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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Smärtsam och långdragen latensfas är ett problem inomförlossningsvården 
idag då det ofta bidrar till komplikationer som till exempel förhöjd andel kejsarsnitt och 
postpartuminfektioner 2002). Taktil massage har visat sig kunna bidra till ökat 
välbefinnande och avslappning hos gravida kvinnor med hyperemisis). Studier som 
utvärderat effekter av taktil massage på latensfasen under förlossningen saknas. Syfte: 
Att jämföra effekterna av standardbehandling, musikterapi och taktil massage med 
enbart standardbehandling under latensfasen. Design: Randomiserad kontrollerad 
pilotstudie. Plats för genomförande: Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Deltagare: 40 
kvinnor som väntar sitt första barn som söker förlossningen på grund av en smärtsam 
latensfas. Primär utvärderingsvariabel: etablering av aktivt förlossningsskede. 
Sekundära utvärderingsvariabler: användning av smärtlindring och 
förlossningsutfall. Resultat: Etableringen av aktivt förlossningsförlopp, användning av 
smärtlindring och förlossningsutfall skiljde sig inte åt mellan grupperna. Färre kvinnor 
som fått taktil massage använde Tablett Citodon (p= 0,0475) men i övrigt skiljde sig 
inte användningen av smärtlindring åt mellan behandlingsgrupperna. Slutsats: Taktil 
massage under latensfasen påverkar inte etablering av aktivt förlossningsförlopp, 
användning av smärtlindring, förlossningsutfall eller barnets hälsa. 
 
 
Nyckelord: Taktil massage, latensfas, förlossning, smärtlindring. 
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INLEDNING  
Kvinnor med en lång och smärtsam latensfas är en utsatt patientkategori som i bland är svår 
att behandla i förlossningsvården. Enligt Maghoma och Buchmann (2002) är lång latensfas 
också ett problem, då det ofta är förknippat med ökad mängd komplikationer, mer obstetriska 
interventioner och postpartuminfektioner. Behandling som kan hjälpa dessa kvinnor är därför 
av godo. 

Komplementära behandlingsmetoder, såsom till exempel massage och akupunktur, är något 
som alltid har fascinerat oss. Med våra olika kunskaper i bagaget om massage och taktil 
massage som metod kände vi att det skulle vara spännande att skriva om detta område i 
samband med barnafödande. När vi sedan fick veta att det på kvinnokliniken Södra Älvsborgs 
sjukhus i Borås och på Sahlgrenska universitetssjukhuset/ Östra och Sahlgrenska 
universitetssjukhuset/ Mölndal i Göteborg respektive Mölndal pågår en studie av effekter av 
taktil massage under latensfasen, blev vi nyfikna. Erbjudandet om att få medverka i denna 
studie och skriva vår magisteruppsats grundad på delar av resultatet kändes som en chans att 
få fördjupa våra kunskaper i ett högaktuellt ämne.  
 
När vi nu utbildar oss till barnmorskor, har vi sett att förlossningsvården är väldigt 
instrumentell och teknisk. Vi tror att taktil massage som en alternativ metod i 
förlossningsvården kan vara ett sätt att värna om det naturliga förloppet. Metoden är enkel att 
utföra och den har inga kontraindikationer som annars vanlig klassisk massage har Wigforss 
Percy (2006). 

 

BAKGRUND 

Förlossningsstart 
För att kunna utvärdera hur massage kan ha effekt under ett förlossningsarbete är det viktigt 
att känna till hur kroppen fungerar under graviditet och förlossning. Varje kvinna genomgår 
en stor omställning, både fysiskt och psykiskt, när en graviditet övergår i moderskap. Flera 
förändringar i kroppen sker under de sista veckorna av graviditeten i syfte att förbereda för 
förlossning (Fraser & Cooper, 2003). 
 
Under större delen av graviditeten förekommer lågfrekventa och oregelbundna 
uteruskontraktioner som kallas Braxton-Hicks kontraktioner. Mot slutet av graviditeten när 
dessa kontraktioner ofta ökar i frekvens kallas de vanligen förvärkar (Hagberg, Marsál & 
Westgren, 2008). Detta beror bland annat på den successiva ökning av antalet 
oxytocinreceptorer som enligt Fraser och Cooper (2003), sker under graviditeten. En icke 
gravid uterus har inga oxytocinreceptorer alls men efter cirka 13 veckors graviditet så börjar 
de framträda och ökar sedan mer och mer med fokus på fundusregionen. 
 
Faxelid, Hogg, Kaplan och Nissen (2001), beskriver Braxton-Hicks som kontraktioner som 
inte har någon effekt på cervix och som under hormonell påvekan förstärks mer och mer 
under slutet av graviditeten. Cirka fem veckor innan förlossning sjunker 
progesteronproduktionen, vilket leder till en ökad retledningsförmåga i livmoderväggen och 
ökad känslighet för oxytocinets kontraherande effekt. Även ökade östrogenhalter bidrar till 
muskelcellernas kontraktionsförmåga och är nödvändiga för att oxytocinet ska behålla sin 
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kontraherande effekt. I detta hormonspel har sannolikt också fostret en roll då det producerar 
ökande mängder av förstadier till östrogen i slutet av graviditeten (Faxelid et al., 2001). 
 
Förvärkarna kan av vissa kvinnor upplevas som smärtsamma trots att de inte har någon 
märkbar effekt på cervix och därmed inte betyder att förlossningen har startat. Noggrann 
information om detta är viktigt redan under graviditeten då det underlättar för kvinnan att göra 
egna välinformerade val om hur hon ska hantera sin situation (Fraser & Cooper, 2003). 

Latensfas  
Latensfasen är den första fasen av förlossningens öppningsskede och dess definition varierar i 
litteraturen. Den klassiska definitionen härstammar från Friedmans studier på 1950- och 60-
talet (Friedman, 1978), där förstföderskor och omföderskor studerades gällande hur ett 
normalt förlossningsförlopp ser ut och hur lång latensfas som är normalt. Friedman menar att 
latensfasen börjar när sammandragningarna är regelbundna och slutar när cervix-dilatationen 
accelererar, vilket oftast sker vid tre-fem centimeters dilatation. I nämnda studie var 
durationen av latensfasen för förstföderskor i genomsnitt 8,6 timmar (range: 1- 44 timmar). 
  
Ingemarsson och Ingemarsson (2006) menar att gränserna mellan Braxton-Hicks, förvärkar 
och latensfas är flytande och svåra att avgränsa från varandra, varför latensfasens duration är 
svår att mäta. Greulich och Tarrant (2007) anser att det är kvinnans egen uppfattning om när 
förlossningen startar som ska gälla. Blix, Kumle och Öian (2008) diskuterar i sin studie hur 
olika latensfasen definieras i olika studier och hur svårt det därmed blir att bedöma hur lång 
en normal förlossning vanligtvis är.  
 
Socialstyrelsen menar i sina rekommendationer och riktlinjer gällande förlossningsvård 
(2001) att gravida kvinnor i latensfas i möjligaste mån ska vara hemma tills förlossningen är i 
aktiv fas, detta för att undvika onödiga interventioner. Enligt en studie av Peisner och Rosen 
(1986) är 60 % av kvinnor i förlossningsarbete i aktiv fas vid en cervix dilatation av fyra cm 
och vid fem cm är 89 % av kvinnorna i aktiv fas. Om cervix är dilaterad fem centimeter och 
hon ändå inte bedöms vara i ett aktivt förlossningsarbete är risken för värksvaghet stor. Här 
menar dock Friedman (1978) att mångföderskor ibland är i latensfas fram till sex cm 
dilatation av cervix.  De flesta kvinnor upplever sammandragningarna som smärtsamma då 
trycket i livmodern överstiger 25 mm Hg. För att cervix ska vidga sig krävs ett intrauterint 
tryck på 15 mm Hg, vilket förklarar att vissa kvinnor kan genomgå mer eller mindre av sin 
förlossning utan att känna någon smärta (Olofsson, 2003).  
 
Socialstyrelsens (2001) har formulerat kriterier för aktiv förlossning. Två av dessa tre kriterier 
ska vara uppfyllda för att förlossningen ska anses vara aktiv; vattenavgång, tre till fyra 
smärtsamma sammandragningar per tio minuter och utplånad cervix med en öppningsgrad 
mer än tre till fyra centimeter. Kvinnor som inte efter några timmars vård uppfyller kriterierna 
för aktiv förlossning bedöms enligt Socialstyrelsen (2001) vara i latensfas. 
 

