer- and palliative care. The study was 
conducted as a literature review where 11 articles were 
analyzed. Results showed that touch mainly leads to 
increased wellbeing and improved quality of life. Patients felt 
acknowledged as a complete human being and not just a 
diseased body part. Touch was experienced as giving pain 
relief and was seen to be an adequate complement to 
medicinal treatment. Touch reduced patients stress levels and 
massage was used in order to reduce anxiety. The study also 
showed that physiological functions such as pulse, blood 
pressure and breathing rate decreased after touch. Touch also 
led to improved sleeping patterns. Negative emotions, such as 
worry over being touched by a stranger as well as concerns 
that the touch would be harmful were also experienced by 
patients. Touch is a major part in cancer- and palliative 
nursing care. Limited research is conducted on the 
importance of touch on cancer- and palliative patients. 
Subsequently further research is needed in this area.  
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Inledning 
  
I samhällen och kulturer förknippas kroppslig beröring med närhet, smekningar, 
intimitet, vänskap och kärlek. Beröring är ett universellt sätt att kommunicera på och ett 
naturligt och medfött beteende. Detta indikeras av att individer reagerar reflexmässigt 
vid beröring (Percy, 2006, s. 57-58). Beröring har alltid varit en naturlig del mellan 
människor men även mellan människor och djur. Beröringen kan vara medveten men 
även omedveten som vid ett handslag eller när man lutar sig mot varandra. Hur 
beröringen går till skiljer sig mycket mellan olika kulturer men den finns alltid 
närvarande på något sätt (Birkestad, 1999, s. 12). Beröring inom omvårdnad är ett 
koncept som innehåller dimensioner av fysisk, emotionell, social och spirituell 
betydelse, vilket kan ses som ett holistiskt synsätt. Chang, professor vid  universitetet i 
Söul, anser att beröring inom omvårdnad kan ha en positiv effekt på patientens 
välmående och bekvämlighet. Hon identifierade i en studie beröring som ett viktigt 
terapeutisk moment för att patienten ska uppnå välbefinnande. Chang anser att beröring 
inom omvårdnaden är en accepterad och legitim process för att hjälpa patienten uppnå 
komfort, välmående och återhämtning från sin sjukdom (Chang, 2001). Som 
vårdpersonal är det viktigt att ha förståelse för hur patienter kan uppleva beröring. 
Begränsad forskning är gjord på beröringens betydelse för cancerpatienter och palliativa 
patienter, vilket belyses i en studie av Easter (1997). Vårdpersonal saknar oftast 
utbildning inom området vilket innebär att beröringens betydelse inte uppmärksammas 
inom omvårdnaden av dessa patienter. 
 

Bakgrund 
 
Beröring  
 
Begreppet beröring har funnits i urminnes tider. Med beröring regleras kontakten 
människor emellan och inom hälso- och sjukvården  ingår beröring i samband med 
många praktiska uppgifter. Beröring utgör basen för människans kontakter med andra 
och vår individuella utveckling är beroende av just beröring och kroppskontakt. 
Beröring är en viktig del för förmågan att känna empati och inlevelse. Då beröring är ett 
sätt att komma i kontakt med känslor och den fysiska kroppen, har beröring inte bara en 
god och lugnande inverkan utan kan även vara smärtsam, oroväckande och kännas 
otrygg (Thornquist, 2001, s. 163-186).  
 
Ordet beröra kan enligt Bonniers Svenska Ordbok, (Malmström, 2004) översättas till 
”vidröra, ta på (t.ex. med fingrarna) behandla, komma in på, påverka, angå”. 
Begreppet beröring definieras som ”det att vidröra, förbindelse, det att ha att göra med 
(ngn el. ngt)”. 
 
En form av beröring är massage som kan härledas från det antika Grekland och forntida 
Egypten. Forskare har funnit en målning från Tutankhamuns gravkammare som visar 
Tutankhamun, sittande på sin tron och bredvid står hans hustru och håller en hand på 
hans axel och i den andra handen har hon en skål, troligtvis med någon form av 
massageolja. Gamla kulturer som de kinesiska, japanska och indiska har alla efterlämnat 
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skriftliga dokument som visar att massage ingått som en del av läkekonsten. I Europa är 
det främst Pehr Henrik Ling (1776-1839) som utvecklat den så kallade svenska 
massagen (Percy, 2006, s. 15).  Många svenskar utvandrade till USA under 1800-talet 
och 1900-talet vilket bidrog till den svenska massagens stora spridning i USA. Vid 1800 
talets slut var massage erkänd som en medicinsk behandlingsmetod och det var Ling 
som fick äran för detta (Percy, 2006, s. 20-24). En klassisk svensk massage innebär att 
muskler och hud bearbetas i form av tryckning, tänjning och strykning. Detta för att 
cirkulationen ska stimuleras, musklerna ska slappna av och för att skapa ett 
välbefinnande. Massören använder sina händer som redskap (Percy, 2006, s. 69-75).  
 
Taktil massage, taktil stimulering samt teraputisk beröring är olika benämningar på en 
strukturerad och medveten beröring som aktiverar receptorerna i huden. Dessa 
registrerar beröring, tryck, vibration, smärta, kyla och värme (Nordin, 2000). Taktil 
stimulering och taktil massage är former av en mjuk omslutande beröring, utformad 
efter kroppens anatomi. Massören stimulerar medvetet och strukturerat huden med 
stykningar och tryck av olika kvalitéer. För att metoden ska vara igenkännbar och inge 
trygghet och säkerhet följer strykningarna ett bestämt mönster (Percy, 2006, s. 72-75). 
Det finns även massage där olika eteriska oljor används. 
 
