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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka (RI) är en beröringsterapi inom 

antroposofisk vård. RI utförs av sjuksköterskor inom landstingsfinansierad integrativ vård. 

Patienter får RI i primärvård, öppenvård och slutenvård. Det centrala i den antroposofiska 

synen på kropp, hälsa och lidande överrensstämmer i stor utsträckning med den 

vårdvetenskapliga livsvärldsteorin.  
Syfte: Att belysa hur patienter som fått eller får RI i öppenvård upplevt att behandlingen har 

påverkat dem.  

Metod: Kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) baserad 

på semistrukturerade intervjuer med fem patienter.   

Resultat: Patienter som fått RI i öppenvård upplevde att deras hälsa förbättrades kroppsligt, 

själsligt och andligt. Kroppsligt lidande som smärta, nedsatt lungfunktion, tarmbesvär och 

sömnsvårigheter förbättrades. Själsligt och existentiellt lidande minskade i form av 

förbättrade kognitiva funktioner och ökad möjlighet att känna avslappning, avgränsning, 

mening, hopp, bekräftelse, trygghet samt livskraft.  

Slutsats: I denna studie på patienter i öppenvård liksom i tidigare studier på patienter i 

slutenvård upplevs RI kunna stärka hälsan kroppsligt, själsligt och existentiellt. RI är en 

vårdaktivitet där patienten bemöts utifrån ett helhetsperspektiv och vårdvetenskaplig teori 

omsätts i praktik. Större, jämförande studier med till exempel kontrollgrupp utan behandling 

eller med läkemedelsbehandling eller samtalsterapi liksom studier över tid är nödvändigt 

innan RI kan integreras i större utsträckning inom dagens hälso- och sjukvård. 

 

 

ABSTRACT 
 

Background: Rhythmical Einreibungen according to Wegman/Hauschka (RE) is a soft 

massage therapy for use in medicine and nursing extended through anthroposophy. RE is 
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practiced by nurses working with integrative health care in the public financed health system, 

both with inpatients and outpatients (e.g. in primary care). The ontological definitions of 

caring science grounded in lifeworld theory of the human body, health and suffering is to a 

high extent corresponding with anthroposophic medicine. 

Aim: To explore how outpatients receiving RE have experienced that the therapy have 

affected them. 

Method: A quality content analysis, according to Lundman and Hällgren Graneheim (2012), 

based on semi structured interviews with five patients. 

Results: A decrease in physical suffering such as pain, reduced lung capacity, IBS and 

sleeping disorders was experienced. Psychological and spiritual improvement was 

experienced in cognitive functions, sense of relaxation, meaning, hope, confirmation, security 

and vitality. Improved health was experienced despite severe illness. 

Conclusion: RE is a therapy where caring science seems to be put in practice. This study on 

outpatients receiving RE indicates that it may improve health physically, psychologically and 

spiritually. The results match with earlier studies on inpatients receiving RE. Further studies, 

e.g. in comparison with psychotherapy or medical treatments, would be of great interest. 
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INLEDNING 

 
Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka (RI) är en beröringsterapi som bland annat 

utövas av sjuksköterskor inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård i syfte att stärka 

patientens hälsa. Behandlingen ges bland annat inom slutenvård som del av multimodal 

behandling. Detta innebär att personalen arbetar i team och att patientens behandling omfattar 

en kombination av naturläkemedel, psykologiska insatser, fysikaliska och konstnärliga 

terapier. De upplevelser patienter har av RI inom slutenvård kan påverkas av övriga 

behandlingar liksom av sjukhusmiljön. Eftersom inga studier återfanns på hur patienter som 

får RI inom öppenvård upplever behandlingen och om den påverkar deras hälsa gjordes denna 

studie.  Min egen erfarenhet av att arbeta med denna behandling är att patienter stärks i sin 

hälsa på flera olika sätt. Det fanns därför ett personligt intresse att fördjupa mig i hur patienter 

upplever behandlingen när den ges inom öppenvård. Då upplevelsen av hälsa och lidande är 

individuell gjordes studien i form av en kvalitativ intervju, för att belysa den unika 

upplevelsen av behandlingen. 

Ett stort varmt tack till de patienter som delgett mig sina upplevelser, de sjuksköterskor som 

varit behjälpliga på olika sätt och min handledare som väglett med kunskap och erfarenhet. 

 

 

BAKGRUND 

 
Hälso- och sjukvården – en vård i kontinuerlig förändring 
Vetenskapliga, etiska och politiska gränsdragningar för hälso- och sjukvården förändras 

kontinuerligt och det är en viktig utgångspunkt för att kunna nyansera diskussionen om dess 

innehåll och utveckling (Eklöf, 2004). 

 

Evidensbaserad vård 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska bedriva vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Patientlag, SFS 2014:821, kap. 1, 7 §). I sjuksköterskornas etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) och i Sveriges Läkarförbunds etiska riktlinjer (Sveriges 

Läkarförbund, 2009) anges att dessa yrkesprofessioner inte bara ska följa vetenskap och 

beprövad erfarenhet utan också sträva efter att utveckla kunskapen. 

 

Att arbeta utifrån evidensbaserade praktik innebär att medvetet och systematiskt söka 

kunskap.  Kunskapen behöver sökas från flera källor så som: bästa tillgängliga vetenskapliga 

faktaunderlag, klinisk erfarenhet, patienters erfarenhet och önskemål, samt kunskap om 

patientens situation och rådande omständigheter (Socialstyrelsen, 2012). De vetenskapliga 

underlagen kan sökas i såväl kvantitativa som kvalitativa studier liksom i systematiska 

översikter från till exempel Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

eller Socialstyrelsen. (Carlsson & Falkenberg, 2007). Orsaker till att behandlingsmetoder har 

svag evidens eller saknar evidens kan vara att det saknas vetenskapliga studier eller att de 

studier som gjorts har metodologiska svagheter. Klinisk erfarenhet kan ändå visa att 

behandlingsmetoden har en gynnsam effekt (SBU, 2014). Utifrån ett vårdvetenskapligt 

perspektiv menar dessutom Dahlberg och Segesten (2010, s 183):  

 

Det ligger i vårdvetenskapens intresse att det uppstår ett möte mellan vetenskapens 

värld och patientens värld, mellan vetenskapen och livsvärlden, med fokus på hur 

patienterna upplever sin hälsa, sitt lidande och sin vård. Det evidensbaserade 

vårdandet måste vara öppet och följsamt för nyanserna. 
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Faktorer som påverkar val av behandling 

Socialstyrelsen ger, liksom Läkemedelsverket och SBU, riktlinjer och föreskrifter för vilken 

vård som ska erbjudas av hälso- och sjukvården inte bara utifrån evidens utan också utifrån en 

sammanvägning och prioritering av bland annat effektens storlek, behov, människovärde, 

solidaritet samt kostnadseffektivitet (Eklöf, 2004). Enligt lagen ska vården så långt som 

möjligt ges i samråd med patienten och bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet. Om behandling är befogad ska det vara möjligt för patienten, då det finns olika 

behandlingsalternativ, att välja det som hen önskar. Detta förutsätter dock att det finns flera 

alternativ som "står i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet" och att 

alternativen anses kostnadseffektiva (Patientlag, SFS 2014:821, kap. 5, 1 §, kap.7, 1 §, 

Patientsäkerhetslag [PSL], SFS 2010:659, kap. 6, 1 §). Förutom funktion så är användbarhet 

en annan faktor som har betydelse när en terapi väljs före en annan i klinisk praktik. 

Biverkningar och andra omständigheter, till exempel förmodad följsamhet, kan göra att en 

mindre testad behandling, som ändå har en möjlig verkan, är ett förstahandsval istället för en 

mer beprövad behandling (Nordin, 2004).  

 

Styrning av verksamheten inom primär- och öppenvård 

Med öppenvård menas den hälso- och sjukvård där patienten inte är inneliggande, så kallad 

poliklinisk verksamhet. Öppenvård omfattar primärvård och specialistmottagningar, till 

exempel psykiatri, onkologi eller neurologi. Primärvården har huvudansvar för medborgarna, 

då det inte finns behov av de resurser som endast finns inom akut eller specialistvården, för 

medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande hälso- och sjukvård, rehabilitering och basal 

hemsjukvård (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, § 5). 

 

Ett sätt för landstingen att styra verksamheten inom primär- och öppenvård är genom 

ersättningssystem. (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015). Landstinget ger olika 

ersättningar för olika åtgärder och olika patientkategorier.  Den differentierade ersättningen 

gäller även vilken vårdgivare, yrkesgrupp, som patienten besöker. Till exempel är 

ersättningen för psykosociala insatser tre gånger högre än för sjuksköterskebesök inom 

primärvården inom SLL. I detta exempel omfattar styrningen även att antal besök för 

psykosociala insatser liksom besök hos sjuksköterska inte får överskrida ett visst medeltal för 

verksamhetens patienter, i annat fall sänks ersättningen (Stockholms Läns Landsting 2016a).  

 

Komplementär- och Alternativmedicinsk vård (KAM)  

Flera massage- och beröringsterapier räknas som komplementära behandlingsmetoder då de 

kan förklaras "med moderna kunskaper om anatomi och fysiologi". Dessa behandlingar kan 

ges som ett komplement till skolmedicinsk vård (Bjerneroth Lindström, 2011). Med 

skolmedicin menas forskning och behandling enligt de principer som tillämpas vid 

universitetsinstitutionerna och i den offentliga hälso- och sjukvården (Egidius, 2015). 

Alternativa behandlingsmetoder har sina egna förklaringsmodeller och referensramar, och ges 

istället för skolmedicinsk vård. Exempel på alternativa behandlingsmetoder är traditionell 

kinesisk akupunktur, qigong, zonterapi och ljusterapi (Bjerneroth Lindström, 2011). 