Tidigare forskning 
Latensfas 
McNiven, Williams, Hodnet, Kaufman och Hannah (1998) beskriver hur kvinnor som fått en 
tidig bedömning i latensfasen och därefter lämnat sjukhuset i väntan på aktivt 
förlossningsarbete får ett bättre förlossningsutfall i jämförelse med de kvinnor som lades in i 
latensfasen. I gruppen som lades in användes signifikant mer Epiduralanalgesi och mer 
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oxytocinstimulering. Förlossningarna tog längre tid och kvinnorna var mindre nöjda med sin 
förlossning. Andelen av instrumentella förlossningar påverkades ej.   
 
Enligt en studie av Wuitchik, Bakal och Lipshitz (1989) ger mycket smärta och oro under 
latensfasen ett längre förlossningsförlopp, både vad gäller latensfasen och den aktiva fasen. 
Dessutom visar samma studie att risken för avvikande CTG och behov av barnläkarassistans 
efter barnets födelse ökar betydligt för kvinnor vars latensfas var mycket smärtsam och 
innebar mycket oro. Chelmow, Kilpatrick och Laros (1993) har visat att en lång latensfas 
predisponerar för låg Apgarpoäng hos barnet med behov av barnläkarvård, större maternella 
blödningar och längre sjukhusvård.  
 
Enligt flera studier (Rahnama, Ziaei & Faghihzadeh, 2006; Bailit, Dierker, Blanchard & 
Mercer, 2005; Maghoma & Buchmann, 2002) blir andelen kejsarsnitt signifikant högre bland 
kvinnor som vårdas på förlossningsavdelningen under latensfasen. Även Maghoma och 
Buchmann (2002) har visat på samband mellan förlängd latensfas (>8 timmar) och antal 
interventioner och komplikationer för både mor och barn vad gäller kejsarsnitt, 
oxytocinstimulering, postpartuminfektioner, Apgar Score mindre än sju vid fem minuter samt 
behov av neonatalvård. Maghoma och Buchmann (2002) konstaterar dock att det är oklart om 
den ökade förekomsten av komplikationer är en följd av den förlängda latentfasen eller om 
den beror på en ökad benägenhet att intervenera och påskynda förloppet i dessa fall.  
 

Förlossningssmärta 
Förlossningsupplevelsen varierar enligt Olofsson (2003) mellan olika kvinnor men de allra 
flesta upplever smärtorna som svåra till outhärdliga under någon del av förlossningen. Många 
förvånas av styrkan i sammandragningarna och tror att något håller på att gå fel och att de ska 
gå sönder. Olofsson (2003), menar också att förutom fysiologiska förklaringar, finns även 
psykologiska anledningar till att kvinnor upplever förlossningssmärta olika. Kvinnans mentala 
balans, inställning till graviditeten och relation till barnafadern har som exempel stor 
betydelse. Många kvinnor beskriver att otrygghet och rädsla att förlora kontrollen över 
situationen förstärker smärtupplevelsen. Hos de flesta gravida kvinnor växlar glädje och 
förväntan med ängslan och oro. För vissa kvinnor tar oron överhanden och uttrycks som 
förlossningsrädsla. Enligt Nilsson (2008) lider upp till 10 % av de gravida av svår 
förlossningsrädsla. Detta är när rädslan påverkar det dagliga livet i form av t ex. 
sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och ångest. Anledningen till förlossningsrädslan 
varierar mycket men kan vara t ex. rädsla för smärta och en känsla av ökad sårbarhet (Nilsson, 
2004). Av de förlossningsrädda kvinnorna har, enligt Olofsson (2003), ca 70 % bristande 
förtroende för och tillit till sjukvården. De litar inte på att de kommer få adekvat hjälp vid sin 
förlossning.  
 
Enligt Faxelid et al. (2001) och Olofsson (2003) kan en svår smärta med oro, spänning och 
hyperventilation leda till allvarliga konsekvenser för det väntade barnet. Muskulär spänning 
leder till ökat tryck intraabdominellt och därmed till minskad blodcirkulation till placenta och 
barnet. En svårt smärtpåverkad person hyperventilerar oavsett varifrån smärtan kommer och 
även av förlossningssmärta. Hyperventilation leder till förändrad kolsyrespänning hos 
mamman och det leder i sin tur till försämrad placentacirkulation. 
 
Andrén, Störholt och Lundgren (2005) beskriver i en studie behovet av smärtlindring som 
kvinnor har när de kommer in till förlossningen i latensfasen. De läkemedel som då kan 
erbjudas i smärtlindrande syfte kan även ge biverkningar av olika slag. Enligt Chang, Wang 
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och Chen (2002) är massage under förlossning smärtlindrande och har även effekt på den oro 
som många upplever under en förlossning.   
 
Olofsson (2003) anser att kvinnan själv måste få bestämma vilken form av smärtlindring hon 
vill ha. Hon skall även ha en möjlighet att få välja flera olika alternativ. Icke-medicinska 
former av smärtlindring och avslappning är massage, bad, värme, sterilvatten eller 
natriuminjektioner s.k. ”kvaddlar”, akupunktur och transkutan elektrisk nervstimulering 
(TENS). Dessa former ger sällan några biverkningar och är ofta bra i början av 
förlossningsförloppet (Olofsson 2003). Medicinska läkemedel kan vara Panodil, Citodon och 
Morfin. I ett aktivt värkarbete finns lustgas, Epiduralanalgesi (EDA), Paracervicalblockad 
(PCB) och spinalbedövning (Faxelid et al., 2001). 

Massage 
Ordet massage benämns på olika sätt i världen. ”Mass” är arabiska och betyder beröra 
vidröra, ta i, känna på. Det svenska ordet massage kommer antagligen från grekiskans 
”massein” som betyder knåda (Wigforss Percy, 2006). En definition av massage är ”Mekanisk 
bearbetning, knådning av kroppsdelar med händerna” (Bonniers svenska ordbok, 1996)  
 
Wigforss Percy (2006) skriver att det finns många olika typer av massage, t.ex. nämns 
aromaterapi, massage, bindvävsmassage, japansk massage, svensk klassisk massage och taktil 
massage. I vissa former går man djupt ner och knådar musklerna. I andra använder man sig av 
mjukmassage, vilket innebär en bearbetning av huden med lätta strykningar, effluerage. 
Utförandet beskrivs längre fram. Det finns olika benämningar och metoder inom mjuk 
massage, de kan beskrivas som taktil massage, taktil stimulering, berörings massage och 
effluerage (Wigforss Percy, 2006). 
 

Historiskt perspektiv 
Massage har sedan urminnes tider funnits som behandlingsform och konstart i många olika 
kulturer. På grund av sin läkande, energigivande, avslappnade och lindrande kraft användes 
massage inom medicinen för att bota fysiska och psykiska lidanden (Lacroix, 1992). 
  
I Kina, Grekland och Japan har massage alltid varit en del av läkekonsten. Wigforss Percy 
(2006) beskriver att skrifter har hittats, som härstammar från läkekonstens fader Hippokrates 
tid ca 377 f. Kr. Han beskriver där sin behandlingsform, som innebär att den som masserar 
stryker handen ut med extremiteterna i riktning mot hjärtat, och på så sätt transporteras blod 
och kroppsvätskor mot hjärtat. Den massageformen påminner mycket om den nutida klassiska 
massagen (Wigforss Percy, 2006).  
 
I och med kristendomens inträdande i västvärlden, fick man en annan syn på beröring. 
Beröring av en annan människa ansågs då vara magi och häxeri. Det var syndigt med massage 
som förknippades med erotik och sexualitet. Massage förbjöds som en del av läkekonsten i 
västvärlden under den perioden. I övriga världen, som Kina och Japan, fortsatte man använda 
massage i behandlande syfte (Wigforss Percy, 2006; Lidell, 2000). 
 