Vid beröring frisätts oxytocin, en substans som upptäcktes redan 1906 av den engelske 
forskaren Sir Henry Dale. Upptäckten gjordes när han studerade förlossning och 
amning. I Sverige har professorn Kerstin Uvnäs Moberg ägnat över 30 år åt forskning 
på oxytocinets effekter och hon har kartlagt hur hormonet fungerar och hur det påverkar 
kroppens lugn- och rosystem (Moberg, 2000; Ardeby, 2005, s. 11-15).  
Oxytocin har en samverkande funktion för människan och exempel på effekter i 
kroppen  är högre smärttröskel, ökat välbefinnande, sänkt puls och blodtryck, 
avslappnande, antidepressivt, ångestdämpande samt har en sedativ effekt (Moberg 
2000; Percy, 2006, s. 47-51; Birkestad, 1999, s. 60-61). Beröring är viktig för 
samlevnad och samspel med andra människor. För att utvecklas till friska och 
livskraftiga individer behöver alla människor beröra och beröras. Forskning påvisar att 
människor som inte får någon beröring blir isolerade och avskärmade (Nordin, 2000). 
Det är inte bara den som får beröring som känner välbefinnande och närhet, utan även 
den som ger det. Genom att beröra andra berör vi även oss själva då hudkontakt skiljer 
sig från annan sinnlig påverkan. Beröring kan förstärka känslan av att vara en hel och 
distinkt person som är avgränsad från omgivningen. Forskning inom beröring är 
begränsad och det är först de senaste 15 åren som intresset av att forska på sambandet 
mellan människor och beröring ökat. 1992 öppnades ”the Touch Research Institute” i 
Miami Florida där forskning på beröring och massage bedrivs. Forskningsresultat visar 
att beröringsterapi har en mängd goda effekter på människors välbefinnande. Det har 
påvisats att beröring och massage bland annat minskar stresshormoner, depressiva 
symtom och lindrar smärta (Birkestad, 1995, s. 35-37). 
 
Omvårdnad vid cancer  
 
Tumörsjukdomar har funnits långt tillbaka i tiden. Skelettfynd har gjorts av inkaindianer 
i Sydamerika, dessa har påvisat förekomst av sarkom och melanom. Papyrusrullar har 
visat att bröstcancer var känt redan hos egyptierna (Olsson, 1996, s. 9-10). 
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Cancer utvecklas när cellerna okontrollerat delar sig. Så småningom bildas en tumör 
som kan sprida sig och bilda dottertumörer, så kallade metastaser (Socialstyrelsen 
(SOS), 2005). År 2003 diagnostiserades 48 676 nya cancerfall i Sverige och det 
uppskattas att var tredje svensk under sin livstid kommer att få en cancersjukdom. Mer 
än tio miljoner människor i världen beräknas drabbas av cancer varje år (SOS, 2005). 
Den vanligaste formen av cancer hos kvinnor är bröstcancer och hos män 
prostatacancer, därefter kommer lungcancer och coloncancer. Cancer är vanligast hos 
män, men i den yngre åldersgruppen är sjukdomen mest förekommande hos kvinnor 
(Almås, 2004, s. 245-250). Det finns många former och svårighetsgrader av sjukdomen 
och i Sverige avlider runt 20 000 människor i en cancersjukdom varje år (SOS, 2005). 
 
Orsakerna till cancer är fortfarande osäkra men kan delvis förklaras av befolkningens 
ökade medellivslängd. Runtom i världen pågår omfattande forskning för att finna 
aktuella samband mellan till exempel ärftlighet och cancer, livsstil och cancer samt 
rökning och cancer (Almås, 2004, s. 245-250). 
 
Omvårdnaden av en cancerpatient måste hela tiden vara på patientens premisser. 
Patienten har ofta möjlighet att själv välja behandlingsmetoder och vårdpersonalen 
måste respektera patientens val även om han eller hon inte anser att patientens valda 
behandlingsmetod är den mest effektiva (Almås, 2004, s. 245-250). Autonomi, integritet 
och värdighet är tre stora grundstenar inom omvårdnaden av cancerpatienter och detta är 
beskrivet i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SOS, 2005). 
 
Palliativ omvårdnad 
 
Begreppet palliativ kommer från det latinska ordet pallium, som betyder kappa eller 
täcke.  Inom palliativ vård lindras patientens symtom med hjälp av olika åtgärder, vars 
enda syfte är att främja patientens välbefinnande (Twycross, 1998). 
 
Den palliativa medicinen har sitt ursprung i hospicerörelsen. Rörelsen startades av 
Cicely Saunders som systematiserade behandlingen och vården av döende. Hon 
inrättade även St Christopher's Hospice i London 1967 (Kaasa, 2001, s. 13). 1987 
etablerades palliativ medicin som en egen specialitet i Storbritannien. Deras definition 
är ”palliativ medicin är det fackområde som omfattar vård av och forskning om 
patienter med obotlig sjukdom och kort förväntad överlevnad. Målet med behandlingen 
är att skapa förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes 
familj” (Kaasa, 2001, s. 13). Då denna definition främst är för läkare har WHO 
publicerat en mer generell definition av begreppet palliativ vård. Definitionen lyder: 
”Aktiv behandling, vård och omsorg av patienter med obotlig sjukdom och kort 
förväntad överlevnad. Lindring av patientens fysiska smärtor och andra plågsamma 
symtom, samt åtgärder inriktade på psykiska, sociala och andliga/existensiella problem 
är centrala. Målet med all behandling, vård och omsorg är att ge patienten och dennes 
familj bästa möjliga livskvalitet. Mycket av det som ingår i modellen för behandling, 
vård och omsorg är också användbart tidigare i sjukdomsförloppet, samtidigt som 
kurativ eller livsförlängande behandlingar ges” (Kaasa, 2001, s. 11). 
Inom palliativ vård betraktas döden som en naturlig process och de behandlingsåtgärder 
som erbjuds varken påskyndar eller fördröjer döden. Patienten uppmuntras att leva ett så 
aktivt liv som möjligt och inom palliativ omvårdnad eftersträvas att stödja både den 
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sjuka patienten och dess närstående under sjukdomstiden (Engström, 1994). För att 
palliativ vård ska verka effektivt krävs ett samarbete mellan vårdteamet, patienten och 
närstående. Målet för den palliativa vården är bästa möjliga livskvalitet för både 
patienten och närstående. Livskvaliteten påverkas av de fysiska, psykologiska, sociala 
och andliga dimensionerna (Twycross, 1998,  s. 9-13). Att lindra lidandet är en stor del 
av den palliativa omvårdnaden, vilket är ett grundläggande ansvarsområde som 
sjuksköteskan har och är beskrivet i International Council of Nurses (ICN) etiska koder 
för sjuksköterskor (Svensk sjuksksköterskeförening (SSF) 2000). Beröring är värdefullt 
inom den palliativa omvårdnaden och det är viktigt att ha kunskap om hur patienter 
upplever att få beröring. 
 