 

Integrativ vård, KAM och evidens 

När skolmedicinsk vård och komplementära behandlingsmetoder kombineras i behandling 

benämns det integrativ medicin eller integrativ vård. Exempel på komplementära 

behandlingsmetoder som kan ingå i integrativ vård är yoga, taktil massage, musikterapi, 

antroposofisk vård, naturläkemedel och akupunktur. En del menar att för att en komplementär 

metod ska kunna ingå i integrativ vård ska den ha påvisad möjlig effekt i en dubbelblind 
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randomiserad testsituation (RCT). Dubbelblinda RCT bedöms ha högt värde av tradition i den 

medicinska forskningen.. I sådana studier vet varken terapeut eller patient vem som får 

behandling eller vem som är i kontrollgruppen. Det är inte alltid möjligt att utföra test med 

RCT på komplementära behandlingsmetoder då de är komplexa och bland annat omfattar 

sociala och psykologiska faktorer. Därmed kan de inte reduceras till en naturvetenskaplig 

förklaringsmodell utan behöver undersökas med tvärvetenskapliga studier(Carlsson & 

Falkenberg, 2007). Kirurgiska operationer och psykoterapeutiska samtal är exempel på 

behandlingsmetoder inom den skolmedicinska vården som inte så enkelt kan utvärderas med 

dubbelblinda randomiserade studier. Detta gäller även beröringsterapier (Wigforss Percy, 

2006). Istället får man då välja andra typer av vetenskapligt accepterade studier. Till exempel 

jämförande studier mellan patienter som får en viss behandling och de som inte får 

behandlingen i fråga (Nordin, 2004). 

 

En metod anses vetenskapsbaserad dels om den är rimlig utifrån den rådande skolmedicinska 

referensramen och dels om den visat sig ha positiv effekt i någon accepterad vetenskaplig 

testsituation. Det sista kriteriet är av störst vikt när det gäller val av behandling enligt Nordin 

(2004). Det finns alternativmedicinska behandlingar vars effekt styrkts i studier, men som inte 

kan förklaras vetenskapligt, som används inom hälso- och sjukvården. Uppfylls bara det 

första kriteriet, rimligheten, men att metoden visat sig ha klinisk positiv effekt så benämner 

Nordin det vara en ”potentiell terapi”. Flera läkemedel används dock idag inom hälso- och 

sjukvården utan att dess effekt varken har kunnat förklaras eller styrkts i studier, det vill säga 

inget av kriterierna är uppfyllda (ibid.).  

 

WHO och Europarådet stöttar sina medlemsländer i kunskapsutbyte och utvecklandet av 

lämpliga forskningsmetoder för att ta fram evidens om KAM och traditionell medicin (TM). 

(TM betecknar komplementär medicin som har lång tradition i det specifika landet). Ett 

strategiprogram har tagits fram för åren 2014-2023 av WHO som ska stödja medlemsländerna 

i hur KAM och TM ska kunna integreras i nationella hälsosystem. (WHO, 2013, Eklöf, 2004, 

Falkenberg & Höök, 2004).  

 

Massage- och beröringsterapier i hälso- och sjukvården 

Massage har använts som hälsostärkande metod i olika kulturer under årtusenden (Wigforss 

Percy, 2006). Olika massageterapier och beröringsterapier används inom den skolmedicinska 

hälso- och sjukvården, till exempel klassisk massage, som påverkar den underliggande 

vävnaden och muskulaturen och olika former av mjuk massage, taktil stimulering, som 

omfattar de övre hudstrukturerna (Uvnäs Moberg, 2009). De hälsofrämjande effekterna är 

både av fysisk samt psykisk karaktär (Sandel, 2013). En forskningsöversikt från 2014 visar att 

massage bland annat har positiv effekt på viktökning hos prematura barn, minskar smärta vid 

olika syndrom som fibromyalgi och reumatoid artrit, ökar uppmärksamheten, minskar 

depression och förbättrar immunförsvaret, minskar ångest och hjärtfrekvens samt sänker 

kortisolnivån (ett hormon som utsöndras vid stress) (Field, 2014).  

 

Mjuk massage i hälso- och sjukvården  

SBU använder samlingsbegreppet ” mjuk massage” för till exempel taktil stimulering, taktil 

massage, aromaterapimassage, hudmassage, beröringsmassage och effleurage (SBU, 2002) . 

Effleurage, kallas även avslappningsmassage, hudmassage eller beröringsmassage enligt 

Wigforss Percy (2006). Det är från början ett moment i klassisk massage som där används för 

att öka genomblödning och skapa avslappning. Massören låter hela sina handflator glida, 

stryka, över huden så att huden lätt förskjuts (Wigforss Percy, 2006, Field, 2014). Övriga 

ovan nämnda metoder av mjuk massage beskrivs som strykningar med lättare tryck (Wigforss 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1744388114000425
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Percy, 2006). Flera yrkeskategorier inom kommun och landsting, inklusive sjuksköterskor, 

har utbildats i taktil massage sedan utbildningar börjades ges i det på 1990-talet. Det är oklart 

hur utbrett användandet är (SBU, 2002). 

  

Massage berörs av Socialstyrelsen i olika kunskapsstöd. Men endast inom riktlinjer för 

demensvård, palliativ vård och vid vissa neuropsykiatriska sjukdomar finns viss 

rekommendation för behandling med massage. Inom de gällande nationella riktlinjerna för 

demensvård är taktil massage och aromaterapimassage en möjlig behandling för att minska 

oro och agitation hos svårt demenssjuka patienter. (Socialstyrelsen, 2010). Magmassage kan 

vara en verksam behandling för demenssjuka patienter vid förstoppning (Socialstyrelsen, 

2010). I det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård i livets slutskede kan mjuk 

massage eventuellt ges vid svår smärta eller ångest hos patienter inom palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2013). Att beröringsterapier kan rekommenderas som möjlig behandling 

inom demensvård och palliativ vård trots svag evidens, på grund av få studier, får ses som att 

det för dessa patientkategorier finns ett stort omvårdnadsbehov, att behandlingarna inte anses 

göra skada och att det är personalgruppen som känner patienten som kan bedöma om det kan 

finnas en möjlig gynnsam effekt för den enskilda patienten.  

 

Studier på patienter som fått mjuk massage i öppenvård visar positiva effekter på olika 

patientgrupper. Billhult & Määtä (2008) visar i sin studie hur patienter med generaliserat 

ångestsyndrom (GAD), som är inskrivna i öppenvårdspsykiatrisk mottagning, kan 

återupptäcka sin egen kapacitet, uppleva minskad ångest och få ökat självförtroende när de får 

mjuk massage. Anhörigvårdare som får taktil massage i hemmet kan uppleva sig stärkta både 

själsligt, mentalt, fysiskt och existentiellt (Seiger Cronfalk, Strang & Ternestedt, 2009). En 

svensk kvantitativ studie på primärvårdspatienter visar signifikant förbättring efter taktil 

massage på parametrar som berör energi, humör, trötthet, sömn, smärta, rörelse, generell hälsa 

och psykisk hälsa (Andersson, Törnkvist & Wändell, 2008). 

 

Fysiologiska effekter av massage- och beröringsterapier   

Verkan av massage och beröringsterapier kan delvis förstås utifrån nervsystemets och 

hormonsystemets funktioner. Kroppsliga, känslomässiga och existentiella effekter kan ses i 

hjärnan då dess aktivitet studeras under massage och beröringsterapier. Huruvida individen 

upplever beröringen, dess intensitet och kvalité, och hur denne reagerar känslomässigt beror 

på en samverkan av minnen, upplevda faktorer samt förväntningar. Upplevelsen kan beskrivas 

biomedicinskt som ett komplext samspel mellan de olika receptorena i huden, de olika 

perifera nervfibrerna, områden i centrala nervsystemet och beröringens kontext (McGlone, 

Wessberg & Olausson, 2014). 

 

Beröringssinnet 

Beröring spelar en livsviktig roll i spädbarnets utveckling, fysiskt, psykiskt och socialt 

(Ardeby, 2005, Uvnäs Moberg, 2009). Hudens relativa vikt, relaterat till kroppsvikten, 

minskar ytterst lite genom livet vilket för kan förstås som att hudens betydelse för vårt 

välbefinnande är lika viktig för spädbarnet som den vuxna människan. Innan embryot har 

utvecklat andra sinnen så reagerar det på beröring. Huden och övriga sinnesorgan, liksom 

hjärnan och ryggmärgen, utvecklas ur samma struktur, ektodermet, i den embryonala 

utvecklingen. Montagu beskriver vidare det som att: "hjärna och ryggmärg är en del av huden 

som begravts inne i kroppen eller att huden är en del av det centrala nervsystemet som är 

exponerat för omgivningen" (Montagu, 1986). Forskare har kunnat se tecken på att 

utvecklingen hos fostret av upplevelsen av att vara en egen person, i förhållande till den 

andre, aktiveras av hudreceptorer som masseras av fostervattnet (McGlone et al., 2014).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1744388108001102
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Genom huden får kroppen information om omvärlden. Det ger oss en inre trygghet och 

säkerhet. Patienter som varit sängliggande länge, speciellt patienter inom intensivvård, liksom 

patienter som förlorat sitt beröringssinne kan inte längre uppleva sin kropps gränser. Det 

skapar en känsla av otrygghet och ångest (Layer, 2006). I en studie beskrivs hur patienter i 

intensivvård upplevde ökad säkerhet och trygghet i samband med taktil massage (Henricson, 

Segesten, Berglund, & Määttä, 2009). Hos personer med till exempel en hjärnskada, autism 

eller demens kan en försvarsreflex från fosterstadiet vara aktiv och beröring kan därför 

upplevas som obehaglig. Det kan leda till att personen undviker kontakt. En beröring i form 

av ett mer fast tryck kan motverka denna reflex (Birkestad, 2004).  

 

Nervsystemet 

Nervsystemet och det endokrina (hormonella) systemet reglerar och kontroller kroppen. 

Nervsystemet kan delas in anatomiskt i det centrala (hjärna och ryggmärg) och perifera 

nervsystemet (nerver). Funktionellt delas det in i det somatiska (viljestyrt, medvetet) och det 

autonoma (omedvetet, icke-viljestyrt) nervsystemet. Det autonoma nervsystemet delas vidare 

funktionellt in i det sympatiska (aktiverande) och det parasympatiska nervsystemet 

(lugnande). Både i det somatiska och i det autonoma nervsystemet skickas information via 

sensoriska nerver från kroppen till det centrala nervsystemet, där sedan informationen 

bearbetas och beslutar om åtgärd tas (Uvnäs- Moberg, 2009, Sonesson & Sonesson, 2006). En 

stor del av de sensoriska nervimpulserna når hypothalamus, som kan ses som en 

sambandscentral för det autonoma nervssytemet och det endokrina systemet. (Sonesson & 

Sonesson, 2006). Hypothalamus är en del av det limbiska systemet där sätet för känslor, 

emotionella impulser, minne och inlärningsförmåga finns.  Dessa strukturer i det limbiska 

systemet påverkar hypothalamus liksom sensoriska impulser via hypothalamus påverkar dessa 

strukturer, och därmed våra känslor, emotionella impulser etcetera (Uvnäs Moberg, 2009). 