Wigforss Percy (2006) och Jelveus (1998) beskriver båda hur den klassiska massagen kom till 
i Sverige i mitten av 1700-talet. En svensk gymnastiklärare vid namn Per Henrik Ling, hade 
efter sina resor till Kina genomarbetat en djup beskrivning av människans anatomi och 
fysiologi. Med hjälp av detta utvecklade han en metod som skulle komma att kallas svensk 
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eller klassisk massage. Ling delade in sina rörelser i tre slag: de helt passiva, de halvt passiva 
och de aktivt-passiva. I dag används holländaren Metzgers begrepp när det talas om 
massagens olika grundgrepp. Effluerage innebär avslappnande strykningar som alltid inleder 
och avslutar massagebehandlingen. Petrissage är halvdjup massage som utförs med syftet att 
öka cirkulationen och lösa upp muskelspänningar. Friktion, djupmassage, når djupare ner i 
musklerna för att öka cirkulationen ytterligare. Det var även Metzger som kom på ordet 
massage. I slutet av 1800- talet blev massagen godkänd att använda i medicinen igen, och den 
spreds vidare ut i Europa  
(Wigforss Percy, 2006; Jelveus, 1998).  
 

Barnmorskans kunskaper om massage fanns redan på 200-talet efter Kristi födelse. Det finns 
beskrivningar där det förklaras att barnmorskans händer skulle vara mjuka och olivolja skulle 
användas. Det finns skrifter från forntiden om att barnmorskan använde sig av massage för att 
hjälpa den födande kvinnan (Wigforss Percy, 2006). I många delar av världen är 
barnmorskans massagekonst mycket central. I Norden är massage i samband med förlossning 
inte lika självklar som i andra delar av världen där avancerade tekniker och intensiv 
kroppskontakt mellan barnmorska och barnaföderska var och är vanligt, inte minst i Asien. 
Den traditionella barnmorskan vandrar med den födande kvinnan under värkarbetet och med 
händer insmorda i oljor masserar hon in värme i kvinnans kropp. Under tiden känner hon hur 
barnet ligger och kan ibland vända det till rätt läge. Med rörelser uppifrån och ner över ryggen 
visar barnmorskan vägen ut för barnet. Massage anses också vara smärtlindrande (Höjeberg, 
2000). Taktil massage - definition och historia 
 
Tactile är ett franskt ord och betyder känsel. Ta’ctilis är berörbar på latin 
(Nationalencyklopedin, 2000). Taktil massage är en svensk massagemetod som grundades av 
sjuksköterskan Siv Ardeby på 1990-talet. Metoden är utarbetad efter kroppens anatomi och är 
en mjuk omslutande beröring av huden som värnar om individens integritet (Wigforss Percy, 
2006; Ardeby, 2003). Namnet taktil kom till då denna massage berör det taktila sinnet, eller 
beröringsreceptorerna (Ardeby 2003).  
 
 I ett utvecklingsprojekt gjort av Socialstyrelsen 1994 användes Ardebys massagemetod, då 
den ännu inte fått något namn. Detta utvecklingsprojekt utfördes på ett demensboende där 
Ardeby då arbetade. Frågan var om beröring med en mjuk massage gav förbättrad effekt på 
kommunikation och livskvaliteten hos de boende. Det visade sig vara en effektiv metod som 
både var enkel och konkret och ett bra verktyg i omvårdnadsarbetet (Ardeby 2003).  
 
Ardeby (2003) beskriver hur hon under hela sitt yrkesliv ägnat sig åt beröringens effekter. På 
60-talet när hon arbetade som vårdbiträde, använde hon massage i omvårdnadsarbetet med 
patienterna. 1967 var hon utbildad barnsjuksköterska och arbetade på en neonatalavdelning. 
Tillsammans med överläkaren började hon att låta föräldrarna själva få röra vid och sköta om 
sina barn. Det hade tidigare varit helt otänkbart. Vidare blev hon sedan skolsköterska och 
började massera barn som var stressade och oroliga.  
 

Utförande av taktil massage 
Massage kan ge både avslappning och adrenalinpåslag, det beror på hur den utförs. I den 
klassiska massagen bearbetas musklerna och vävnaden på djupet och grundgreppen 
effluerage, petrissage och friktion används. I den taktila massagen används endast effluerage 
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som grepp. Kontraindikationer vid klassisk massage är t.ex. feber pågående infektion, 
djupventrombos, akuta inflammationer och uttalad benskörhet (Lidell, 2000; Wigforss Percy, 
2006;) 

Eftersom effluerage ofta används som benämning när taktil massage beskrivs, följer här 
Arnould–Taylors (1997) beskrivning av effluerage. Denna massage skall alltid starta och 
avslutas med effluerage för att musklerna skall slappna av och för att det ger en 
genomblödning i huden. Blodet transporteras från venerna och lymfan i de perifera delarna av 
kroppen till de centrala delarna. Hela handflatan används och berör huden på ytan med långa 
strykningar i ett långsamt tempo. Strykningarna sker i muskelns fiberriktning och följer 
kroppens konturer. Greppet används för att transportera vätska, samt vänja nervceller vid 
bearbetning (Arnould–Taylor, 1997). 
 
I Socialstyrelsens utvecklingsprojekt (1997) beskrivs utförandet av taktil massage. Taktil 
massage är lätt att utföra när man väl lärt sig tekniken. En vegetabilisk kallpressad olja 
används och redskapet är händerna. Tekniken består av strykningar (effluerage) lätta tryck och 
vaggning samt att krama om eller hålla om kroppsdelen som skall masseras (Socialstyrelsen, 
1997).  
 
Utövaren av massagen måste vara närvarande och totalt fokuserad på personen som skall 
masseras. Först värms oljan i händerna, kroppsdelen som skall masseras hålls om, och på så 
sätt förbereds personen som skall masseras, och ger sitt samtycke. Sedan utförs mjuka 
strykningar som strukturerat följer hela ytan på den del som skall masseras. Detta leder till att 
personen blir mer kroppsmedveten (Socialstyrelsen, 1997). 
 
Massörens händer skall hålla kontakt med kroppen under hela massagen, för att värna om 
personens integritet och visa honom/henne respekt. Detta är ingen djup massage utan berör 
endast på hudens yta. Massagen avslutas med att massören boar in den som masseras. Att boa 
in är att personen som masseras får en filt/täcke över sig, och efter att massören masserat en 
kroppsdel t ex handen täcker massören handen med filten/täcket så personen känner värme 
tillit, lugn och trygghet. Det finns inga egentliga kontraindikationer, som det gör vid vanlig 
klassisk massage. Det finns dock personer som är känsliga och inte tycker om att bli berörda, 
därför bör man vara mycket lyhörd inför vad personen vill (Socialstyrelsen, 1997; Ardeby, 
2003). 
 

Effekter av massage. 
Huden 
För att kunna förstå massagens effekter är det viktig att förstå hudens funktion hos människan. 
Huden är kroppens största organ, och har en yta på två kvadratmeter och en vikt på ca fyra 
kilo hos en vuxen individ. Huden har många livsviktiga funktioner, det är bl.a. ett sinnesorgan 
för tryck, beröring, värme, kyla och smärta. Vidare är huden ett skydd mot mekanisk och 
kemisk påverkan och mot solens skadliga ultravioletta strålar (Wigforss Percy, 2006; Jelveus, 
1998).  
 
I huden finns flera a-beta fibrer och c-fibrer, vilka har till uppgift att registrera smärta, 
temperatur och beröring.  Stimulering från huden går vidare till ryggmärgens bakhorn där de 
skickas vidare upp till hjärnan för identifiering. Enligt grindteorin finns det en fysiologisk 
”grindmekanism” i ryggmärgens bakhorn. Detta innebär att sensoriska impulser bara kan 
passera när grinden är öppen. Om grinden är stängd pga. massage i.e. stimulering av A-beta 
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fibrer o/e c-fibrer blockeras interneuronen i bakhornet och smärtimpulserna hindras från att nå 
hjärnan (Koltzenburg & McMahon, 2005).  

 
Oxytocin 
När beröring såsom taktil massage används, aktiveras frisättningen av hormonet oxytocin 
(Ardeby, 2003). Uvnäs-Moberg, (2000), har upptäckt att oxytocin frisätts vid beröring i en 
studie där råttor strukits på magen 40 gånger under fem min. Råttorna blev lugna, blodtrycket 
sjönk och smärttoleransen ökade.   
 