Syfte 
 
Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av beröring inom cancer 
omvårdnad och palliativ omvårdnad. 
 

Metod 
 
Studien har genomförts som en litteraturstudie. Detta innebär att artiklar som 
överrensstämmer med studiens syfte har bearbetats och analyserats enligt vetenskapliga 
mallar vilka har sammanställts och presenteras i löpande text. 
 

Datainsamling 
 
Flemmings struktur för problemformulering användes och genom denna struktur togs 
sökorden fram (Carlsson & Eiman , 2003), se tabell 1. 
 
Tabell 1. Struktur för problemformulering. 
 
Population Cancerpatienter, palliativa patienter 
Intervention Beröring 
Outcome Upplevelser 
 
Artikelsökningarna ufördes i databaserna Cinahl och PubMed, eftersom dessa databaser 
täcker områdena hälso- och sjukvård samt omvårdnad. Sökningar gjordes även i 
databaserna Academic Search och Erik utan resultat. Sökorden som användes var 
palliative, cancer, touch, patient, perception och massage. Sökningarna gjordes först 
som headings i Cinahl och PubMeds MeSH-termer. Då dessa sökningar gav för få 
träffar utfördes sökningarna endast som fritextsökningar, för att maximera antalet 
träffar. Sökningarna utfördes i databaserna mellan 20071008 och 20071024.  
Anledningen till att studien innefattar både cancerpatienter samt palliativa patienter och 
inte endast palliativa patienter är att ett fåtal artiklar hittades om enbart palliativa 
patienters upplevelser av beröring. Dock inkluderades artiklar där cancerpatienter även 
var palliativa patienter. Sökorden användes i olika kombinationer för att fånga upp alla 
relevanta artiklar inom området. Inklusionskriterierna för sökningarna var att artiklarna 
skulle vara vetenskapliga, innehålla ett abstrakt samt vara skrivna på engelska eller 
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svenska. Patienterna skulle vara vuxna över 18 år. Inklusionskriteriet vetenskapliga 
artiklar, kunde endast innefattas i databasen Cinahl vilket bidrog till att artiklar som inte 
var vetenskapliga fanns med i urval 1, vilket visade sig först när artikeln lästs. I början 
av sökningen valdes att exkludera artiklar äldre än fem år. Då antalet träffar visade sig 
vara för få, togs detta kriterium bort. Begreppet beröring kan anses tidslöst och 
resultatet påverkas därför inte av att artiklar äldre än fem år innefattades  i studien. 
Artiklarna som granskats i denna studie, är med ett undantag alla från USA, Kanada, 
Sverige och Storbritannien. En studie är utförd i Puerto Rico. Tre artiklar hittades i 
andra artiklars referenslistor. En artikel återfanns i tidskriften Vård i Norden. Tre av 
dessa togs med till urval 1, då de ansågs relevanta till studiens syfte. Se sökhistorik 
tabell 2.  
 
65 abstrakt granskades av båda författarna 17 artiklar återkom i olika sökningar, se 
sökhistorik tabell 2.  45 artiklar  valdes bort eftersom de ej överensstämde med 
litteraturstudiens syfte.  20 artiklar valdes ut till urval 1 för vidare granskning. Dessa 
artiklar lästes sedan av båda författarna och granskades efter bedömningsmall för 
kvantitativa/kvalitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003). Tyngdpunkt lades på 
artiklarnas  syfte och vetenskapliga kvalitet och graderades enligt en ordinalskala från I-
III där I stod för hög vetenskaplig grad och III för låg vetenskaplig grad (Carlsson & 
Eiman, 2003). Artiklarna diskuterades ingående. Av de 20 artiklar som granskades i 
urval 1 gick 11 vidare till urval 2. Endast artiklar som uppnått grad I eller grad II gick 
vidare till andra urvalet. Orsaken till att artiklar valdes bort var att: två innehöll andra 
komplementära åtgärder än beröring och massage, två var ej vetenskapliga, två var 
review artiklar, tre innefattade ej patienternas upplevelser av beröring utan belyste 
vårdgivarens upplevelser. I urval 2 återstod elva utvalda artiklar som sammanställdes, 
en översikt av resultatartiklarna redovisas i tabell 3, artikelöversikt, bilaga 1. 
 