 

Beröringens verkan  

Olika beröringsreceptorer i huden registrerar olika former av tryck, beröring och vibration. En 

förklaring till massagens effekter på smärta är portteorin. Genom beröring av huden med ett 

fast tryck skickas impulser via snabbledande nervfibrer som blockerar smärtimpulserna i 

ryggmärgen så upplevelsen av smärta dämpas (Field, 2014, Wigforss Percy, 2006). Studier 

har visat att beröring med ett fast måttligt tryck har en mer avslappnande effekt än då en 

lättare beröring ges. Beröringsreceptorer känsliga för tryck stimulerar det parasympatiska 

nervsystemet (lugnande) enligt Field (2014). 

 

Andra studier har visat att mjuka, kroppsvarma strykningar över huden aktiverar ett område i 

limbiska systemet som är kopplat till upplevelse av glädje och välbehag . Detta område har ett 

stort antal morfinreceptorer och aktiveras vid kroppens egen frisättning av endorfiner, 

kroppsegna opiater, vilka minskar upplevelsen av smärta (McGlone et al., 2014, Mirsch, 

2014, Uvnäs Moberg, 2009, Wigforss Percy, 2006).  McGlone et al. (2014) menar att både 

signalsubstanserna endorfin och oxytocin frisätts vid beröring som upplevs som välbehag. De 

påverkar i sin tur andra signalsubstanser som till exempel reglerar vår psykosociala hälsa.  

Uvnäs Moberg menar att effekten man ser vid beröring i första hand beror på oxytocinets 

reglerande och samordnande verkan på många andra signalsubstanser. Dessa stimulerar det 

parasympatiska nervsystemet (lugnande) och hämmar det sympatiska nervsystemet 

(aktiverande). Goda relationer och ökad fysisk kontakt tidigt i livet ökar styrkan i 

oxytocinsystemet enligt Uvnäs Moberg. Individer som haft goda och nära relationer i tidig 

ålder har visat sig ha en ökad stresstålighet (Uvnäs Moberg, 2009). Teorierna är dock 

ifrågasatta, men hon anser att bara oxytocin kan förklara de komplexa effekter som ses vid 
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massage där minskad aggression och ökad social förmåga ses som unikt för oxytocinets effekt 

(Mirsch, 2012). 

 

Ibland kan en patients symtom inte förklaras med undersökningar. Vid många stressrelaterade 

symtom hittas inget fel hos patienten. Patienter som lider av sådana psykosomatiska problem 

kan ibland uppleva sig hjälpta av alternativmedicinska behandlingar. En orsak till positiv 

effekt kan vara primär av själva behandlingen eller sekundär på grunda av att stressnivån 

reduceras. Det vill säga att balansen i nervsystem och hormonsystem återställs. I så fall skulle 

andra stressänkande behandlingar kunna ha samma effekt. Det är enligt Gunnarsson viktigt att 

utveckla forskningen kring vilka metoder som ger långvarig effekt vid dessa besvär 

(Gunnarsson, 2004). 

 

Placebo 

En behandling kan ha ”rena terapieffekter” (testade med RCT), terapi- och 

tillämpningseffekter (totaleffekt) och rena tillämpningseffekter (placeboeffekt) (Nordin, 

2004). Tillämpningseffekter kan bero på behandlarens personlighet, empati och bemötande 

liksom patientens förväntningar (Gunnarsson, 2004). Kritiker menar att de 

komplementärmedicinska behandlingarna endast verkar genom tillämpningseffekten 

(Carlsson & Falkenberg, 2007). Men de flesta medicinska terapier interagerar med processer i 

medvetandet, tillämpningseffekter, som kan stärka hälsan (Nordin, 2004). Detta är ett område 

som alltmer intresserar forskarna, just för att psykologiska faktorer påverkar kroppen. Att 

känna stöd, få ordentlig information och uppleva ett gott bemötande har betydelse för 

tillfrisknandet (Carlsson & Falkenberg, 2007). 

 

Antroposofisk vård 

Antroposofisk medicin eller antroposofisk vård (AM) praktiseras som integrativ vård i 

slutenvård, öppenvård och primärvård. Inom AM arbetar sjuksköterskor, läkare och olika 

terapeuter. 

 

Antroposofisk syn på sjukdom och hälsa 

AM har sin grund i skolmedicinen men omfattar även komplementära behandlingsmetoder 

som naturmedel, naturläkemedel, konstnärliga terapier och fysiska terapier (Hamre et al., 

2014).  De antroposofiska behandlingsmetoderna kan delvis förklaras utifrån den 

skolmedicinska referensramen, och dels utifrån den antroposofiska referensramen. Orsaken 

till ohälsa och sjukdom förklaras som en obalans mellan kroppsliga, själsliga och/eller andliga 

aspekter inom människan. (Bopp & Schürholz, 2004). Målet med behandlingarna är att 

stimulera självläkning genom autonom självreglering och genom att locka fram individens 

potentiella själsliga och andliga kapacitet. För att stärka hela individen behöver 

behandlingarna ofta vara multimodala, vilket här betyder att de tilltalar individens alla 

dimensioner: fysiska, känslomässiga, mentala, andliga och sociala (Kienle et al, 2013).  

 

AM ser som en av sina huvuduppgifter att lyfta förståelsen av människan som helhet, att 

skapa en interdisciplinär bild av människan. Det skulle enligt AM gynna patienten då de anser 

att de medicinska specialområdena många gånger saknar helhetsperspektiv. Vården är 

patientcentrerad och patienten uppmuntras till delaktighet (Bopp & Schürholz, 2004). Den 

enskilda människans självständighet och värdighet är fokus för den antroposofiska 

människosynen (Kienle et al., 2013).  

 

Inom AM betonas rytmens betydelse för hälsan. De rytmiska processerna mellan vakenhet – 

sömn, uppbyggnad – nedbrytning, inandning – utandning är en förutsättning för att organiskt 
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liv upprätthålls. Det kan också göras bland annat genom regelbundna måltider, konstnärliga 

aktiviteter samt rytmiska terapier. (Grosse-Brauckmann, 2006). Den antroposofiska vårdens 

betoning på att återskapa rytm och balans, liksom att stötta patienter till att finna sin mening 

och sitt sammanhang, är även ett av vårdvetenskapens fokus (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Svensk sjuksköterskeförening gav till exempel i sitt remissvar gällande homeopatiska 

naturmedel stöd för den antroposofiska vårdens grundsyn. De anser att den antroposofiska 

vården skapar goda förutsättningar för en personcentrerad vård, vilket de beskriver som ”en 

vård som strävar efter att synliggöra hela personen och prioriterar tillgodoseende av andliga, 

existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov” (Willman 

& Torpenberg, 2015).  
 

Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka (RI) 

RI är en beröringsterapi som bland annat utövas av sjuksköterskor inom antroposofisk vård. 

Metoden utvecklades för sjuksköterskor av läkarna Ita Wegman och Margrete Hauschka på 

1920-talet. (Grosse-Brauckmann, 2006). Liksom andra beröringsterapier inom SBU's 

definition av mjuk massage (SBU, 2002) så är det en beröringsterapi där vårdaren stryker med 

hela sina handflator över patientens hud med ett fast men lätt tryck. Huden förskjuts som vid 

beröringsmassage men omfattar även en rytmisk kvalité i handens rörelse och kontakt enligt 

Grosse Brauckmann, (2006). Vårdhandlingar inom antroposofisk omvårdnad benämns 

"vårdgester" (Dahlberg & Segesten, 2010). Att avlasta, hölja, bekräfta, utjämna, nära och 

stimulera är exempel på några vårdgester. Syftet med denna vårdaktivitet kan till exempel 

vara att avlasta (till exempel vid smärta), eller hölja (till exempel vid utmattning eller ångest). 

Behandlingen ordineras av läkare, men kan även initieras av sjuksköterska. Medlet för att 

åstadkomma verkan av vårdhandlingen, eller ”vårdgesten”, är att genom RI stödja de rytmiska 

processerna, men även den specifika substansen, en specifik olja eller salva, som används vid 

insmörjningen har effekt. (Grosse- Brauckmann, 2006). RI ges oftast som en serie av 

behandlingar med bestämda intervall. Inom öppenvård ges behandlingen 1-2 gånger/vecka 

under 4-8 veckor. Behandlingen kan ges på enskilda kroppsdelar eller som en 

helkroppsinsmörjning (för utökad beskrivning av behandlingsmetoden, se Bilaga 1). 

  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 
Vård och vårdvetenskap 
Vårdvetenskapen beskriver och analyserar vårdandet med målet att stärka och stödja hälsa 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Att få vård är grundläggande för vår existens, vi blir bekräftade 

i vårdandet. Det ursprungliga vårdandet ses i omsorgen av avkomman, både hos människor 

och hos djur. Eriksson (1987) beskriver vårdandet som att ansa, leka och lära, och därigenom: 

"åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en 

känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta, eller stödja) 

hälsoprocesserna". I denna studie används de vårdvetenskapliga begrepp som beskrivs som 

livsvärldsteorin för att förstå patienternas upplevelser och som stöd för en fördjupad 

diskussion om RI som vårdaktivitet (Wiklund, 2003). Inom denna teori används begrepp som 

livsvärld, levd kropp, hälsa och lidande.  

 

Livsvärld 

RI som vårdaktivitet har sin utgångspunkt i patientens livsvärld. Livsvärlden är inte 

omvärlden, inte heller vår subjektiva föreställning om världen utan det är världen så som vi 

lever den, så vi upplever den. Hur individen upplever RI beror på dennes tolkningsmönster.  
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Dåtid, nutid och framtid vävs samman i livsvärlden genom individens tolkningsmönster. Det 

är baserat på erfarenheter av våra upplevelser i livet och ger oss verktyg för att göra världen 

begriplig och hanterbar. Hälsa, sjukdom, lidande och vårdande utspelar sig i livsvärlden, 

påverkar individens liv. Det är i livsvärlden vi upplever mening och sammanhang (Dahlberg 

& Segesten, 2010, Wiklund, 2003).  