Namnet oxytocin kommer från grekiskan och betyder ungefär snabb förlossning. År 1906 
upptäckte den engelska forskaren Sir Henry Dale hormonet oxytocin. Han fann att det är 
värkstimulerande och att det har en mjölkutdrivande effekt vid amning (Uvnäs-Moberg, 
2000). 
 
Oxytocinet har under lång tid ansetts vara främst ett kvinnligt hormon, pga. av dess effekter 
vid barnafödandet. Uvnäs-Moberg (2000) har dock kunnat visa att oxytocin också finns hos 
män. Hon har kommit att kalla det för lugn och ro hormonet pga. att det ökar aktiviteten i det 
parasympatiska nervsystemet och hämmar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet. Detta 
skapar en anabol ämnesomsättning i kroppen genom en uppbyggnad av nya celler och en 
bättre tillväxt (Uvnäs-Moberg 2000; Ardeby 2003).    
 
Oxytocinet bildas i hypotalamus och frisätts sedan ut i kroppen genom två separata system, 
som skiljs åt av blod-hjärnbarriären. Det är ett hormon som cirkulerar i blodbanan som snabbt 
försvinner ur blodet. Det fungerar även som en signalsubstans i nervsystemet. Genom 
djurstudier har Uvnäs-Moberg sett att när oxytocin ges till djuren ökas djärvheten och 
nyfikenhet hos dem. Honor utvecklar ett moderligt beteende även om de inte själva fått ungar. 
Djuren blir även mer sociala och lugna. Tillsätts högre doser av oxytocin har det också en 
sövande effekt. Upprepade doser av oxytocin ger en långvarig lindring av smärta (Uvnäs-
Moberg, 2000). Uvnäs-Moberg (2000) har också genomförts studier på människor och apor 
och då kunnat visa att frisättning av oxytocin först aktiverar det sympatiska nervsystemet. 
Detta leder till övergående förhöjning av blodtryck och puls, samt ökad utsöndring av 
stresshormoner. Vid upprepad oxytocinfrisättning erhålls istället en aktivering av det 
parasympatiska nervsystemet, vilket leder minskning av utsöndring av stresshormoner samt 
sänkning av blodtryck och puls (Uvnäs-Moberg, 2000). 
 

Tidigare forskning om taktil massage och massage 
 
Taktil massage i förlossningsvården är ett nästan outforskat område. Vi har funnit en studie 
från Sverige, där kvinnors upplevelse av taktil massage under latensfasen har undersökts. 
Studien utfördes på förlossningen på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, och tolv kvinnor i 
smärtsam latensfas utan vattenavgång deltog i studien. Två barnmorskor utbildade i taktil 
massage utförde behandlingarna. De fick 30 minuters taktil massage på ryggen men de kunde 
även få fot och handmassage om så önskades. Under massagen spelades avslappnande musik. 
Studien var en kvalitativ fenomenologisk metod grundad i ett livsvärldsperspektiv. Kvinnorna 
intervjuades efter förlossningen om upplevelsen av att få taktil massage. En sammanfattande 
beskrivning av resultaten var att massagen blev en vändpunkt som fick kvinnorna på banan 
igen. Efter massagen kände de sig avslappnade och mer närvarande än innan (Andrén et al., 
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2005).  
 
Det finns ett fåtal studier gjorda i Sverige om taktil massage inom olika vårdområden. I en 
studie av Axelsson och Määttä (2007) har 10 ungdomar med anorexia nervosa fått taktil 
massage vid tio tillfällen. Resultatet visar på att ungdomarna i efterföljande intervjuer 
beskriver hur de lättare kan slappna av och släppa tankar runt sin sjukdom, efter massage 
tillfället. Upplevelsen av att bli berörd på magen av en främmande person beskrev de som ett 
sätt att våga lära känna sin kropp och bli mer kroppsmedvetna. De kände sig mer lugna och 
avslappnade av massagen, en flicka berättar att hon efter taktil massage, klarat sig med bra 
resultat på ett prov i skolan (Axelsson & Määttä, 2007).  
 
Taktil massage har också studerats i palliativ vård. Alexandersson et al. (2003) har gjort en 
prospektiv fall kontroll studie, där taktil massage har jämförts med en kontroll grupp. 
Patienterna i båda grupperna fick lyssna på avslappnande musik. 30 patienter deltog i studien, 
13 i massagegruppen och 17 i kontrollgruppen. Patienterna i massagegruppen fick i 
genomsnitt 16 massagebehandlingar var under studien. Resultatet visar på positiva effekter på 
patienternas välbefinnande, smärta och sömn. Massagen var i denna studie ett bra 
komplement till smärtlindring.  
 
Ågren och Berg (2006) har gjort en kvalitativ fenomenologisk studie grundad i ett 
livsvärldsperspektiv. Tio kvinnor deltog i studien.  Taktil massage gavs till kvinnor 
inneliggande på sjukhus pga. hyperemisis i graviditetsvecka 7-13. Kvinnorna fick tre 
helkroppsbehandlingar a’ 60 minuter med ett intervall på minst 10 timmar och med 
efterföljande intervju. Resultatet visar på att taktil massage hade en avslappnande effekt, var 
bra för välbefinnandet samt gav en ökad självkänsla och en kraft att kunna fokusera på något 
annat än illamåendet. Kvinnorna beskrev massagen som en skön stund och ett tillfälle till att 
lära känna och acceptera sin egen kropp.  
 
Olsson, Rahm och Högberg (2004) har i en studie om taktil massage riktat in sig på att studera 
olika parametrar som ADL och livskvalitet vad gäller stroke patienter. I projektet deltog 103 
patienter. Resultatet visade att taktil massagegruppen upplevde större livskvalitet gällande 
energi och smärta än kontrollgruppen.  
 
I en pilot studie var syftet att se om taktil massage hade både en kortvarig och långvarig effekt 
på blodsocker, puls, blodtryck och kortisol. Elva kvinnor med typ 2 diabetes deltog i studien, 
och de fick en timmes helkroppsmassage en gång i veckan under tio veckor. Resultatet visade 
på en signifikant minskning av blodsockret och pulsen på både kort och lång sikt. Blodprover 
togs både före och efter behandling. Proverna analyserades och kortisolet visade på en 
signifikant skillnad en vecka efter behandlingen.  (Andersson, Wändell & Törnkvist, 2004).  
 
Vi har funnit några studier, där det forskats på massage och förlossning. I dessa studier har 
olika former av mjuk massage både med effluerage och knådning (petrissage) används. I en 
taiwanesisk randomiserad kontrollerad studie har effekten av massage under förlossningen 
vad gäller smärta och oro studerats, 60 kvinnor deltog i studien. Hälften fick massage och 
hälften tillhörde kontrollgruppen. Metoden som användes var olika former av massage, med 
både effluerage, tryck och knådning, deltagarna fick själva välja sin favorit metod. 
Behandlingen varade i 30 minuter och gavs under varje fas av förlossningen. Kontroll 
gruppen fick standard behandling och 30 minuters uppassning och samtal från forskaren 
under varje fas av förlossningen. Faserna i denna studie var latens fas 3-4 centimeter cervix 
dilatation, aktiv fas 5-7 centimeter och fas tre 8-10 centimeter. De som fick massage hade 
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signifikant mindre smärta och upplevde att massagen minskade oron i latensfasen, vilket 
också visade sig vara signifikant. (Chang et al. 2002). Chang har också visat i en annan studie 
att massage kan minska smärtupplevelsen under latensfas och början av aktivfas i 
öppningsskedet av förlossningen. Mot slutet av öppningsskedet var det däremot ingen skillnad 
(Chang, Chen & Huang, 2006). 
 