Tabell 2. Sökhistorik 
 
Databas 
 
 

Datum Sökord Antal 
träffar 

Genomlästa 
Abstrakt  

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar 

Cinahl 
Cinahl 
 

2007-10-
19 

Touch 
Perception 
Patient 

24 
 

8 
 Varav 1* 
 

1 
 
 

1 

 
Cinahl 
 

2007-10-
19 

Palliative 
Touch 

14 
 

10  
Varav 2* 
 

6 4 

Cinahl 
 

2007-10-
19 

Palliative 
Cancer 
Touch 
Patient 

41 
 

8  
Varav 6* 
 

2 1 

PubMed 2007-10-
19 

Palliative 
Touch 

68 
 

16  
Varav 5* 

6 1 

PubMed 2007-10-
19 

Cancer 
Touch 
Perception 
Patient 

43 
 

5  
Varav 3* 

1 0 
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Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar 

PubMed 2007-10-
24 

Palliativ 
Or cancer, 
massage 

84 14 1 1 

Manuell  
Sökning 

2007   4 3 3 

 
* har förekommit i tidigare sökningar 
  

Databearbetning 
 
Artiklarna lästes igenom ännu en gång av båda författarna och grupperades i artiklar 
med cancerpatienter respektive palliativa patienter. Artiklarnas resultat lästes ytterligare 
några gånger för att få en djupare förståelse för  cancerpatienters och palliativa 
patienters upplevelser av beröring. Därefter granskades artiklarnas resultat utifrån 
frågan hur patienter upplevde beröring inom canceromvårdnad och palliativ omvårdnad. 
Utifrån artiklarna plockades de för syftet signifikanta delarna ut. Efter att detta utförts 
blev det uppenbart att delarna var samma oberoende om artikeln avsåg cancerpatienter 
eller pallliativa patienter. Därmed valdes grupperingen cancerpatienter och palliativa 
patienter bort. Efter att författarna bearbetat och diskuterat artiklarna uppenbarades det 
att 18 signifikanta delar återkom i artiklarna. Dessa var smärta, välbefinnande, stress, 
oro, avslappning, sömn, förtroende, uppmuntran, trygghet, delaktighet, livskvalitet, 
ångest, energi, avslappning, lugn och ro, obehag, acceptans och tillit. I nästa steg fördes 
signifikanta delar  med liknande innehåll samman för att skapa kategorier. Utifrån de 
signifikanta delarna kombinerades ett övergripande tema och fyra kategorier. Artiklarna 
färgkodades utifrån de fyra kategorierna, sedan gick båda författarna igenom artiklarna 
ytterligare en gång för att hitta skillnader och likheter. 
 

Resultat 
 
Bearbetningen av artiklarna resulterade i ett övergripande tema  och fyra kategorier. 
Dessa presenteras i löpande text.   
 
Övergripande tema 
 
Välbefinnande och förbättrad livskvalitet 
 
Kategorier  
 
Bekräftelse, trygghet och delaktighet 
Lindrad smärta 
Mindre stress, dämpad ångest/oro 
Avslappning och lugn, förbättrade sömnvanor 

 



7 
 

Välbefinnande och förbättrad livskvalitet 
 
Flertalet studier visade att patienter upplevde välbefinnande och förbättrad livskvalitet 
efter terapeutisk beröring och massage (Alexandersson, Delhén, Johansson, Petersson & 
Langius, 2003; Bottorff, 1993; Cassileth & Vickers, 2004; Corner, Cawley & 
Hildebrand, 1995; Demmer & Sauer, 2002; Dunwoody, Smyth & Davidson, 2002; 
Ferrel-Torry & Glick, 1993; Giasson & Bouchard, 1998; Weze, Leatherd, Grange, 
Tiplady & Stevens, 2004). En studie gjord i Storbritannien på cancerpatienter visade 
tydligt att terapeutisk beröring var en säker och effektiv behandlingsmetod som ökade 
patienternas fysiska och psykiska välbefinnande (Weze, Leatherd, Grange, Tiplady & 
Stevens, 2004). Palliativa patienter som erhöll taktil massage i en svensk studie, fick 
ökat välbefinnande (Alexandersson, Delhén, Johansson, Petersson & Langius, 2003) 
vilket även sågs på ett hospice i USA (Demmer & Sauer, 2002). Patienterna där fick 
terapeutisk beröring som komplementär terapi till den ordinära medicinska 
behandlingen. Drygt hälften av dessa patienter upplevde att terapeutisk beröring ökade 
deras livskvalitet (Demmer & Sauer, 2002). En av de största studierna som gjorts inom 
området beröring, massage och cancerpatienter kommer från USA där 1290 
cancerpatienter deltog. Patienterna erhöll massage och/eller lätt taktil massage där 
majoriteten upplevde att de kroppsliga symtomen påverkades positivt. Känslan av 
välbefinnande höll i sig i över 48 timmar (Cassileth & Vickers, 2004). Palliativa 
cancerpatienter i en kanadensisk studie delades in i två grupper där den ena gruppen 
erhöll terapeutisk beröring och den andra gruppen erhöll viloperioder under samma tid 
på dygnet. Behandlingarna varade i 15-20 minuter under 4 dagar. De patienter som 
endast erhöll vila fick under viloperioderna ligga avslappnade på rygg under 15-20 min. 
Resultatet visade att den grupp som erhöll terapeutisk beröring hade en mycket högre 
grad av välbefinnande än de patienter som erhöll enbart vila (Giasson & Bouchard, 
1998). 
 