 

Levd kropp 

Livsvärlden upplevs genom den levda kroppen. Människans alla dimensioner, fysiska, 

själsliga och andliga, är sammanflätade i den levda kroppen. Tankar och känslor är själsliga 

uttryck. Att sträcka sig mot något utanför sig själv, till exempel estetiskt, etiskt eller religiöst 

är uttryck för individens andlighet. Detsamma gäller frågor, reflektioner och upplevelser av 

existentiella aspekter som mening och sammanhang. Utan levd kropp kan inte världen 

upplevas av människan. Den är det centrum av erfarenheter, identitet, och självkännedom som 

möter världen. Förändring i den levda kroppen till exempel vid sjukdom eller annat lidande, 

medför förändring i tillgång till sig själv och världen. Här finns våra känslor, våra behov och 

begär som ger upphov till biologiska och kroppsliga reaktioner (Dahlberg & Segesten, 2010, 

Wiklund, 2003). Under sitt liv drivs individen av sin livskraft. Den gestaltas genom begär 

efter biologisk trygghet och livsmening samt begär efter gemenskap och kärlek. På så vis är 

individen i ständig utveckling, i en kontinuerlig rörelse. Rörelsen är rytmisk, då vilan är 

nödvändig för individen att förankra, assimilera och integrera intryck och erfarenheter. 

Begären kan avta om de inte kan tillfredsställas till exempel på grund av sjukdom. Därmed 

bromsas rörelsen i livet upp (Wiklund, 2003). Beröringsterapier berör den levda kroppen, 

vilket innebär att människan påverkas fysiskt, själsligt och andligt av beröring. 

 

Hälsa 

Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom. Det är en upplevelse av enhet och helhet, mening och 

sammanhang i livet. Det är en rörelse, en rytmisk rörelse, en dynamisk process, mot att 

integrera livets intryck och erfarenheter. För att denna integration ska komma till behövs vila, 

där förankring och assimilation får tar plats. Om inte individen upplever vila utan till exempel 

känner sig tyngd av bekymmer, otrygg eller ensam hindras integrationen. Att känna sig trygg i 

sitt värde som människa ger vila (Dahlberg & Segesten, 2010, Wiklund, 2003).  Att det råder 

balans mellan aktivering av det parasympatiska (lugnande) och sympatiska nervsystemet 

(aktiverande) är vår biologiska grund för hälsa. Det visar sig som rytm och balans i andning, 

cirkulation och hormonsystem (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Balans mellan aktivitet och vila, sömn och vakenhet, en god livsrytm, behövs för att individen 

ska ha en upplevelse av hälsa såväl fysiskt, själsligt och andligt. Ohälsa kan ses som ett 

tillstånd av stillastående, rörelsen saknas. Hälsa utesluter inte sjukdom eller lidande, men 

individen måste kunna hantera sjukdom eller annan ohälsa för att uppleva hälsa. Känslan av 

livskraft och meningsfullhet kan påverka upplevelsen av hälsa liksom upplevelsen av god 

hälsa stärker upplevelsen av livskraft och meningsfullhet (Dahlberg & Segesten, 2010, 

Wiklund, 2003). Genom att hjälpa individer att återställa livsrytmen kan de uppleva hälsa 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

 

Lidande 

Lidande är en upplevelse av hot mot identiteten och dess existens, en förlust av helhet och 

kontroll. Beroende på ursprunget till lidandet kan det delas in i sjukdomslidande, vårdlidande 

och livslidande. Sjukdomslidande är knutet till symtomen som en sjukdom leder till. Om 

individen lider av brister i vården och vårdandet, benämns det som vårdlidande. Livslidande 
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är ett vidare begrepp som omfattar individens existens och livshållning med frågor som värde, 

mening, skam och värdighet. Sjukdomslidandet är intimt förknippat med livslidandet. Genom 

att möta och konfrontera de livsfrågor som kommer ur lidandet kan människan börja förstå sig 

själv på ett nytt sätt och en förändring kan komma till stånd (Wiklund, 2003). Att uppleva 

hälsa förutsätter att vi upplever vårt lidande uthärdligt. Att en känsla av helhet finns trots 

lidandet (Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm & Matilainen, 1995 refererad i 

Wiklund, 2003). Den känsla av förlust som lidandet innebär kan hota individens känsla av 

värde och värdighet. När individen inte kan vara den som den upplever som sitt sanna jag 

eller har potential att vara kan en känsla av skam genomsyra lidandet. Många har svårt att tala 

om sitt lidande. Kanske för att lidande berör hela människan i dennes livsvärld. Genom att 

närma sig patienten utifrån ett helhetsperspektiv finns det större möjlighet för att de 

individuella upplevelserna av lidande kan uttryckas (Wiklund, 2003).  Beröringsterapier 

omfattar ofta ett helhetsperspektiv. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 
Sjuksköterskor arbetar idag inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård med mjuk 

massage och inom landstingsfinansierad integrativ vård med RI. De studier och den litteratur 

som finns visar att mjuk massage och RI används för att stärka individers hälsa, fysiskt, 

psykiskt och existentiellt. Studier på patienter som fått mjuk massage i öppenvård visar på 

upplevelser av både kroppslig, själslig och existentiell hälsa relaterat till behandlingen. Mjuk 

massage tycks förekomma i mindre utsträckning inom öppenvård än i slutenvård vilket kan 

bero på att behandlingen inte berörs i riktlinjer från Socialstyrelsen gällande vanliga diagnoser 

i primär- och öppenvård. En annan orsak kan vara att den ekonomiska styrningen av primär- 

och öppenvård inte möjliggör att sjuksköterskor arbetar med mjuk massage. Den 

vårdvetenskapliga människosynen, att människan är i en kontinuerlig utveckling under sitt liv 

och där hälsa beskrivs som en rytmisk dynamisk process, stämmer i hög grad överrens med 

hur antroposofin definierar dessa begrepp. Det är därför intressant att utifrån 

vårdvetenskapliga begrepp se hur patienter inom öppenvård upplever RI.  

 

 

SYFTE 
 

Studien syfte var att belysa hur patienter som fått eller får RI i öppenvård upplevt att 

behandlingen har påverkat dem. 
 

 

METOD 

 
Studiens frågeställning kunde inte besvaras med en litteraturstudie eftersom det saknades bra 

studier inom detta område publicerade på engelska eller svenska. Vid den inledande 

litteratursökningen återfanns endast studier om patienters upplevelser av RI i slutenvård. I till 

exempel en prospektiv studie på patienter som fått RI på grund av långvarig smärta beskrevs 

inte om patienterna var inneliggande eller om de fick behandlingen i öppenvård. För att kunna 

beskriva de individuella upplevelserna av rytmisk insmörjning var en kvalitativ intervju 

lämplig eftersom den kvalitativa intervjun präglas av ett fenomenologiskt perspektiv, där den 

relevanta verkligheten är så som människor uppfattar den (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Studiens design och metod hade stöd av vårdvetenskapliga begrepp enligt livsvärldsteorin då 
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intervjuguiden sammanställdes, när intervjun genomfördes och då analysen gjordes (Forsberg 

& Wengström, 2013).   

 

Datainsamling 
Urval 

Tidigare patienter söktes genom annonsering på öppenvårdsmottagningar där RI ges (Bilaga 

3), allmänna anslagstavlor, samt genom annonsering i sociala medier. Även sjuksköterskor 

som arbetar med RI i öppenvård kontaktades. Dessa i sin tur informerade patienter om 

studien. Några patienter tog själva kontakt med intervjuaren via e-post eller telefon, andra 

uttryckte önskemål om att bli kontaktade. Totalt deltog fem patienter i studien.  

 

Exklusionskriterier för att delta i studien var patienter som fått behandling med RI inom 

slutenvård, samt om behandlingen utförts av någon inom bekantskapskretsen, av intervjuaren 

eller av någon med annan utbildning än sjuksköterska. Även personer under 18 år 

exkluderades. Det samma gällde om det var mer än tre år sedan patienten fått behandlingen. 

De patienter som fått RI på privatpraktiserande mottagning exkluderades då det inte hade varit 

möjligt att avgöra överförbarhet och tillämpning till RI som utförts inom landstingsfinansierad 

öppenvård eller primärvård. 

 

Patienter 

Alla patienter var kvinnor samt hade svenska som modersmål. Deras ålder var mellan 40 och 

70 år. Tre hade tidigare erfarenhet av massage och andra beröringsterapier. Av dessa angav 

två att de behandlingarna hade gett avslappning eller minskat smärta medan en hade upplevt 

att massagen var för kraftig och avbrutit behandlingen på grund av förhöjd puls. Två av 

patienterna hade sett annons om studien på antroposofisk öppenvårdsmottagning. Tre av 

patienterna kontaktades av sjuksköterskan som gett dem RI. De tre som avslutat sin 

behandlingsserie hade fått RI en gång per vecka under sex till tio veckor. De som hade 

pågående behandling hade fram till intervjun fått mellan 3-6 behandlingar. 

 

Tiden som gått sedan patienterna fått RI var från knappt tre år till samma dag som intervjun 

genomfördes. I samband med aktuell sjukdom hade en patient provat egenvård med bland 

annat massage, men upplevt att det gav otillräcklig effekt. Två av dem hade fått RI som 

stödjande behandling under cancersjukdom, en av dem vid långvarigt smärtillstånd (>20 år), 

en vid stressymtom och en vid utmattningssymtom. Alla patienter hade ordinerats RI av 

läkare. En patient hade fått välja mellan RI och målningsterapi, vilket är en annan 

antroposofisk behandlingsmetod. Alla fem uttryckte tillit till läkarens val av 

behandlingsmetod. En av dem hade annan pågående antroposofisk behandling samtidigt med 

RI (naturläkemedel och läkeeurytmi).  Två hade samtidig behandling med skolmedicinska 

läkemedel. Tre patienter arbetade inte alls eller arbetade deltid på grund av sjukdom, då 

behandlingen pågick. 

 

Symtom på lidande hos dessa patienter beskrevs till exempel som att: vara skör och sakna 

gränser mot omvärlden, kognitiva svårigheter och känna sig splittrad på grund av smärta och 

brist på sömn, att inte kunna få luft på grund av thorakal kompression i samt upplevelse av 

kaos på grund av kroppsligt, själsligt och existentiellt lidande vid cancersjukdom. För att öka 

förståelsen hos läsaren för informanternas upplevelser av RI beskrivs några exempel på vad 

informanterna upplevde som lidande. Genom att beskriva aspekter av lidande kan läsaren 

bättre förstå vad hälsa kan innebära enligt Patel och Davidson (2011). 
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Intervju 

Intervjuerna genomfördes hösten 2015. Patienterna gavs möjlighet att välja plats för intervjun. 