I en studie deltog 28 kvinnor från och med graviditetsvecka 37 – 39. De randomiserades? till 
massage och kontroller. En massage terapeut lärde ut den speciella tekniken till kvinnornas 
partner, de fick under 20 minuter massera sin kvinna med strykningar och tryck på rygg, 
huvud hand och fot. Kontroll gruppen fick använda avslappnings övningar eller någon annan 
metod de valt, ej massage. Efter graviditetsvecka 39 fortsatte partnern behandlingen fram till 
förlossningen. Resultatet visar att kvinnorna som fick massage upplevde mindre oro och 
smärta, och hade signifikant kortare förlossning, kortare tid på BB avdelning och mindre 
postpartumdepressioner än kontrollgruppen (Field, Hernandez- Rief, Taylor, Quintino & 
Burman, 1997). I en annan studie randomiserades mammorna upp i en massagegrupp och en 
avslappningsgrupp i vecka 37. De fick en 20 minuters behandling två gånger i veckan i fem 
veckors tid. Resultatet visade att massagegruppen var mindre orolig, hade bättre sömn och 
färre problem med urinvägsinfektioner och mindre komplikationer under förlossningen (Field, 
Hernandez-Rief, Hart, Theakston, Scanberg & Kuhn, 1999).  
 
I en studie av Kimber et al. (2008) har massage och musik studerats som tänkbar 
smärtlindring under förlossning. De har utfört en randomiserad fall-placebo-kontroll studie 
med totalt 90 kvinnor. I interventionsgruppen fick kvinnorna tillsammans med sin partner gå 
en kurs i massage och andningsteknik i graviditetsvecka 35-37. Massagen bestod av lätta och 
lugna strykningar på rygg, armar och ben i takt med andningen. De blev sedan ombedda att 
praktisera dessa tekniker vid minst tre tillfällen per vecka fram till v 39 och därefter varje 
kväll fram till förlossning. I placebogruppen fick kvinnorna tillsammans med partner en kurs i 
andningsteknik och visualiseringsteknik. Dessa valde också sin favoritmusik att lyssna på 
samtidigt. I kontrollgruppen uppmuntrades kvinnorna till att delta i den sedvanliga 
föräldrautbildningen, vilket även de andra grupperna gjorde. Resultatet av denna studie visar 
inte på några signifikanta skillnader i någon av de studerade parametrarna upplevd smärta, 
bruk av medicinsk smärtlindring, obstetriska interventioner eller förlossningsutfall. 
Författarna menar dock att de kan se en tendens till att kvinnorna i interventionsgruppen och i 
placebogruppen i efterhand har en mer positiv syn på sin förlossning, upplevde sig mer 
förberedda och hade en större känsla av kontroll under förlossningen än i kontrollgruppen. 
 

Vårdvetenskapligt perspektiv 
Att ha ett patientperspektiv är centralt i vårdvetenskap enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, 
Suserud och Fagerberg (2003). Patientperspektivet kan förtydligas med begreppen livsvärld, 
lidande samt vårdrelation. När det gäller taktil massage i latensfasen är det den lidande 
kvinnan och vårdrelationen mellan barnmorskan och kvinnan som är i fokus. Kvinnor som 
kommer till förlossningen i latensfasen med smärtsamma värkar och inte vill åka hem är en 
utsatt grupp enligt Andrén et al. (2005). Kvinnan som kommer in med smärtsamma 
sammandragningar i latensfasen, väcker hos barnmorskan en vilja att ta hand om och vårda 
(Eriksson, 1994). 
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Vårdandet och vårdrelationen 
Människan har i alla tider vårdat varandra. Dahlberg et. al. (2003)beskriver hur detta tidigare 
skedde i huvudsak inom familjen, men sedan drygt hundra år har vårdandet mer och mer 
blivit en uppgift för samhället och professionella yrkesgrupper. Dessa yrkesgrupper t ex 
barnmorskor förväntas arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, s.k. evidensbaserat. 
Vårdvetenskapen grundar sig på ett antal ontologiska antaganden som berör människan, hälsa 
och vårdandets grundmotiv. Vårdandets mål är, enligt Dahlberg et. al. (2003), att främja hälsa, 
lindra eller förhindra lidande samt skapa förutsättningar för välbefinnande. Wiklund (2003) 
beskriver hälsa som ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande. Frånvaro av 
sjukdomsdiagnos är inte nödvändigt för att en person ska uppleva hälsa. Vårdvetenskapens 
människobild utgår från ett humanvetenskapligt perspektiv och betonar människans värdighet 
och okränkbarhet. Människan ses som en flerdimensionell enhet och framstår som något mer 
än vad som kan beskrivas och mätas med naturvetenskapliga metoder. Människan måste alltid 
förstås i relation till det sammanhang hon befinner sig i (Wiklund, 2003). 

Lidande.  
Lidande handlar inte bara om observerbara symtom utan också om en inre process, beskriver 
Wiklund (2003). Lidande kan också beskrivas som en känsla av att förlora kontrollen och 
ibland även förenat med skuldkänslor. Såväl lidande som smärta har en biologisk, en 
psykologisk och en existentiell aspekt. Lidandet kan inte lokaliseras till någon speciell 
dimension utan berör hela människan och vår upplevelse av oss själva. Ett vårdvetenskapligt 
perspektiv på detta kan innebära att fokusera på kvinnans upplevelse av lång och/eller 
smärtsam latensfas. I en förlossningssituation är kvinnan utsatt och sårbar på ett sätt som hon 
kanske aldrig varit tidigare. Hon har ont och är beroende av hjälp och stöd för att uthärda 
smärtan. Hon kanske reagerar och uppträder på ett sätt som är främmande för henne själv. För 
att här, så lång det är möjligt, undvika ett lidande för kvinnan är det viktigt att visa respekt för 
kvinnans värdighet och bekräfta hennes upplevelser av det som sker (Nilsson, 2004).  
 
En form av lidande är vårdlidande. Det innebär, enligt Dahlberg et al. (2003), det lidande som 
patienten kan uppleva pga. vårdande eller brist på vårdande. Vårdlidande beror dessutom ofta 
på den vårdrelation som skapas mellan patient och vårdare. Det kan innebära att patienten 
upplever en maktlöshet och en känsla av att vara väldigt utlämnad och liten om vårdaren inte 
bemöter och respekterar patientens integritet, mänskliga värde och personliga önskemål. Berg 
och Lundgren (2004) menar att en kvinna i förlossningsarbete, som upplever att hennes 
smärta inte tas på allvar av barnmorskan innebär ett vårdlidande för kvinnan. En patient som 
inte förstår vad som händer, vad som kommer att hända eller vad som är meningen med 
vården upplever också ett vårdlidande. Det kan t.ex. beskrivas som en känsla av 
underlägsenhet och samtidigt beroende av vårdarens välvilja. Ett olämpligt bemötande från 
vårdpersonal liksom olyckligt utformade rutiner kan skapa ett svårt lidande, som påverkar den 
känsla patienten har för sig själv och för sin kropp (Dahlberg et al. 2003). I en 
förlossningssituation är kvinnan utsatt och sårbar på ett sätt som hon kanske aldrig varit 
tidigare. Hon har ont och är beroende av hjälp och stöd för att uthärda smärtan. Hon kanske 
reagerar och uppträder på ett sätt som är främmande för henne själv. För att här, så lång det är 
möjligt, undvika ett lidande för kvinnan är det viktigt att visa respekt för kvinnans värdighet 
och bekräfta hennes upplevelser av det som sker (Nilsson, 2004).  
 

Välbefinnande.  
Dahlberg et. al. (2003) betonar att lika viktigt som att försöka lindra olika former av lidande 
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är att främja välbefinnandet och dess villkor. Välbefinnande kan förstås och upplevas ur ett 
livsperspektiv, dvs. ur ett existentiellt perspektiv, ur ett sjukdomsperspektiv samt i relation till 
vårdandet.  Å ena sidan kan lidande och välbefinnande förstås som ett spänningsfällt med en 
rörelse och en kamp mellan de två uttrycksformerna för hälsa. Å andra sidan kan lidande och 
välbefinnande förekomma samtidigt och är alltså inte fullt ut varandras motsatser. I en 
vårdande relation blir i detta fall barnmorskan delaktig i lidandet, vilket exempelvis kan 
innebära att hon har modet att vara kvar hos den lidande kvinnan. Detta ökar möjligheten för 
att kvinnan upplever en värdighet samt ökar möjligheten till välbefinnande. Ett välbefinnande 
kan ofta skapas eller stödjas med relativt enkla medel. Som patient uppskattar man till 
exempel att bli tilltalad med sitt namn, att bli erbjuden en kopp kaffe eller en tidning. Bara att 
någon stannar upp och bryr sig om att ”just jag” är ”just här” ”just nu”. Förutsättningen för en 
god vård som kan erbjuda lindrat lidande och välbefinnande är att det finns en öppenhet för 
patienten och innebär att vården är helt beroende av att det finns någon form av 
mellanmänsklig relation mellan barnmorska och kvinna. Denna relation ska kännetecknas av 
ett professionellt engagemang som innebär att barnmorskan inte räknar med att få ut något för 
egen del. Barnmorskan i denna professionella vårdrelation använder sin personliga kunskap 
och erfarenhet för att erbjuda en absolut närvaro som tillgång i det vårdande mötet med 
patienten. Att vara en förankrad följeslagare till kvinnan, att lyssna till henne och respektera 
alla gränser både kvinnans och de professionella gränserna (Berg, 2004)  
 