 Bekräftelse, trygghet och delaktighet 
 
Patienter som fick massage kände sig sedda som en individ med cancer och inte bara 
som ännu en cancerpatient. De upplevde att beröringen var anpassad till dem som 
personer och inte sjukdomsanpassad (Dunwoody, Smyth & Davidson, 2002). Patienter 
beskrev i en studie att beröring fick dem att känna sig som en hel människa och inte 
endast som en sjuk kroppsdel (Borch & Hillervik, 2005; Dunwoody, Smyth & 
Davidson, 2002).  Patienterna ansåg att under arommassage kunde de fokusera på sig 
själva och bygga upp en inre styrka. De upplevde att de för en stund kunde glömma sin 
sjukdom och lägga sina genomgångna behandlingar bakom sig (Dunwoody, Smyth & 
Davidson, 2002).  Efter cancerbehandlingar i sjukhusmiljö fick patienter genom 
massage en stärkt självkänsla. De kände att de fick god omvårdnad då någon gav dem 
tid och berörde dem (Dunwoody, Smyth & Davidson, 2002;  Bottorff, 1993; Corner, 
Cawley & Hildebrand, 1995). Beröringen upplevdes som bekräftande och 
uppmuntrande och de kände sig positivt påverkade av att någon tog på dem (Bottorff, 
1993; Borch & Hillervik, 2005). Patienter som genomgått radikala kirurgiska ingrepp 
som till exempel mastektomi kände sig bekräftade och uppskattade när någon rörde vid 
deras stympade  kroppar (Dunwoody, Smyth & Davidson, 2002; Corner, Cawley & 
Hildebrand, 1995). Genom beröring visade sjuksköterskan ett genuint intresse och 
omsorg  av patienten som person (Bottorff, 1993). Patienter upplevde att under tiden de 
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fick massage kunde de lättare öppna sig och samtala om vardagliga ting och inte bara 
om sådant som involverade deras sjukdom. De upplevde sig bekräftade och kände 
därmed sig trygga (Dunwoody, Smyth & Davidson, 2002). Detta visar även en studie 
utförd i Puerto Rico, där beröring ledde till att stämningen lättades upp och förtroendet 
mellan patienterna och vårdpersonalen ökade. Därmed ökade patienternas känsla av 
acceptans som individer. Beröring gav många cancerpatienter bekräftelse och ingav 
hopp om förbättring av deras sjukdom. Sjuksköterskornas beröring gav patienterna stöd 
i deras kamp mot cancersjukdomen, vilket gjorde att patienterna uppmuntrades att 
fortsätta kämpa mot sin sjukdom. Patienterna upplevde ett stöd i beröringen som fick 
dem att för ett tag glömma negativa tankar om framtiden. Känslan av att bli accepterad 
som en person resulterade i bekräftelse och en ökad positiv självbild (Morales, 1994). 
Några patienter uttryckte att beröringen medförde en känsla av beroende och beröringen 
sågs som en positiv nödvändighet (Borch & Hillervik, 2005). Upplevelsen av beröring 
ingick som en del av hela vårdupplevelsen och beskrevs dels som beröring som 
kommunicerade något dels beröring som ej kommunicerade något. Dessa upplevelser 
var olika beroende på hur beröring utfördes samt i vilken situation beröringen gavs. Den 
kunde då innefatta både positiva och mindre positiva upplevelser (Borch & Hillervik, 
2005). Trygghet upplevdes när patienterna kände tillit till och förtroende för personalen 
som berörde dem och när personalen visade omsorg, hänsyn och empati. Patienterna 
beskrev att de upplevde trygghet när vårdpersonalen var tillgänglig samt när det var 
kontinuitet i kontakten. De upplevde även trygghet när personalen visade kompetens. 
Kompetens beskrevs som kunskap om patienternas individuella behov och innefattade 
både personalens erfarenhet och kvaliteten på beröringen (Borch & Hillervik, 2005). I 
sjuksköterske-patient relationen resulterade beröringen i att patienterna kände sig 
accepterade, trygga och uppmuntrade att klara av sin situation (Bottorff, 1993). 
Patienter beskrev att beröring fick dem att känna sig som hela individer och denna 
upplevelsen av att vara sedda gjorde att de kände sig delaktiga. Delaktigheten upplevdes 
när personalen lyssnade på patienterna och då de fick möjlighet att själva bestämma i 
vilken utsträckning de ville ha hjälp i form av beröring (Dunwoody, Smyth & Davidson, 
2002; Borch & Hillervik, 2005). Även närståendes beröring var betydelsefull då den 
ingav hopp och ömhet. Personalens beröring uppfattades som professionell, närståendes 
beröring uppfattades som mer kärleksfull (Morales, 1994).  
 
Lindrad smärta 
 
Patienter betonade vikten av att taktil massage användes som komplement till 
läkemedelsbehandling vid smärtlindring (Alexandersson, Delhén, Johansson, Petersson 
& Langius, 2003; Weze, Leatherd, Grange, Tiplady & Stevens, 2004). Patienternas 
respons av massage var överväldigande. Effekten upplevdes som kraftfull och 
uppskattades som ett bra komplement till den medicinska behandlingen. De angav att 
massagen lindrade smärtan (Corner, Cawley & Hildebrand, 1995). Även i en svensk 
studie erhöll palliativa patienter smärtlindring genom taktil massage. Patienterna 
upplevde att när vårdpersonalen hjälpte dem med deras personliga hygien och därmed 
berörde huden minskade den fysiska smärtan (Bottorff, 1993). Den stora studien gjord i 
USA där cancerpatienter erhöll massage och/eller lätt taktil massage visade att hälften 
av patienterna upplevde att denna form av beröring lindrade smärtan (Cassileth & 
Vickers, 2004). Patienter rapporterade även minskad smärtupplevelse dagen efter de 
erhållt terapeutisk massage (Ferrel-Torry & Glick, 1993). 
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Mindre stress, dämpad ångest/oro   
 