I tre fall valdes en neutral lokal som inte att hade koppling till den vård där RI getts eller 

ordinerats. I två fall valdes ett rum inom den vårdenhet där patienten fått RI. Intervjuaren hade 

inte tidigare varit på denna vårdenhet. Intervjuerna spelades in både på en digital diktafon 

samt en bandspelardiktafon som säkerhet ifall någon av dem skulle gå sönder eller inte ta upp 

ljudet ordentligt. Intervjuerna tog mellan 30 till 60 minuter.   

 

Genom att använda en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 5), som testades i en 

pilotintervju, belystes de fenomen som valts ut på förhand för studien. Med den metoden 

kunde patienterna reflektera utifrån givna frågor men vid behov ställdes följdfrågor om svaren 

inte ansågs tillräckliga (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Genom att otydliga svar speglades, 

återberättades, och tolkades mot patienten kunde denne bekräfta eller utveckla upplevelsen 

mer, vilket ökade möjligheten att få fram det unika och individuella.  Individen svarade 

utifrån sin livsvärld, vilket betyder att olika individer tillsammans uttryckte ett brett spektrum 

av upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014). Att följa upp svaren genom att ställa följdfrågor 

för att klargöra meningen eller verifiera tolkningen underlättades analysarbetet och stärkte 

studiens giltighet och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014 ). Nedan visas tre exempel på 

följdfrågor och samspel i intervjun:  

 

Exempel 1 

”(Patient:) Den här strängheten att den kanske har luckrat upp sig… att jag fått hjälp med… 

(Intervjuare:) Har det här påverkat din tillgång till dig själv? 
(Patient:) Nej, nej det tycker jag inte. Eller ja det tror jag inte men däremot tycker jag att jag 

har fått nån slags uppmärksammat medhåll från nån högre instans- jag har ... liksom blivit 

puffad på, liksom lite så där .... en dunk i ryggen - ta hand om dig....”  

 

Exempel 2 

”(Patient:)Jag kunde dra nytta av den kunskapen som jag hade själv innan också- och ihop 

med insmörjningen. Och då fick jag ju dubbel effekt utan att jag visste om det.  

(Intervjuare:) Hur märkte du det? 

(Patient:) Snabbare kom effekten, mycket, mycket snabbare… och samtidigt höll det i längre 

efteråt”  

 

Exempel 3 

”(Intervjuare:)Det här att det höll i sig… vad var det som höll i sig? 

(Patient:) Den här känslan av att… att få va i mig som blev mer behagligt på nåt sätt. För jag 

vet att när jag skulle hit .. det var ju väldigt fladdrigt allting … och  jag var ju väldigt ehm… 

ja det var ju ett kaos liksom.”  

 

I intervjuguiden så fanns också frågor med som var viktiga som bakgrundsinformation. Det 

gällde frågor om sjukdomsbesvär, syfte med behandlingen, om patienten getts valmöjligheter 

och om annan behandling pågick samtidigt som RI. Vid de flesta intervjuer så ställdes dessa 

frågor innan intervjun spelades in. Intervjuguiden korrigerades från och med pilotintervjun. 

Fråga om påverkan på hälsa och välbefinnande liksom påverkan på sjukdomsbesvär togs bort, 

då de i pilotintervjun bedömdes vara överflödiga. Dessa frågor täcktes in i den öppna frågan 

om upplevelsen och av spontana följdfrågor.  
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Förförståelse 

Det fanns en förförståelse för vad RI innebär utifrån vårdarens perspektiv hos intervjuaren. 

Intervjuaren har arbetat med RI inom öppenvård och slutenvård. Erfarenheten från att arbeta 

med RI är att patienter bland annat kan uppleva avslappning, bekräftelse, symtomlindring vid 

smärta och förbättrad rytm till exempel gällande sömn – vakenhet. Det fanns även erfarenhet 

från så kallade motiverade intervjuer med patienter inom primärvården. Det är en 

samtalsteknik med i huvudsak öppna frågor. För att medvetandegöra hur denna förförståelse 

kunde påverka intervjun och för att testa intervjuguiden gjordes en pilotintervju (Birkler, 

2008, Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Denna intervju gav en fyllig beskrivning av de 

unika upplevelserna och förförståelsen bedömdes inte inverka menligt. Materialet från 

pilotintervjun ingår därför i resultatet. Intervjuaren hade även förförståelse om att alla 

patienter som intervjuades hade fått RI av sjuksköterskor med mångårig erfarenhet av att ge 

RI. De fyra sjuksköterskor som behandlat patienterna var tidigare kollegor till intervjuaren.  

  

Dataanalys 

Upplevelserna uttrycktes både som manifest innehåll (explicita beskrivningar) och som så 

kallat latent innehåll (pauser, ansiktsuttryck eller något som sades mellan raderna) (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). I denna studie analyserades det manifesta innehållet utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna lyssnades genom och transkriberades ordagrant, med 

pauser och notering om gester eller skratt. Materialet lästes därefter flera gånger och 

meningsbärande enheter togs fram som kondenserades och kodades för att bli mera 

överskådliga och lätthanterliga. Dessa grupperades i kategorier och underkategorier. En 

kategori svarar på frågan Vad? Ett tema svarar på frågan Vad handlar det här om? (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012 ). Se Tabell 1, för exempel på analys.  

 

Tabell 1. Exempel på hur materialet analyserades. 

 

 

Meningsenhet 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

 

Tema 

 

Och framförallt också 

det att när man slipper 

värken så kan man 

tänka klart. Det blir 

inte den här snurriga 

världen som det blir 

emellenåt med värken 

 

 

 

Fungerar bättre 

kognitivt då 

värken försvinner. 

 

 

 

Kognitiv 

förbättring 

utan värk 

 

 

 

Förbättrade 

mentala 

funktioner 

 

 

 

 

 

 

 

Själsliga och 

andliga 

upplevelser 

 

 

 

 

 

Upplevelser 

relaterade till 

behandling 

med Rytmisk 

insmörjning 

enligt 

Wegman/ 

Hauschka (RI) 

 

På nåt sätt var det 

som att jag kom 

tillbaks till mig. Det 

var kaos i hela 

kroppen. Det kändes 

ju som varenda cell 

var i kaos av den här 

cellgiftsbehandlingen- 

av allt som hände 

 

 

 

 

Kom tillbaks till 

sig själv 

 

 

 

 

 

 

Ihopsamlad 

 

 

 

Avslappning 

och inre lugn 
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Forskningsetiska överväganden 
Patienterna fick information om studiens syfte, att allt material skulle behandlas med sekretess 

och att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande. Denna information gavs både skriftligt 

och muntligt (Bilaga 4). Två av intervjuaren signerade kopior av den skriftliga informationen 

togs fram, där patienten skrev under för sitt samtycke till studien. Den ena kopian erhöll 

intervjuaren och den andra erhöll patienten (Helsingforsdeklarationen, 2013). Eftersom 

studien vänder sig till patienter togs kontakt med Etikkommittén Sydost per telefon på ett 

tidigt stadium. De ansåg att det inte fanns något hinder att utföra studien i den form som 

beskrivits. En etisk egengranskning gjordes enligt Etikkommittén Sydost (Bilaga 2). Det fanns 

en medvetenhet om att intervjuerna, genom att samtala om det upplevda, kan förstärka både 

eventuella positiva och negativa erfarenheter hos individerna. Då det framkom upplysningar 

av intresse för studien utanför den inspelade intervjun tillfrågades patienten om det gick bra 

att det togs med i resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

 

RESULTAT 

 
Efter att de fem intervjuerna analyserats kunde tre kategorier urskiljas. Kroppslig upplevelse 

(med underkategorierna Förbättrade kroppsfunktioner, Minskad värk), Själsliga och andliga 

upplevelser (med underkategorierna Förbättrade mentala funktioner, Avslappning och inre 

lugn, Bekräftelse, Livskraft, Hälsa trots svår sjukdom eller hälsa trots lidande) samt 

Sjuksköterskans/vårdpersonalens roll (med underkategorierna Sjuksköterskans roll vid RI, 

Återkommande vårdkontakter, Stöd från vårdpersonal). Se tabell 2. 

 

Tabell 2. Sammanställning av kategorier och underkategorier. 

 
 

Tema Kategori Underkategori 

Upplevelser 

relaterade till 

behandling med 

Rytmisk 

insmörjning 

enligt Wegman/ 

Hauschka (RI) 

Kroppslig upplevelse Förbättrade kroppsfunktioner 

Minskad värk 

Själsliga och andliga 

upplevelser 

Förbättrade mentala funktioner 

Avslappning och inre lugn 

Bekräftelse 

Livskraft 

Hälsa trots svår sjukdom, hälsa trots lidande 

Sjuksköterskans/ 

Vårdpersonalen roll 

Sjuksköterskans roll vid RI 

Återkommande vårdkontakter 

Stöd från vårdpersonal 
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Kroppslig upplevelse 

Flertalet patienter beskrev upplevda förbättringar av kroppsliga besvär i samband med 

behandling med RI.  

 

Förbättrade kroppsfunktioner 

Kroppsfunktioner som upplevdes förbättrade var till exempel andning då orsaken var 

muskulära spänningar på grund av utmattning och stress. ”Så det har ju varit jätteskönt liksom 

det har bara ... just det  ...det har stämt med rörelsen liksom. Och så var det höger bröstkorg, 

samma tillfälle det här, "andas frisk luft". Upplevelse av förbättrad lungfunktion uttrycktes. 

Patienten hade haft bättre värden på spirometri och mindre behov av luftrörsvidgande medicin 

vid astma efter behandlingen, vilket hon satte i samband med RI. ”Å det märkte jag skillnad 

där också Ja, medicinen går ned. Jag är diagnosticerad med KOL. Och där har resultaten 

vart bättre också ”. Även hosta av annan genes än astma upplevdes förbättras. Symtom på 

IBS (Irritable Bowel Syndrom, en funktionell tarmsjukdom) upplevdes bli förbättrade under 

behandlingsserien men även tid efter. Det förvånade patienten. Sömnen fördjupades och 

uttrycktes som: ”Sen med tiden så har jag fått väldigt god sömn. Så här extremt god sömn. 