Vården bygger enligt Berg (2004) på en helhetssyn och bejakar människors livsvärld. 
Människan lever sitt liv via sin livsvärld och detta perspektiv betonar att människan är unik 
och hennes erfarenheter är unika. Ardeby (2003) beskriver att grundförutsättningar för den 
taktila massagen är; reflektion, lyhördhet, närvaro, bekräftelse och helhetssyn och detta 
överensstämmer med Bergs syn. Hon menar även att taktil massage skall ge ett reflekterande 
förhållningssätt och skapa tillit och trygghet hos mottagaren. Det är därmed inte bara den 
tekniska delen, utförandet av massagen som skall vara i fokus (Ardeby 2003). 
 

PROBLEMFORMULERING 
Ett problem i dagens förlossningsvård är gravida kvinnor som söker vård och har smärtsam 
och långdragen latensfas. En förlängd latensfas är relaterat till en ökning av obstetriska 
interventioner och en negativ påverkan på barnet. För kvinnan kan den leda till en ond cirkel 
av trötthet, spänning, rädsla, uppgivenhet samt oro för att inte ha krafter till det aktiva 
förlossningsförloppet. Att undersöka olika behandlingsmetoder som kan vara till nytta under 
denna del av förlossningen är därmed viktigt. Taktil massage i samband med förlossningsvård 
är ett relativt outforskat område men studier som gjorts av massage under förlossning har 
visat på positiva effekter såsom minskad oro och smärta samt kortare förlossningsförlopp.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Underlättar taktil massage för förstföderskor etableringen av ett aktivt förlossningsförlopp? 
 
Påverkar taktil massage under latensfasen för förstföderskor förlossningsutfallet, 
förlossningens längd samt andelen obstetriska interventioner samt utfallet för barnet? 
 
Påverkar taktil massagen för förstföderskor användandet av smärtlindring? 
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SYFTE 
Att jämföra effekterna av taktil massage med standardbehandling under latensfasen.  

METOD 
Denna studie är en del av en randomiserad kontrollerad pilotstudie som genomförts på 
förlossningen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Datainsamling till denna studie 
genomfördes från nov 2005 – maj 2008.  Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i 
Göteborg. En studiedesign är den struktur som skiljer forskning från vardagens observationer, 
tänkande och handlingsmönster. Huvudsyftet med en interventionsstudie är att strukturera 
undersökningen så att forskaren kan avgöra i hur hög grad ett fenomen (den oberoende 
variabeln) är orsak till förändring i ett annat (det beroende variabeln) (DePoy & Gitlin, 1999). 
Experimentell forskning utformas för att klargöra orsakssammanhang och för att ge underlag 
för förutsägelser. Denna forskningsdesign betraktas som den mest önskvärda och kraftfulla 
designen.  Forskningen grundas på en accepterad teoretisk referensram och syftar till att 
stödja teorin via hypotesprövning. Experimentella studier bygger på mätningar och statistisk 
analys av kvantitativa data (DePoy & Gitlin 1999). En randomiserad kontrollerad studie, är 
enligt Beagelhole, Bonita och Kjellström (1995) ett sätt att undersöka eller studera en ny 
preventiv eller terapeutisk åtgärd. Urvalet sker randomiserat, vilket innebär ett urval och 
fördelning enligt slumpprincipen. Varje medlem i en population ska ha lika stor sannolikhet 
att väljas ut till studien och varje deltagare i studien ska ha lika stor chans att väljas ut för att 
ingå i antingen experimentgruppen eller kontrollgruppen. Om ett sampel väljs randomiserat 
minskar risken för bias radikalt eftersom det inte finns några oönskade skäl för urval eller 
fördelning (DePoy & Gitlin, 1999). 

Huvudstudien är en randomiserad kontrollerad multicenterstudie med tre kliniker i Västra 
Götalandsregionen, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och Sahlgrenska sjukhuset på Östra och 
Mölndal i Göteborg.  

Urval och gruppindelning 
Inklusionskriterier för denna studie var förstföderskor som sökt förlossningsavdelningen pga. 
smärtsamma sammandragningar med en öppningsgrad av cervix på mindre än 3-4 centimeter 
och vill kvarstanna på förlossningen. Exklusionskriterier var de kvinnor som ej önskade 
kvarstanna för vård, kvinnor med vattenavgång, omföderskor samt de kvinnor som önskade 
medicinsk smärtlindring i form av epiduralbedövning eller akupunktur under latensfasen. 40 
kvinnor har randomiserats till att antingen erhålla traditionell vård inklusive taktil massage 
eller endast traditionell vård.  Kvinnorna tillfrågades både muntligt och skriftligt om 
deltagande i studien. De kvinnor som tackade ja till att delta och uppfyllde 
inklusionskriterierna randomiserades till traditionell vård plus taktil massage eller till enbart 
traditionell vård i förhållande 1:1. Randomiseringen genomfördes av annan person än 
behandlaren på en annan avdelning på sjukhuset. Kuverten var ogenomskinliga och slutna. 
 

Intervention  
Grupp 1 fick Traditionell behandling vilket innebar: 
Traditionell vård under latensfas innebar t.ex. bad, Citodon Bricanyl och värme. Efter ingång i 
aktivfas utökas smärtlindrings alternativ och samtliga kvinnor erhöll smärtlindring enligt eget 
önskemål. 
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Grupp 2 fick traditionell behandling + taktil Massage Alla massagebehandlingar utfördes av 
en barnmorska som har utbildning i taktil massage. Så snart som möjligt efter att kvinnan gett 
sitt samtycke till att delta i studien, har massagen genomförts. Innan massagen informerades 
kvinnan om att barnmorskan efter behandlingens slut tyst och stilla lämnar rummet och att 
kvinnan därefter får höra av sig vid behov. Kvinnan erhöll taktil massage under ca 30 
minuters tid. Under massagen spelades avslappnande musik och belysningen var dämpad. 
Eventuella anhöriga ombads vara helt tysta under behandlingstiden alternativt lämna rummet. 
Barnmorskan använde vegetabiliska oljor som värmdes i händerna före behandlingen. 
Behandlingen i denna studie innebar att alla kvinnor fick taktil massage på ryggen och 
därefter händer eller fötter enligt eget val. Metoden bygger också på en helhetssyn som 
innebär att i varje situation se till den enskilda människan. Efter behandlingens slut ”boade” 
Barnmorskan in kvinnan och lämnade tyst rummet. Vid behov fick kvinnan även traditionell 
vård efter massagebehandlingen.  
 

Databearbetning 
Något bortfall vad gäller data i kartläggningen finns ej varför resultatet är beräknat på 
studiens samtliga 40 deltagare. Resultatet har analyserats genom att använda programmet 
SPSS. Frekvenser kommer att jämföras med chi-square test och medelvärden kommer att 
jämföras med t-test. Ett p-värde på mindre än 0,05 har krävts för att visa på signifikanta 
skillnader mellan grupperna (Polit & Hungler 1999). 

T-test används framför allt vid analyser av små stickprov. Det är ett hypotestest som beräknar 
skillnaden mellan två normalfördelade populationer.  
 
P-värde är enligt Polit och Hungler (1999) en statistisk uträkning som beräknar risken att 
forskaren gör ett typ I- fel i sin analys av resultatet. Att göra ett typ I-fel innebär att acceptera 
en nollhypotes trots att behandlingen har effekt. Med signifikant skillnad menas att det finns 
en viss felrisknivå i utsägelsen.  Nivån på signifikansen anges som ett p-värde där ett p-värde 
på 0,05 innebär att felrisknivån är 5 %. D.v.s. i fem av 100 test gör slumpen att analysen blir 
signifikant. 