Patienter  upplevde att beröring ledde till lägre stressnivå (Dunwoody, Smyth & 
Davidson, 2002). En studie på cancerpatienter i Storbritannien visade att det symtom 
som påverkades mest av terapeutisk beröring var stress. Stressen hos cancerpatienterna 
minskade  liksom patienternas rädsla (Dunwoody, Smyth & Davidson, 2002; Weze, 
Leatherd, Grange, Tiplady & Stevens, 2004). Massagen användes även för att stilla oro 
då patienterna upplevde att beröringen lindrade deras ångest och oro (Alexandersson, 
Delhén, Johansson, Petersson & Langius, 2003; Weze, Leatherd, Grange, Tiplady & 
Stevens, 2004). När cancerpatienter erhöll massage och/eller lätt taktil massage 
upplevde drygt hälften minskad oro (Cassileth & Vickers, 2004). Oron minskade vid 
minsta fysisk beröring såsom när sjuksköterskan höll patienten i handen (Bottorff, 
1993). Cancerpatienter upplevde ofta mycket ångest och oro och en amerikansk studie 
gjord på cancerpatienter som erhöll terapeutisk massage visade att ungefär en fjärdedel 
upplevde minskad oro/ ångest, men att beröringen inte hade någon effekt på depression 
(Ferrel-Torry & Glick ,1993). Patienterna kunde även uppleva negativa känslor som 
ökad oro om det var en främling som berörde dem (Corner, Cawley & Hildebrand, 
1995; Ferrel-Torry & Glick, 1993). I en studie gjord i Sverige upplevde patienter sig 
spända i samband med beröringen. Detta på grund av att de var rädda att beröring skulle 
orsaka skada på något sätt. Obehaget beskrevs som en känsla av oro i samband med 
beröringen. Denna känsla förstärktes när personalen upplevdes som stressad och hade 
bråttom eller var hårdhänt (Borch & Hillervik, 2005). 
 
Avslappning och lugn, förbättrade sömnvanor  
 
Patienter angav att massage var muskelavslappnande och löste upp spänningar i 
kroppen (Corner, Cawley & Hildebrand, 1995). Drygt hälften av de cancerpatienter, 
som ingick i en studie gjord i USA och som fick terapeutisk massage upplevde en 
förhöjd känsla av avslappning. Studien visade även att fysiologiska funktioner såsom 
puls, blodtryck och andningsfrekvens sjönk efter behandling, vilket påvisade att 
patienterna var mer avslappnade efter att ha erhållt terapeutisk massage (Ferrel-Torry & 
Glick, 1993). Patienter upplevde beröringen som lugnande och tröstande samt  att den 
gav dem ett ökat emotionellt stöd (Bottorff, 1993). Beröring ledde till en känsla av 
avslappning, lugn och ro (Borch & Hillervik, 2005). De flesta patienter upplevde att de 
omedelbart efter massagen kände sig väldigt avslappnade och sömniga samt angav att 
de sovit mycket bättre efter terapeutisk massage (Ferrel-Torry & Glick, 1993). 
Massagens effekt varierade och vissa individer upplevde att effekten varade dagen ut 
medan andra patienter upplevde att de upp till en vecka efter beröringen sov bättre, var 
mindre spända och kände sig gladare. De cancerpatienter som samtidigt fick hemo- och 
radioterapi upplevde att beröringens effekt inte varade lika länge (Corner, Cawley & 
Hildebrand, 1995). 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av beröring inom 
canceromvårdnad och pallitiv omvårdnad. Studien utfördes som en litteraturstudie och 
material söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Syftet med studien var från början att 
belysa hur palliativa patienter upplevde beröring inom omvårdnaden. Det tillgängliga 
materialet visade sig vara begränsat och därför inkluderades cancerpatienter. Flera av 
artiklarna visade sig innehålla cancerpatienter som också var palliativa patienter och 
överensstämde därmed helt med studiens syfte.  
 
Tidsbristen ansågs som en svaghet i studien. Sökningarna i PubMed kunde inte 
inkludera kriteriet vetenskapliga artiklar. Artikelns vetenskapliga kvalitet framgick inte 
alltid av abstraktet utan artiklarna behövde läsas i sin helhet för att dess vetenskapliga 
kvalitet skulle fastställas. Tidsbegränsningen tillät inte genomläsning av alla artiklar 
som kan ha varit relevanta för studien då de var tvugna att beställas. Detta innebar att 
relevanta artiklar för studiens syfte kan ha missats. 
 
En svaghet i studien var att med undantag av en artikel från Puerto Rico kom alla 
artiklarna från västvärlden. Detta för att den forskning som utförts inom området 
beröring till största delen har gjorts i den västerländska kulturen. Litteraturstudien är 
därför inte globalt generaliserbar. Däremot stämmer studiens resultat överens med 
författarnas egna erfarenhet om beröringens betydelse i samband med omvårdnaden av 
cancerpatienter och palliativa patienter, varför resultatet kan anses vara rimligt. 
 
En styrka i studien var att många av artiklarna återkom i sökningarna i de båda 
databaserna. Detta visade  att rätt sökord användes för syftet. Ytterligare en styrka med 
studien var att både kvantitativa och kvalitativa artiklar användes. Detta innebar att 
forskning som gjorts på både stora och små patientgrupper inkluderats och beröringens 
betydelse kartlagts. Artiklarna lästes ingående av båda författarna och diskuterades 
grundligt.  
 
6 av de 11 artiklarna i studien var mindre än 5 år gamla. Äldre artiklar valdes att ta med 
då de överensstämde med syftet. Beröring kan anses vara ett tidslöst begrepp som inte 
förändrats över tid.   
 

Resultatdiskussion 
 
Studien resulterade i ett övergripande tema; välbefinnande och förbättrad livskvalitet 
samt i fyra kategorier. Dessa kategorier är; bekräftelse, trygghet och delaktighet; lindrad 
smärta; mindre stress och dämpad ångest/oro samt avslappning och lugn, förbättrade 
sömnvanor. 
 