Jag sover väldigt djupt ... och ganska länge. Jag måste ha väckarklocka igen”. I och med att 

de kroppsliga funktionerna fungerade bättre så upplevde patienterna att de klarade av att göra 

saker som de tidigare inte hade förmått på grund av sina symtom.  

 

Minskad värk 

Värk vid långvarigt smärttillstånd upplevdes minska. Effekten var ihållande under en till två 

månader efter avslutad behandlingsserie. Vid en senare behandlingsserie förlängdes effekten 

till fyra månader med hjälp av egenvård, i form av den olja som använts vid RI och med 

meditation. Även daglig huvudvärk upplevdes minska. Effekten upplevdes komma redan efter 

först behandlingen.  

 

Själsliga och andliga upplevelser 

Förbättrade mentala funktioner 

Kognitiva förbättringar upplevdes bero på minskad smärta och förbättrad sömn. Det ledde till 

att patienterna kunde fungera bättre i vardagen och hade minskad sjukfrånvaro.  ”I och med 

att jag sover på nätterna för det är ju klart att då fungerar ju min hjärna bättre…”. 

 

Avslappning och inre lugn 

Avslappning och inre lugn sammanfattar upplevelser av avslappning, att tankarna hade vila, 

som meditation, känslomässig beröring, känna sig ihopsamlad, sammanfogad, att känna 

trygghet, stabilitet, och att slippa prestera, bara få ta emot. ”Det är väldigt skönt. Det är… 

liksom mer än avkopplande. Det blir liksom… är ett … inre lugn under behandlingen. Som …  

nästan meditation kanske nästan om jag ska jämföra med nåt… Tanken hade ju vila”. 

 

Behandlingen gav en upplevelse av att beröras djupt känslomässigt.  ” … vissa av de här 

tillfällena har varit att jag blir så berörd så att tårarna rinner - asså på ett positivt sätt... men 

också så omtumlande så att  jag inte riktigt... ja det får  inte riktigt  plats”. Upplevelse av 

avslappning och inre lugn uttrycktes som att känna sig ihopsamlad: ”På nåt sätt var det som 

att jag kom tillbaks till mig. Det var kaos i hela kroppen. Det kändes ju som varenda cell var i 

kaos av den här cellgiftsbehandlingen – av allt som hände”. Ett mer fast moment i 

insmörjningen upplevdes som sammanfogande:  
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Å så gjorde hon nånting- hon tröck tror jag det sista hon gjorde på foten. Å det vet jag 

att jag tänkte;” det var sista biten- så-nu är hon hel igen ett tag”. Å så fick det va så 

tills det brast igen  (SKRATT)liksom. 

 

Inlindningen med uppvärmda handdukar och värmeflaskor gav en känsla av stabilitet. Det gav 

alltid en upplevelse vila oavsett hur patienten mådde vid tillfället. Hon uttryckte att hon 

försvann bort för en stund och att det var mycket positivt utifrån den ansträngda situation hon 

annars befann sig i. Att RI utfördes på samma sätt varje behandlingstillfälle ökade förmågan 

att slappna av och ta till sig behandlingen, beröringen kändes igen. Igenkänningen gav också 

en upplevelse av trygghet som var väldigt viktig.  En patient försökte komma ihåg hur hon låg 

på britsen och hur behandlingen utfördes men kunde inte minnas det. Det gjorde henne 

förundrad och hon skrattade åt det. Att hon inte kunde återberätta detta tolkades som ett 

exempel på avslappningens effekt. 

 

Bekräftelse 

Att känna bekräftelse handlade bland annat om att återfå sin kroppsliga och själsliga gräns, få 

tröst, bli sedd, känna värde, känna sig hel, att möte sig själv på ett nytt sätt, ett möte med 

något som är större än en själv, känna mening och sammanhang samt uppleva beröringen som 

helande och djupt berörande. Upprättandet av gränsen kunde upplevas direkt under 

behandlingen.  ”… allt eftersom hon liksom stryker mig över armen så upplever jag 

jättetydligt att jag blir stängd. Att jag får min gräns”. Upprepade behandlingar ledde till ökad 

förmåga att själv kunna skydda sina gränser. När gränserna upprättades så upplevde patienten 

att hon inte blev lika påverkad av andra människors känslor och ord, av de orosmoment som 

fanns i vardagen.  De kom inte genom hennes återupprättade gräns. Respekten för det som 

finns inom ens egna gränser ökade. De tidigare svårigheterna att uttrycka ilska liksom att ta 

emot ilska mildrades. Patienten upplevde att hon betydligt lättare kunde hålla isär sig själv 

från andra. Att respektera och acceptera både sina egna och andras känslor var en nyvunnen 

förmåga . 

 

Bekräftelse kunde vara att uppleva tröst i en svår livssituation: ”Å jag behövde ju mycket tröst 

å det fick jag ju väldigt mycket … bara genom att vara i den här miljön, men också genom 

beröringen”. Genom att känna sig bekräftad och sedd som en värdefull individ kom en ökad 

respekt för det egna, en ökad omsorg om sig själv. Upplevelsen av att bli bekräftad kom 

ibland som riktade ord eller insikter i direkt anslutning till beröringen. Vilka kroppsdelar som 

smörjdes fick betydelse för upplevelsen. Med armarna utför man saker som man vill i det 

vardagliga livet. Insmörjningen av en arm kunde förstärka armens betydelse till att omfatta 

armens betydelse att göra ”det man innerst inne vill i livet”. Helkroppsinsmörjningen, att bli 

berörd över hela kroppen gav en känsla att vara hel och att bli tydlig för sig själv. Att 

beröringen av kroppen gav en upplevelse av djup bekräftelse uttrycktes bland annat som:  

 

...  är liksom mer som … nästan som man känner sig som ett litet barn i sin mammas 

händer så kan jag tycka att det känns som.  Och det känns ju så där ganska djupt och 

helande skulle jag vilja säga.  

 

Bekräftelsen kunde omfatta att ha känt sig bekräftad av något större än den egna personen. ”... 

nån slags inkoppling eller uppkoppling till nåt större… man kan kalla det andligt också ... så 

att.. det är ju det som jag också har upplevt”. 
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Livskraft 

Livskraft omfattade en upplevelse av glädje och lätthet, känna hopp, att få kraft att gå ut i 

livet, känna sig friskare, piggare, att orka mer, att släppa det som tynger, att vägen blir 

framkomlig och rensad. ”Det är inte så att jag bara hade velat lega där i evigheter å ta emot 

utan det är mer att jag får en…kick (SKRATT) att resa mig och gå…. ut i livet så… ”.  När 

värken upplevdes minska blev patienterna piggare och orkade mer. Även psykologiska 

aspekter av lidande upplevdes bli bättre och patienter kände sig friskare, mådde bättre, orkade 

mer och kände sig gladare under behandlingsserierna. 

 

 Att släppa det som tynger gör det möjligt att komma vidare. Även här kunde den kroppsdelen 

som berördes få en utökad betydelse, en själslig betydelse. Genom att axlarna smörjdes 

upplevdes det som att bördorna lättade, en tyngd lyftes bort. Beröringen över bröstkorgen gav 

en känsla att ta in det svåra, ta det till sig, till sitt hjärta för att sedan kunna släppa: 

 

… det som tynger här – för det är en rörelse från axeln och så ned över bröstkorg 

VISAR M HANDEN- och så ned så, då är liksom det tynger och så tar jag det genom 

mitt hjärta och värmer det där och sen lämnar jag det bakom mig.: ..det som tynger, 

värmer jag i hjärtat och lämnar bakom mig. 

 

 Fötter som smörjdes kunde ge en känsla av ökad framkomlighet. Livskraft uttrycktes även 

som en allmän förbättring: ”Men det var så stort på nåt sätt det var verkligen allt blev bättre . 

Jag kan inte säga att illamåendet blev bättre eller att… Nej allt blev bättre… och jag var 

bättre i flera dar”. 

 

Hälsa trots svår sjukdom, hälsa trots lidande 

Upplevelsen av sjukdom kunde men behövde inte innebära upplevelse av lidande. Att uppleva 

hälsa trots svår sjukdom tolkades bland annat som att man fick den behandling som man 

upplevde hjälpte:  

 

Och även om man är svårt sjuk så vill man ju också ha en uppbyggande behandling… 

Men det är nånting som har hänt att ryggen är bättre nu och det ska bli väldigt 

intressant att se hur det slutar det här. Men allting är bättre. 

 

Trots svår sjukdom upplevdes hälsa efter behandlingen.” Och alla inom sjukvården tyckte 

att… ja nu har du inte så lång tid kvar och det fanns inget hopp och så vidare. Och sen när 

jag kommer hem så mår jag ganska bra”.  

 

Att uppleva hälsa trots lidande beskrevs som att få uppleva lugn trots en kaotisk situation, att 

få komma in i sig själv igen och att få ”landa”. Behandlingen var värdefull och prioriterades 

trots de hinder som sjukdomslidandet innebar. Fast patienten inte orkade ta sig till 

mottagningen själv organiserade hon så hon kunde få hjälp dit, för att det var så viktigt för 

henne. Även om det fanns ett moment av obehag i behandlingen, då det opererade 

tumörområdet berördes, så upplevdes behandlingen ändå som något som gjorde patienten 

gott. Trots de medicinska biverkningarna upplevdes hälsa:  

 

Fast jag tänker att ingenting kunde ju bita på mitt dåliga mående. Det finns ju 

ingenting som klarar av den utmaningen tänker jag. Å ändå så fick jag så stor hjälp 

av det här. Å jag fick ju en den ena en den andra medicinen mot illamående å det var 

ju cortison å det var ju en det ena å en det andra … och ändå så hjälpte ju faktiskt det 
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här. Även om jag mådde dåligt så mådde jag ju bättre i mitt dåliga mående. Och det 

hade jag inte gjort på samma sätt utan det här- det kan jag säga. 

 

Sjuksköterskans och vårdpersonalens roll 

Sjuksköterskans roll vid RI 

Sjuksköterskans roll vid RI kunde upplevas som att hon var förmedlare av upplevelserna, hon 

skapade gränsen med sina händers beröring och upplevdes som beskyddande. Sjuksköterskan 

hade kunskap som gav en flexibilitet och kunna möta de aktuella behoven. ”Det här blir mer 

en individuell massage, och tyngdpunkt på det som är det viktigaste då. Så att det är bara 

positivt”. 