RESULTAT. 
 
Resultatet baseras på 40 kvinnor, 20 som fått standardbehandling samt taktil massage och 20 
som endast fått standardbehandling. Resultatet visar ingen signifikant skillnad vad gäller 
primärvariabeln eller flertalet sekundärvariabler mellan grupperna. I tabellen nedan framgår 
att användandet av Citodon gav en signifikant skillnad. 
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Table 1. Utkomstvariabler hos 40 kvinnor som ingick i studien. Värden är n och andel (%) 
om inget annat anges. 
 Standard 

behandling + 
musik + Taktil 
massage 
(n= 20) 

Standard 
behandling  
(n = 20) 

Gruppjämförelser  
P* 

Baslinjedata 
Graviditetslängd + dagar 
(m)  

40+0 39+6 0,5 

Antal besök på 
förlossningsavd (m)  

1,40 1,55 0,6 

Förlossningen 
Användning av syntocinon § 15( 75) 12 (60) 0,3 
Användning av amniotomi § 18 (90) 18 (90) 1,0 
Etablering av aktiv 
förlossning (minuter)  

825 870 0,9 

Latensfas (minuter)  1 955 2 196 0,6 
Aktiv fas (minuter)  463 442 0,7 
Utdrivningsfas (minuter)  42 50 0,4 
Förlossningsutfall 
Vaginal förlossning §  17 (85) 15 (75) 0,4 
Sugklocka § 3 (15) 4 (20) 0,7 
Kejsarsnitt § 0 (0) 1 (5) 0,3 
Blödning >1000ml § 5 (25) 2 (10) 0,2 
Manuell placentalösning § 4 (20) 1 (5) 0,15 
Bristningar 
Inga § 4 (20) 5 (25) 0,7 
Grad 1 och 2 § 16 (80) 13 (65) 0,3 
Grad 3-4 § 0 (0) 2 (10) 0,1 
Neonatalt utfall     
Apgar <7 vid 5 minuter § 0 (0) 1(5) 0,3 
Användning av smärtlindring 
EDA § 15 (75) 11 (55) 0,2 
Lustgas § 19 (95) 18 (90) 0,5 
Akupunktur § 1 (5) 1 (5) 1,0 
Bad § 10 (50) 14 (70) 0,2 
TENS § 2 (10) 1 (5) 0,5 
Värme § 3 (15) 6 (30) 0,3 
Sterila kvaddlar § 0 (0) 3 (15) 0,1 
PCB § 1 (5) 0 (0) 0,3 
Morfin § 7 (35) 9 (45) 0,5 
Spinal blockad § 1 (5) 0 (0) 0,3 
Citodon § 10 (50) 16 (80) 0,05 
Bricanyl § 10 (50) 11 (55) 0,8 
T. Nitrazepam § 1 (5) 0 (0) 0,3 
T. Panodil § 1 (5) 2 (10) 0,5 
EDA= Epidural bedövning; TENS= Transkutan elektrisk nervstimulering;  
PCB= Paracervicalblockad, 
* P-värden från T-test≠ och Chi-2 test §. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Då vi påbörjade detta arbete sökte vi efter material om taktil massage och latensfas. Detta 
insåg vi snart var ett sparsamt studerat område framför allt i kombination. Dock har vi funnit 
några bra studier i olika tidskrifter och i litteratur och därefter genom deras referenslistor fått 
bra tips på ytterligare publikationer. I vår efterforskning av bakgrundsfakta har tydligt 
framgått att taktil massage i första hand har avslappnande effekter och främjar välbefinnandet. 
Därför har vi även inkluderat fakta om effekter av massage trots att dessa effekter ej studeras i 
vår studie.   
 
När vi arbetat med journalerna har vi sett att de ibland har varit bristfälligt ifyllda. Start av 
latensfas och aktiv fas har ibland saknats på FV 1 men har då gått att utläsa i journaltext eller 
partogram. Starten av latensfasen är som regel kvinnans uppfattning av när värkarna startat, 
vilket gör att bedömningen kan skilja sig från en kvinna till en annan. Förvärkar och latensfas 
är ibland svårt att skilja åt (Ingemarsson & Ingemarsson, 2006). Detta faktum kan ses som en 
svaghet i vår studie då bedömningarna ej blir helt likvärdiga. Vissa kvinnor har fått massagen 
i början av sin smärtsamma latensfas och andra kan ha besökt förlossningsavdelningen flera 
gånger innan tillfälle till massage erbjuds. Detta beror huvudsakligen på att endast en 
barnmorska har utfört alla massagebehandlingar och hon arbetar givetvis inte dygnet runt. 
Detta anser vi också är en svaghet i studien eftersom längden på latensfas och aktiv fas är 
viktiga delar av resultatet. Vår studie saknar styrka för att kunna påvisa påverkan på 
förlossningsförlopp, användning av smärtlindring och förlossningsutfall.  
 
Att studera utfall grundat på latensfas kan innebära en viss luddighet i bedömningen eftersom 
latensfasen är svår att klart avgränsa. I föreliggande studie har kvinnornas egen uppfattning av 
när sammandragningarna blivit tydligt kännbara varit gränsen för latensfasens början. Ibland 
har dessa sammandragningar sedan avstannat och återkommit efter ett varierat antal timmar. I 
de fall där kvinnan vid första episoden av mer eller mindre smärtsamma sammandragningar 
har sökt vård och blivit inkluderad i studien så har också det uppehåll som sedan följt 
inräknats i latensfasens längd. Korrektheten i detta kan diskuteras men eftersom kvinnorna i 
dessa fall upplevt sina sammandragningar som smärtsamma så tycker vi att de bör bedömas 
vara i latensfas. Även tiden för övergång till aktiv fas kan vara svår att bedöma i de fall då 
kvinnan inte noterar en tydlig acceleration i sammandragningarnas intensitet vid cirka tre till 
fyra centimeters dilatation av cervix. Det är ju både av hänsyn till kvinnan och till risken för 
infektioner inte rimligt att utföra vaginalundersökning så ofta att den exakta tidpunkten då 
cervix når en dilatation på fyra centimeter alltid kan fastställas. Frågan är hur viktigt det 
egentligen är. Om kvinnan har behov av hjälp att klara av sina sammandragningar så anser vi 
att vården bör ha något bra att erbjuda oavsett var i förlossningsförloppet hon befinner sig. I 
en studie om varför kvinnor söker vård i latensfas har Carlsson, Hallberg och Odenberg 
Pettersson (2007) funnit att huvudskälet till kvinnornas vårdbehov är att de önskar överlämna 
ansvaret för förlossningen samt barnets och sin egen hälsa. Kvinnorna upplevde det svårt att 
hantera ovissheten, den långsamma progressen, smärtan och känslan av kraftlöshet. Dessa 
känslor ledde till att latensfasen upplevdes traumatisk. Här tror vi att barnmorskan har en 
viktig roll i att hjälpa kvinnan hantera situation. 
 
 
Viktigt att diskutera är att interventionen innehöll förutom taktil massage även lugn musik, 
dämpad belysning och en närvaro av en barnmorska. För att utvärdera endast taktil massage, 
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borde även kontrollgruppen fått lyssna på musik med dämpad belysning och en barnmorska 
närvarande. I tidigare studier (Field et al. 1997; Field et al. 1999; Chang et al. 2002) där 
massage har utvärderats har interventionsgrupp och kontrollgrupp likställts och den enda 
skillnaden har varit massagen. Detta är viktigt att tänka på vid vidare studier av denna 
behandlingsform. 

Resultatdiskussion. 
Enligt vad vi kommit fram till i denna studie så kan vi inte se någon signifikant skillnad 
mellan grupperna vad gäller effekt på förlossningsutfallet. Vi kan inte heller visa på färre 
komplicerade förlossningar eller att kvinnor som fått taktil massage snabbare går in i en aktiv 
fas än kontrollgruppen. Detta resultat är liknande det som Kimber et al. (2008) kommit fram 
till i sin studie om massage i samband med förlossning. Inte heller de kunde visa på några 
signifikanta skillnader i förlossningsutfall eller behov av smärtlindring.  Vår studie visar dock 
att Citodon används mer av kvinnorna som fick standardbehandling, Det tror vi kan bero på 
den taktila massagens smärtlindrande och avslappnande effekt. Vi kan dock inte dra några 
slutsatser av denna studie, då materialet är för litet. Varför användningen av Citodon blir 
signifikant kan vara slumpen. Då det gjorts 33 statistiska test är det sannolikt att något av 
dessa blir signifikant. 
 