Artiklarna i studien granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 
kvantitativa och kvalitativa studier. I resultatet användes 11 artiklar och av dessa var 9 
artiklar av vetenskaplig grad I, vilket styrker artiklarnas trovärdighet. Av de 11 artiklar 
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som användes i resultatet var 7 kvalitativa, 3 kvantitativa och 1 både kvalitativ och 
kvantitativ. Att majoriteten av artiklarna var kvalitativa anses som en styrka då de 
innehöll ingående intervjuer och samtal med patienter angående deras upplevelser av 
beröring. Användandet av både kvalitativa och kvantitativa artiklar tillåter studien att 
belysas från olika vinklar. Detta ger ett bra helhetsintryck och stärker litteraturstudiens 
trovärdighet.   
  
Av artiklarna hade 6 ett urval under 12, vilket kan ha påverkat resultatets trovärdighet 
negativt då generalisering med litet urval kan ifrågasättas. De 6 artiklarna med ett litet 
urval var de  kvalitativa studierna, vilka ofta bygger på djupgående intervjuver, därmed 
behöver inte urvalet vara så stort.  
 
I 4 av artiklarna uppgick bortfallet till mer än 20 %, men detta anses inte ha påverkat 
resultatet. Av de 11 artiklar som användes i resultatet var 8 granskade av etiska 
kommittéer.  
 
Beröring är en stor del av sjuksköterskans arbete och är en självklar del för de flesta 
som arbetar inom vård och omsorg. I resultatet framkom det att beröring i 
sjuksköterske-patient relationen ledde till att patienterna kände sig accepterade och 
trygga i sin sjukdomssituation (Bottorff, 1993). Ett förtroende skapades mellan patient 
och vårdpersonal då beröring var en del av mötet (Birkestad, 1999, s. 35; Morales, 
1994). Människors individuella utveckling är beroende av beröring och kroppskontakt, 
kroppens förmåga till återhämtning stärks (Thornquist, 2001, s. 163-186). Patienterna 
visar en uppskattning av att personalen ägnade tid bara åt dem och därmed bekräftade 
dem som en individ, vilket även sågs i resultatet (Birkestad, 1999, s. 37; Bottorf, 1993; 
Dunwoody, Smyth & Davidson, 2003).  Att bli bekräftad innebar att bli sedd för den 
individ patinten är och beröring innebar en möjlighet till närvaro, bekräftelse och 
deltagande  (Dunwoody, Smyth & Davidson, 2002). Gustafsson (2004) använder 
bekräftande omvårdnad där människosynen baseras på personens jagperspektiv, denna 
människosyn utgår från en humanistisk värdegrund. Varje patient och vårdgivare är 
unik i omvårdnadssituationen och detta är utgångspunkten för bekräftande omvårdnad. 
(Gustafsson, 2004). Patienter upplevde att de blev sedda som hela individer när 
vårdpersonalen tog på dem. Resultatet visade att all beröring påverkade patienters 
välbefinnande och livskvalitet. Detta gav dem kraft att fokusera på sig själva i kampen 
mot sin sjukdom (Dunwoody, Smyth & Davidson, 2002). Det är viktigt att 
sjuksköterskan är medveten om samtalets betydelse då det ger patienten trygghet och 
bekräftelse. Studien visade att beröring gjorde det lättare att öppna upp för samtal om 
vardagliga ting och för en stund glömma sin sjukdom. (Dunwoody, Smyth & Davidson, 
2002). Beröring och massage är ingenting som botar en cancersjuk patient, dock är den i 
de flesta fall symtomlindrande och ger ett ökat välbefinnande (Almås, 2004, s. 245-
250). Människor mår bra av beröring och då patienter drabbas av terminal sjukom är det 
viktigt att förstå hur den kan påverka patientens välbefinnande.  
 
Patienter upplevde att beröring ökar deras livskvalitet och välbefinnade vilket 
genomsyrade studiens resultat (Alexandersson, Delhén, Johansson, Petersson & 
Langius, 2003; Bottorff, 1993; Cassileth & Vickers, 2004; Corner, Cawley & 
Hildebrand, 1995; Demmer & Sauer, 2002; Dunwoody, Smyth & Davidson, 2002; 
Ferrel-Torry & Glick, 1993; Giasson & Bouchard, 1998; Weze, Leatherd, Grange, 



12 
 

Tiplady & Stevens). Då beröring ökar frisättningen av hormonet oxytocin leder detta till 
en ökad känsla av välbefinnande (Moberg, 2000; Percy, 2006, s. 47-51, Birkestad, 1999, 
s. 60-61) . Beröringen ledde även till att patienter kände välbefinnande i form av glädje 
och lättnad (Borch & Hillervik, 2005). Beröring anses inte bara ha en specifik 
terapeutisk effekt såsom att minska obehag utan beröring leder även till ett spirituellt 
och psykologiskt välbefinnande hos patienten (Chang 2001). Detta överrenstämmer 
med Kruijver, Kerksta, Bensing & van de Wiel (2000) som menar att patienter inom 
palliativ omvårdnad bör få psykosocialt stöd såsom beröring. Vårdpersonal bör även 
inge hopp och lyssna på patienten (Kruijver, Kerksta, Bensing & van de Wiel 2000).  
Resultatet visade att terapeutisk beröring även påverkar patienters bieffekter av 
kemoterapi såsom ångest/oro, smärta och sömnsvårigheter vilket även Oneschuk, 
Balneaves, Verhoef, Boon, Demmer & Chiu anser. De beskriver även att bieffekter av 
kemoterapi såsom illamående minskade. Beröring bidrar även till ökade känslor av lugn 
och ro och välbefinnande (Oneschuk, Balneaves, Verhoef, Boon, Demmer & Chiu, 
2007). Användandet av beröring och massage kan vara ett sätt att uppfylla WHO’s 
definition av palliativ omvårdnad där målet bland annat är att ge patienten bästa möjliga 
livskvalitet (Kaasa, 2001, s. 11). Beröring är en kostnadsfri och enkel omvårdnadsåtgärd 
som kan utföras av alla vårdgivare och borde därmed utnyttjas mer inom sjukvården.  
 