 

Återkommande vårdkontakter 

De återkommande vårdkontakter som en behandlingsserie med RI innebar upplevdes positivt 

eftersom en förbättring upplevts eller på grund av tillit till behandlingens utformning som en 

serie av behandlingar. RI, men också andra planerade återkommande vårdkontakter, var något 

som upplevdes som sammanhållande under sjukdomsperioden. 

 

Å det är svårt nu också och… faktiskt beskriva hur mycket det betyder hur stor nytta 

det egentligen gör. Och jag tror jag förstår mer nu. För nu kan jag se tillbaka på det 

som en tid i livet när allting var trasigt när allting var kaos. Och sen på nåt sätt så 

landade jag där emellan. Det är lite samma sak när jag går i samtal sen att jag på nåt 

sätt så blev det det som höll ihop likadant kontakten med onkologen sen. När jag vart 

på besök. Det är så där… det håller samman …. det höll samman mig väldigt mycket.  

  

De återkommande behandlingarna upplevdes som ett stöd under en period då förändring var 

nödvändig. Att försöka göra denna ”kursändring” utan de återkommande behandlingarna 

upplevdes som en större utmaning. Genom de upprepade vårdkontakterna, med samma 

personal, kunde en relation etableras. Informanter beskrev samtal som förekommit med 

sjuksköterskan före eller efter RI som mycket betydelsefulla. 

 

Stöd från vårdpersonal 

Vikten av stöd från vårdpersonal omfattade att skolmedicinsk vårdpersonal respekterat 

informantens val av integrativ vård. ”Men dom har ju ändå respekterat mig. Dom har varit 

väldigt snälla och tillmötesgående… Man ska inte behöva strida för det utan man ska kunna 

få välja.”. Upplevelsen av positivt bemötande, stöd och hjälp från vårdenheten där RI gavs 

sågs som bidragande till den positiva effekten av behandlingen: 

 

 ... tror det är allting runtomkring också. Får man uppbackning på många olika 

ställen så ger ju det resultat i slutänden (Intervjuare: )Och det har betydelse för din 

hälsa? Ja det har jättestor betydelse. Så det är många små aspekter som gör en stor 

helhet. 
 
 

DISKUSSION 

 
 Patienterna i studien beskrev olika kroppsliga besvär som hade upplevts bli förbättrade av RI. 

Till exempel förbättrad lungfunktion, (hosta, astma och KOL), tarmfunktion, huvudvärk, 

generell smärta vid långvarigt smärttillstånd och sömn. Kognitiva funktioner förbättrades då 

smärta och sömn förbättrades. Att uppleva avslappning och lugn beskrevs som att känna 
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stabilitet, trygghet, känna sig sammanfogad, avslappning och att tankarna hade vila. 

Upplevelse av att bli bekräftad beskrevs bland annat som att återfå sin gräns, bli sedd, känna 

värde och känna mening och sammanhang. Livskraft uttrycktes till exempel som upplevelser 

av att känna sig starkare och piggare och att känna hopp. Upplevelser av hälsa trots lidande 

och svår sjukdom beskrevs som att må bra och att känna sig lugn i en kaotisk livssituation. 

Flera patienter lyfte fram de återkommande mötena med sjuksköterskan och vården som 

viktiga, då en relation etablerades. Resultatet visar ett brett spektrum av patienters upplevelser 

av att ha fått RI i öppenvård. Därmed anses syftet med studien vara uppnått. 
 

Metoddiskussion  
Bakgrundens ansats var bred för att belysa vilken roll beröringsterapier och då specifikt RI 

har i hälso- och sjukvården. Eftersom RI inte är en vedertagen behandling inom hälso- och 

sjukvården utan en komplementär behandlingsmetod behövde begrepp som KAM och 

integrativ vård förklaras.  

 

Metodval 

En tidigare idé var att göra en enkätstudie om upplevd hälsa före och efter en behandlingsserie 

med RI. Fördelen med en enkät hade varit att svaren inte hade påverkats av relationen till den 

som gjorde studien (Patel & Davidson, 2011). Studien hade då varit en jämförelse mellan 

upplevd hälsa vid utgångsläge och efter avslutad behandling. Eftersom en serie behandlingar 

tar 8-10 veckor fanns inte tid för denna form av studie. En standardiserad enkät med låg grad 

av strukturering hade kunnat ge en fyllig beskrivning av informanternas upplevelser men då 

skulle inte följdfrågor kunnat ställas för att stärka giltighet och tillförlitligheten i analysarbetet 

(ibid.). Detta kunde göras i denna studie tack vare kvalitativa intervjuer med en 

semistrukturerad intervjuguide. Den kvalitativa studiens kvalité, trovärdighet, beskrivs som 

giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet, delaktighet och förförståelse, enligt Lundman och 

Graneheim Hällgren (2012). 

 

Urvalets betydelse  

Resultatet kan ha påverkats av att tre av patienterna kontaktades av de sjuksköterskor som gett 

dem RI. Det kan ha varit så att dessa patienter valdes ut, omedvetet eller medvetet, för att de 

upplevts vara mer positiva eller uttryckt att RI påverkat dem. Detta var dock inget som 

sjuksköterskorna uttryckte. Alla patienter i studien var positiva till RI.  Detta har påverkat 

resultatet. I vilken omfattning det har påverkat resultatet kanske man kan få reda på genom att 

göra större studier som omfattar patienter som eventuellt avbryter en behandlingsserie. Det 

kan ju vara så att om man haft negativa upplevelser av behandlingen så vill man inte lägga 

ned 30-60 min av sin tid på en intervju.  

 

En patient var svårt sjuk men ville gärna delta i studien. Hennes deltagande gav studien en 

större bredd på grund av hennes erfarenhet att leva med en svår sjukdom. Under denna 

intervju tillfrågades patienten flera gånger om hon orkade fortsätta samtalet. Vid 

transkribering framkom att den intervjun innehöll mer av patientens fria berättande och färre 

förtydligande frågor från intervjuaren. Kvale och Brinkmann (2014) skriver: "Det kan i 

kvalitativ forskning råda en spänning mellan önskan att erhålla kunskap och etisk omsorg”. 

Patienten fick en multimodal behandling vilket gjorde att svar som inte entydigt kunde tolkas 

som upplevelse av RI uteslöts. De delar av denna intervju som togs med i 

resultatsammanställningen visade ändå på unika upplevelser av RI.  

 

Det hade varit önskvärt att även män hade deltagit i studien. Då sjuksköterskor kontaktades 

för att informera patienter om studien så gavs de givna exklusionskriterierna, inga andra krav 
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ställdes. Ett varierat urval stärker giltigheten enligt Lundman och Graneheim Hällgren (2012).  

På grund av den korta tid som fanns till förfogande för studien så fanns inte möjlighet att 

invänta fler möjliga patienter. Det fanns dock en bredd i resultatet vilket framgick tack vare 

den kvalitativa intervjun och att patienterna hade erfarenhet av olika former av lidande. 

(Kvale & Brinkmann, 2014) . Urvalet beskrevs noggrant vilket underlättar läsarens 

bedömning av giltigheten, enligt Lundman och Graneheim Hällgren (2012).   

 

Förförståelse och delaktighet 

Patel och Davidson (2011) skriver att giltigheten stärks om forskaren förmår använda sin 

förförståelse genom hela forskningsprocessen. Genom att vara delaktig och ställa följdfrågor 

kunde giltighet och tillförlitlighet i analysarbetet stärkas (ibid.). Den förförståelse som fanns 

för RI gjorde det möjligt att fokusera på de individuella upplevelserna i intervjuerna och i den 

följande analysen. Förförståelsen påverkade delaktigheten i studien så till vida att intervjuaren 

hade en större frihet, vilket gav möjlighet att ställa följdfrågor på det som patienterna 

berättade om och inte riskera fastna i frågor om till exempel specifika symtom lindrades. 

Mindre förförståelse kunde ha krävt en mer detaljerad beskrivning från patienternas 

perspektiv av de olika momenten vid RI, men då hade det funnits risk att resultatet 

fragmenterades så att de individuella upplevelserna hade gått förlorade. Några av patienterna 

hade fått information om att intervjuaren hade arbetat med RI. Det kan ha lett till att det var 

svårare att prata om negativa upplevelser. Det fanns dock inget beroendeförhållande mellan 

intervjuaren och patienterna. En intervju är ett samspel och därför är intervjuaren delaktig i 

högsta grad. När det gäller frågan om förförståelse så menar Lundman och Graneheim 

Hällgren (2012) att den kan utnyttjas under forskningsprocessen. Den kan underlätta för att ny 

kunskap upptäcks och förståelsen fördjupas.  

 

Analys 

Valet av benämnda kategorier som kroppsliga samt själsliga och andliga upplevelser ska inte 

ses som uttryck för att människan är uppdelad så utan ska förstås som att människan är 

komplex och har flera dimensioner inom sin kropps gränser. Denna uppdelning underlättar 

hur vi kan reflektera över olika vårdsituationer utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv 

(Wiklund, 2003). Att dela upp materialet ytterligare i kategorin ”själsliga och andliga 

upplevelser” valdes bort eftersom flera av svaren omfattar både själsliga och andliga aspekter, 

som till exempel bekräftelse av känslor och bekräftelse av hela existensen, livskraft som 

förbättrar orken men också beskrevs som kraft att gå ut i livet, känna mening samt vara i ett 

sammanhang. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ska inte data kunna passa in i 

flera kategorier eller falla mellan två kategorier. De skriver även att det är svårt då materialet 

behandlar människors upplevelser, vilka ofta är komplexa. Genom att materialet lästes flera 

gånger så meningsenheterna kunde analyseras utifrån sitt sammanhang stärktes valet av 

passande underkategori och kategori.  

 

Giltighet och tillförlitlighet 

Enligt Patel och Davidson (2011) är den kvalitativa studien unik och det finns inga generella 

regler för att fastställa giltigheten. Giltigheten omfattar hela forskningsprocessen. Varje unik 

forskningsprocess måste beskrivas ingående för att säkra giltigheten. Forskningsprocessens 

alla delar har beskrivits ingående i denna studie. Enligt Lundman och Graneheim Hällgren 

(2012) handlar giltigheten om att resultaten lyfter fram det som avsågs beskrivas. Studiens 

resultat visar hur patienterna upplevt RI vilket var avsikten med studien. 