Målsättningen med studien var att kvinnornas hälsa och välbefinnande skulle gagnas av ett 
kortare förlossningsförlopp och en minskning av antalet komplikationer. Enligt Dahlberg et al. 
(2003) är det främjande av hälsa och lindrande eller förhindrande av lidande som är målet 
med vården, vilket är något som taktil massage enligt vår studie inte kan bidra med. Vi tror att 
bristen på signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller förlossningsutfall i vår studie beror 
på att den taktila massagen främst har effekt på välbefinnandet och bidrar till en positiv 
upplevelse, vilket även Ardeby (2003) beskriver och Alexandersson et al. (2003) har visat på i 
sin studie. De parametrar vi kartlagt har inte visat sig markant påverkbara av ett enstaka 
massagetillfälle på 30 minuter. Men vi undrar om det hade sett annorlunda ut om man börjat 
med massage i tidigare graviditet och sedan gett upprepade behandlingar fram till 
förlossningsdags. Enligt studier av Field et al. (1997) och Field et al. (1999) har upprepade 
massagebehandlings tillfällen under slutet av graviditeten visat på minskad oro, minskade 
graviditetssmärtor i ben och rygg, bättre sömn och dessutom färre komplikationer under 
förlossningen. Kimber et al (2008) beskriver hur massage under sen graviditet och förlossning 
bidrar till ökad känsla av kontroll under förlossningen, vilket vi tror också har betydelse för en 
positiv upplevelse. Uvnäs-Moberg (2000) skriver att den långvariga effekten av beröring även 
ger en minskning av stresshormonhalten samt en sänkning av blodtryck och puls. 
 
Det hade varit intressant att mäta kvinnornas förlossningssmärta genom VAS-skattning 
(visuell analog skala) för att sedan kunnat jämföra utfallet mellan grupperna. Då tidigare 
forskning visat (Faxelid et al. 2001; Olofsson 2003) att trötthet, oro och rädsla är orsaker som 
leder till ökad smärta och försvårad smärthantering tror vi att en sådan parameter i resultatet 
hade varit värdefull. I en tidigare studie (Andrén, et al., 2005) har det visat sig att taktil 
massage hjälper kvinnan till avslappning och till att ge sig hän i förlossningsförloppet och 
därmed bland annat bidrar till smärtlindring. Även bl.a. Wigforss Percy (2006) har visat en 
avslappnad effekt av effluerage (lätta strykningar).  
 
Intressant att diskutera är även om barnmorskans närvaro i sig har betydelse för 
massagebehandlingens utfall. Den taktila massagens grundförutsättning är ju, som vi tidigare 
nämnt, att massören är närvarande till kropp och själ (Ardeby, 2003) och verkligen riktar 
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uppmärksamheten mot kvinnan. Kanske kan denna uppmärksamhet i sig själv ha en positiv 
effekt på kvinnans förmåga att slappna av och känna sig trygg?  Vi tror att en god vårdrelation 
med barnmorskan skapas när hon använder sitt professionella engagemang, att hon inte räknar 
med att få ut något för egen del, utan använder sin kunskap och erfarenhet för att skapa en 
absolut närhet med kvinnan (Berg & Lundgren, 2004). Det i kombination med taktil massage 
tror vi kan leda till att kvinnan får en bättre upplevelse av sin förlossning. Berg och Lundgren 
(2004) beskriver hur en vårdrelation som präglas av förtroende och där barnmorskan har ett 
stödjande och stärkande förhållningssätt kan främja kvinnans inneboende resurser så att hon 
med större självtillit kan genomgå förlossningen. En bias kan i vår studie vara att 
massagegruppen fått lyssna på musik i samband med behandlingen vilket inte kontrollgruppen 
fått göra. Phumdoung S och Good M (2003) har sett att lugn musik har haft positiv effekt på 
kvinnors förlossningssmärta. Kvinnorna som fick lyssna på musik under förlossningens första 
tre timmar hade signifikant minskad oro och smärta jämfört med kontrollgruppen. 
 
 
Vi tror att det finns fördelar med massagen trots att vår studie inte visat det. De flesta som 
studerat massage beskriver upplevelsen av att få massage som positiv och dess avslappnande 
effekter (Ardeby, 2003; Wigforss Percy, 2006; Arnould-Taylor, 1997; Field et al., 1997, Field 
et al. 1999). Dahlberg et al. (2003) talar om den subjektiva kroppen vilket enligt henne 
innebär en helhetssyn på människan, den subjektiva kroppen är både fysisk, psykisk, 
existentiell och andlig, den är fylld av minnen, erfarenheter, upplevelser och visdom. I och 
med denna syn på kroppen kan människans relation till hälsa och ohälsa ses ur ett annat 
perspektiv. Som vi tidigare skrivit är Ardebys grundförutsättning med taktil massage en 
helhetssyn, där reflektion, lyhördhet, närvaro bekräftelse och engagemang finns med. ( 
Ardeby 2003).  
 
Kvinnan som kommer in i latensfasen med smärtsamma sammandragningar väcker en vilja 
hos barnmorskan att ta hand om och vårda, med det menar K. Eriksson att Caritas är grunden 
för allt vårdande. Caritas betyder medmänsklig kärlek och barmhärtighet (Eriksson, 1994; 
Berg & Lundgren, 2004).  Kvinnan som kommer in till förlossningen är i en utsatt position 
och litar ofta helt och fullt på att barnmorskan skall leda henne rätt. Om kvinnan upplever att 
hennes smärta inte tas på allvar och att barnmorskan inte bekräftar henne kan detta leda till ett 
vårdlidande för kvinnan. 
 
En reflektion vi har efter vi studerat massage och förlossning, och dess historia, är att det inte 
finns mycket nedskrivet i vår lärobok för barnmorskor (Faxelid et al., 2001). Traditionellt är 
massage en väsentlig del av barnmorskekonsten, och som nu tycks ha hamnat i skuggan av 
vår hospitaliserade förlossningsvård. När man väl söker efter information så finns det en hel 
del forskat och skrivet om massage och förlossning. Men det lyser med sin frånvaro i 
barnmorskeutbildningens stora lärobok, Varför? Vi tror att detta kan härstamma från tiden när 
barnafödandet flyttade från hemmen och in på sjukhuset. I samband med detta blev 
förlossningsvården en mer medicinsk angelägenhet, och läkarvetenskapen hamnade i fokus. 
Den traditionella barnmorskekonsten som bl.a. innefattar massage, fick inte det utrymme som 
det tidigare hade haft. Den medicinska vården har sedan dess gjort mycket stora 
landvinningar, och successivt fram till i dag har även patienten som helhet hamnat i fokus, 
och parametrar som upplevelse och välbefinnande har fått en plats i forskarvärlden. Ardeby 
(2003) redogör för hur Socialstyrelsen har bidragit då de initierade ett forskningsprojekt 1994, 
där de ville utvärdera om taktil massage som verktyg i det dagliga omvårdnadsarbetet på ett 
äldreboende för dementa kunde få positiva effekter. Resultatet blev mycket bra, och förutom 
goda effekter på de studerade patienterna, uppmärksammades även ett ökat välbefinnande och 
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större arbetsglädje hos personalen som gett taktil massage. Allt eftersom massagen blir mer 
evidensbaserad, hoppas vi att den får ett större utrymme i framtida läroböcker, för 
morgondagens professionella vårdpersonal.  
 
Ett Förslag på framtida forskning i ämnet taktil massage skulle kunna vara att erbjuda 
förlossningsrädda kvinnor upprepade massage tillfällen under graviditeten och utvärdera 
kvinnornas upplevelser utav detta. Ett annat förslag är att föräldrar erbjuds massageutbildning 
i mödravårdens regi. Här skulle paret tillsammans under föräldrautbildning lära sig taktil 
massage. Detta skulle då möjliggöra mer övning och att metoden är väl inarbetad när 
förlossningen startar.  
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