Patienter som fick beröring upplevde att smärtan lindrades och att beröringen var ett bra 
komplement till den medicinska behandlingen (Corner, Cawley & Hildebrand, 1995; 
Alexandersson, Delhén, Johansson, Petersson & Langius, 2003; Weze, Leatherd, 
Grange, Tiplady & Stevens, 2004). Denna smärtlindring varade allt från några timmar 
upp till sju dagar beroende på om hemo- och radioterapi erhölls samtidigt (Cawley, 
Corner, Hildebrand, 1995). Detta kan jämföras med Evans (1995), där 62 % av de 
palliativa cancerpatienterna upplever att massagens effekter varar upp till flera timmar 
efter behandlingen. Enligt Lafferty, Downey McCarty, Standich & Patrick (2006) 
upplever palliativa patienter att smärtan minskar omedelbart efter fysisk beröring som 
massage.  
 
Stress kan påverka cancer- och palliativa patienter negativt. Stress påvisades vara det 
symtom som påverkades mest av beröring och massage (Davidson, Dunwoody, Smyth, 
2002; Weze, Leatherd, Grange, Tiplady & Stevens, 2004). Beröringen hade en lugnande 
inverkan framförallt hos cancerpatienter då de ofta upplevde mycket ångest och oro 
(Bottorff, 1993; Cassileth, Vickers, 2004; Corner, Cawley & Hildebrand, 1995; Glick, 
Ferrel-Torry, 1993). Patienter kunde även känna sig spända och oroade över att 
beröringen i sig skulle göra ont och/eller orsaka skada. Även känslor av obehag kunde 
upplevas då patienter berördes av en främling ( Borch & Hillevik, 2005; Corner, 
Cawley & Hildebrand, 1995; Ferrel-Torry & Glick, 1993). Detta diskuteras även av 
Davidhizar, Giger & Newman-Giger (1997) som betonar vikten av vårdgivarens  
uppmärksamhet av patienters eventuella negativa upplevelser av beröring. För att 
fastställa om patienten upplever beröring som något positivt eller negativt bör den som 
ger beröring alltid ha ögonkontakt med patienten och uppmärksamma patientens 
reaktion såsom ansiktsuttryck, muskelspänningar och förändrat röstläge vilka kan vara 
uttryck på att patienten upplever beröringen som något positivt eller negativt 
(Davidhizar, Giger & Newman-Giger, 1997).  
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Resultatet visade att beröring är ett redskap som även närstående kan använda sig av 
och på så sätt bli involverade i omvårdnadsarbetet. Detta stärks även genom Brenner & 
Krenzer (2003) som menar att närstående har en viktig roll i den palliativa 
omvårdnaden. Både den som ger och den som får beröring påverkas positivt (Birkestad, 
1995, s. 35-37). Användandet av beröring skiljer sig inom olika kulturer, som 
vårdgivare är det viktigt att respektera inte bara individen utan även patientens 
kulturella bakgrund. 
 
Beröring och massage ledde även till sänkt puls, blodtryck och andningsfrekvens vilket 
tyder på att patienten blev mer avslappnad och lugn (Ferrel-Torry & Glick 1993). Att 
kunna slappna av är viktigt för cancerpatienter och palliativa patienter då behovet av 
sömn och vila ökar. Cancerpatienter och palliativa patienter upplever ofta mycket oro 
och ångest vilket kan leda till sömnproblem (Kaasa, 2001, s. 371). 
 

Konklusion 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av beröring inom 
canceromvårdnad och palliativ omvårdnad. Resultatet visade att välbefinnande och 
förbättrad livskvalitet erhölls av majoriteten patienter som erhöll någon form av 
beröring. Beröring är en grundläggande del av omvårdnadsarbetet och ett sätt att 
bekräfta och öka patienters välbefinnande. Beröring och massage visade sig ha flera 
positiva effekter såsom bekräftelse, smärtlindring, dämpad oro och förbättrade 
sömnvanor. En känsla av inre kraft och motivation erhölls av patienter som fick 
beröring. Även fysiologiska förändringar såsom sänkt puls- och blodtryck och minskad 
andningsfrekvens uppmättes. I resultatet framgick det att beröring i huvudsak hade 
positiva effekter, men även negativa effekter framkom. De negativa upplevelserna var 
oro över att beröringen skulle orsaka skada eller vara smärtsam. Men även att bli berörd 
av en främling kunde uppfattas som oroväckande. 
 

Implikation 
 
Beröring är en stor del av omvårdnadsarbetet inom canceromvårdnad och palliativ 
omvårdnad. Beröring påverkar patienten fysiskt, psykiskt och socialt därför är det 
viktigt att beröringens betydelse inkluderas inom vårdutbildningar för att öka 
vårdpersonalens kunskap i detta ämne. Därmed kan beröringens negativa effekter 
undvikas och de positiva effekterna lyftas fram. Taktil massage, taktil stimulering och 
terapeutisk beröring är interventioner som kan utföras av vårdpersonal. Det krävs dock 
erfarenhet och kunskap om hur människor kan reagera vid beröring. Begränsad 
forskning är gjord på beröringens betydelse för cancerpatienter och palliativa patienter, 
därför vore det önskvärt med mer forskning. Det bör eftersträvas att sådan publiceras i 
vetenskapliga tidsskrifter för att på så sätt öka kunskapen om beröringens betydelse. 
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