
❙ ❙ Mjuk massage kan sägas utgöra ett
samlingsbegrepp för interventioner som
t ex taktil stimulering, taktil massage,
aromaterapimassage, hudmassage, be-
röringsmassage och efflurage. Mjuk
massage ges bland annat till patienter
med demenssjukdom, som ett komple-
ment till annan omvårdnad och behand-
ling, i samband med dagliga vårdrutiner. 

Syftet är att ge ökat välbefinnande,
minska stress och ge smärtlindring för
att därigenom dämpa oro och aggressi-
vitet hos patienten. Mjuk massage kan
ges på olika delar av kroppen och utföras
av personal eller anhöriga. Det förekom-
mer variationer i hur ofta och länge mas-
sagen ges. Den potentiella målgruppen
för behandling är stor. 

Effekten av mjuk massage, oftast i form
av handmassage, har studerats i ett fåtal
små och korta studier. Långtidsstudier
saknas. Det finns en kontrollerad studie
av 16 patienter. Resultaten tyder på att
massage kan ge positiv effekt på depres-
sion, ångest, humör, vaken- och kontakt-
barhet samt på vissa minnesfunktioner.
Dessutom finns tre studier med före–ef-
ter-design. I en av dessa uppmättes sig-

nifikanta effekter i form av lägre fre-
kvens och intensitet av slag, skrik, flykt
och försök att ta tag i vårdaren. 

I en studie uppmättes färre ångestbe-
teenden efter intervention, och i två stu-
dier uppmättes lägre puls efter varje
massagetillfälle jämfört med före. I yt-
terligare en studie av effekten på upprört
beteende gav massagen upphov till mot-
stridiga resultat.

Sammanfattningsvis tycks mjuk massage
kunna ge upphov till positiva effekter
hos gruppen demenssjuka. Studierna är
dock för små för att säkra slutsatser ska
kunna dras.

De etiska aspekterna måste beaktas.
Vid behandling av patienter med låg
grad av autonomi, vilket är fallet vid de-
menssjukdom, är patientens och anhöri-
gas samtycke ett centralt begrepp. Fri-
villigheten är avgörande för att massa-
gen inte ska upplevas påträngande och
kränkande för patienten och tvingande
för vårdaren. Detta kräver stor medve-
tenhet, goda kunskaper och gott omdö-
me hos alla inblandade.

Hälsoekonomiska studier av effek-
terna av massage saknas. Metodens
kostnadseffektivitet i förhållande till
andra metoder kan därför idag inte vär-
deras. Om emellertid mjuk massage
skulle visa sig resultera i att patienterna
blir lugnare skulle det kunna innebära att
vårdaren kan använda sin tid mer ända-
målsenligt.

SBU Alert har bedömt att den vetenskap-
liga dokumentationen kring effekten av
mjuk massage till demenssjuka  patien-

ter är ringa samt att det inte finns någon
vetenskaplig dokumentation om kostna-
der och kostnadseffektivitet.

Eftersom kunskapen om effekter av
och kostnader för massage är mycket be-
gränsad, bör större multicenterstudier
som utvärderar detta utföras innan meto-
den införs i rutinsjukvård.
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Alert, som bedrivs i samverkan mellan SBU,
Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och
Landstingsförbundet, är ett komplement
till SBUs omfattande systematiska litteratur-
översikter, och riktar sig i första hand till be-
slutsfattare och verksamhetschefer i sjukvår-
den. SBU Alert ska tidigt identifiera nya me-
toder, bedöma förväntade effekter när det
gäller vårdresultat, ekonomi och vårdstruk-
tur samt peka på kunskapsluckor.
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Taktil massage, ett alternativ i vården som tycks kunna ge upphov till positiva effekter.
Den vetenskapliga dokumentationen är dock ringa. 
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