 

Patel och Davidson (2011) menar vidare att tillförlitligheten inte heller har samma innebörd 

som i en kvantitativ studie. Om frågorna fångar det unika så är det viktigare än att samma svar 
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erhålls vid upprepade studier. I en kvalitativ studie närmar sig begreppen giltighet och 

tillförlitlighet varandra. Resultatet visar på informanternas unika upplevelser. Lundman och 

Graneheim Hällgren (2012) skriver att tillförlitligheten stärks genom att analysarbetet 

beskrivs noggrant. De menar även, liksom Patel och Davidsson (2011), att genom att 

presentera citat från materialet kan läsaren även själv avgöra giltighet och tillförlitlighet i 

tolkningen. Då underkategorierna visade ett brett spektrum i sitt innehåll redovisades 

resultatanalysen med flera citat. Dels för att visa de unika upplevelserna och dels för att öka 

förståelsen för analysen. För att stärka tillförlitligheten kan två personer analysera och tolka 

materialet. (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Eftersom denna studie endast hade en 

författare så var det ytterligare en anledning till att ett flertal citat presenterades.  

 

Överförbarhet 

Resultatet kan eventuellt överföras till snarlika kontexter för RI. Men framförallt visade 

analysen på variationer i upplevelsen av hur hälsan påverkades av RI. Detta är i 

överrensstämmelse med synen på överförbarhet i kvalitativa studier enligt Patel och Davidson 

(2011). Forskningsprocessens alla delar beskrevs i denna studie. När det gäller frågan om 

överförbarhet så är det ytterst läsaren som avgör det utifrån beskrivning av urval, 

datainsamling, analys och övriga kontextuella faktorer, enligt Lundman och Graneheim 

Hällgren (2012).  

 

Resultatdiskussion     
Upplevelsen av att kroppsliga besvär förbättrades kom ibland direkt eller efter några 

behandlingar. Påverkan på lungfunktionen kunde yttra sig som att en hosta av icke infektiös 

eller astmatisk genes upphörde. Astma och KOL upplevdes förbättrad vilket visade sig som 

minskat behov av medicin och enligt lungfunktionstest (spirometri), enligt patienten. Senare 

uppföljning, ett år efter avslutad behandling, visade lungfunktionstest åter försämrade värden. 

Dyspné, upplevelse att inte få luft, avtog, vilket även Ozolins beskriver (2011). Andningen 

saktas ned och fördjupas hos patient som får RI enligt Ranheim (2010). Då hostan upphörde 

upplevde patienten att substansens verkan var bidragande till symtomförbättringen. Att 

andningen är hämmad kan bero på muskelspänningar eller en känsla av att något tynger, 

själsligt, över bröstet. Känslan av att bli befriad från det som tynger över bröstet upplevdes då 

bröstkorgen smörjdes på det specifika vis som görs vid RI. Det är i överensstämmelse med 

Ozolins studie på patienter som får RI i slutenvård, där en kombination av doften från oljan 

och denna rörelse över bröstkorgen kan upplevas som befriande (Ozolins, 2011).  

 

Att inte känna vila, utan vara trängd av bekymmer, eller belastad av sjukdomens symtom kan 

ge en känsla av att inte kunna andas, man saknar utrymme och möjlighet att ens vila. Att 

uppleva hälsa förutsätter att det finns plats för vila enligt Dahlberg och Segesten (2010) samt 

Wiklund (2003). RI kan upplevas att man får sitt utrymme att vara i, andas i, därmed skapas 

möjligheter för återhämtning (Ozolins, 2015). Symtom vid IBS, funktionella tarmbesvär, 

upplevdes bli bättre i denna studie. Även Ozolins (2011) skriver att tarmfunktionen fungerar 

bättre av RI. Efter en period med dålig sömnkvalité fördjupades sömnen alltmer, desto fler 

behandlingar som patienten fick. Insomning underlättas av RI hos patienter som vårdas på 

vårdboende eller i slutenvård vilket både beskrivs av Ozolins (2011) och Ranheim (2010). 

Balans mellan aktivering av det parasympatiska (lugnande) och sympatiska nervsystemet 

(aktiverande) är vår biologiska grund för hälsa enligt Dahlberg och Segesten, (2010). 

 

Bertram (2005) kategoriserar i sin studie tre kvalitéer i RI: ”förlösande”, ”att åter vara intakt” 

och ”ny förmåga” eller ”ny egenmakt” som också ligger i linje med denna intervjustudies 

resultat. I det ”förlösande” är djup avslappning centralt. Avslappningen kan upplevas till 
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exempel i skelettmuskulatur, dämpning av hjärtfrekvens, blodtryck, aktivering av 

tarmmotoriken samt mental och känslomässig avslappning. De sjuksköterskor som intervjuas 

i Bertarms studie uppmärksammar avslappningen hos patienterna som får RI som att kroppens 

tyngd ökar, armar och ben blir tyngre, muskler i ansiktet slappnar av, värmen i kroppen ökar, 

andningen fördjupas och andningsfrekvensen sjunker. På vissa områden på kroppen dröjer 

värmeutvecklingen, till exempel glutealområdet Ofta övergår avslappning i sömn under själva 

behandlingen eller under vilan efteråt (ibid.). 

 

I föreliggande studie upplevdes värken minska vid långvarigt smärttillstånd vid RI. Effekten 

var kvardröjande upp till fyra månader, med stöd av egenvård. Återkommande huvudvärk på 

morgonen minskade direkt. Ozolins (2015) skriver att de rytmiska rörelserna i behandlingen 

stödjer balanseringen mellan vila och aktivitet, avslappning och anspänning. Det stärker 

vidare förmågan att hantera smärta. I en studie av Ostermann et al. (2008) ökar förmågan att 

hantera värk vid långvarig ländryggsmärta (medelvärdet för hur länge patienterna i studien 

haft besvär av smärta är 8,8 år) efter tre insmörjningar med RI under en period av 24 dagar. 

Resultatet visar signifikant förbättring och hög effektstorlek. Även upplevd smärta förbättras, 

inte signifikant skillnad men hög effektstorlek. Enligt Bertram (2005) sjunker behovet av 

lugnande och smärtstillande läkemedel då patienter på intensivvårdsavdelning får RI. 

Vidare beskrivs i Bertrams studie hur en patient med utpräglad osteoporos och framförallt 

ländryggsbesvär, som till en början var mycket skeptisk till RI, känner sig ”upptinad” av RI. 

Hon är även rörligare efter behandlingen. Under själva behandlingen ökar värmen i hennes 

kropp och ansiktsmuskulaturen slätas ut. Denna patient har upplevt klassisk massage som 

alltför ansträngande och påfrestande. Fysiskt sköra patienter, till exempel avmagrade, och 

patienter med skelettmetastaser uppskattar ofta RI (ibid.). 

 

Förbättrade mentala funktioner upplevdes som en följd av förbättrad sömn och minskad 

smärta. Smärtan hade förhindrat full tillgång till sig själv, informanterna fungerade inte 

optimalt kognitivt. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att förändring i den levda kroppen 

till exempel vid sjukdom eller annat lidande, medför förändring i tillgång till sig själv och 

världen. Sjukskrivning på grund av smärta innebar att man inte kunde utföra sina 

arbetsuppgifter bland annat på grund av kognitiv nedsättning. Antalet sjukskrivningsdagar 

sjönk då smärtan minskade. 

 

Upplevelse av avslappning och inre lugn beskrevs i denna studie som avslappning, att 

tankarna hade vila, att informanten kände sig starkt berörd, ihopsamlad, sammanfogad, kände 

trygghet och stabilitet samt att hon slapp prestera. Balans mellan rörelse och vila, sömn och 

vakenhet, en god livsrytm, behövs för att individen ska ha en upplevelse av hälsa såväl 

fysiskt, själsligt och andligt enligt Dahlberg och Segesten (2010). Bertram (2005) definierar 

kvalitéer av mer samlande karaktär som att ”åter vara intakt”. I hans studie som bygger på 

sjuksköterskors upplevelser, är den kategorin inte lika fyllig och framträdande, som det 

innehåll han kategoriserar som ”förlösande”. Det kan tolkas som att känslan av att vara intakt, 

sammanfogad, är en subjektiv upplevelse som inte så lätt kan observeras objektivt. Han 

beskriver, som exempel på den förlösande effekten, hur patienter i psykiatrisk vård är hjälpta 

av RI. Det ena patienten lider av en utåtagerande psykos. Patienten lugnar sig och kan sova 

efter RI. Patienten ber sedan efter fler behandlingar. Den andre patienten lider av tvång som 

också kan släppas efter RI. Det som framkom i denna intervjustudie av upplevelse av 

stabilitet, känna sig ihopsamlad samt sammanfogad ledde till upplevelsen att kunna vila i sig 

själv, vilket tolkades som avslappning. Att känna sig trygg i sitt värde som människa ger vila 

enligt Wiklund (2003). Även i Ozolins studie upplevs en stabiliserande känsla där beröringen 

berör känslomässigt och upplevs som ett samspel. Stabiliteten som upplevs är inte fast utan 
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rörlig och möjliggör både vila och aktivitet enligt (Ozolins 2011). Igenkänning av 

behandlingen, eftersom det var behandling som upprepades ca 1 gång/vecka, gav en ökad 

avslappning desto fler behandlingar som gavs.  

 

Om spänningstillstånden är starka hos patienten kan det dröja innan avslappning kommer till 

stånd enligt Bertram (2005). Även i intervjuer av patienter som får RI i slutenvård uttrycks att 

tankarna får vila (Ozolins, 2011). Avslappningen beskrivs i den studien som en lösande 

effekt, undantryckta känslor kan komma fram och därmed stärka upplevelsen av den egna 

personen. Det kan vara svåra och smärtsamma känslor som kommer fram, men även styrka att 

hantera detta kan uppbådas (Ozolins, 2015). Det kan ses som att tillgången till sitt potentiella 

själv även stärktes då känslor fick komma fram. Enligt Wiklund (2003) finns det större 

möjlighet för att de individuella upplevelserna av lidande kan uttryckas då sjuksköterskan 

närmar sig patienten utifrån ett helhetsperspektiv. I denna studie upplevdes den starka 

känslomässiga beröringen då mycket tårar kom som positivt. Genom att möta och konfrontera 

de livsfrågor som kommer ur lidandet kan människan börja förstå sig själv på ett nytt sätt och 

en förändring kan komma till stånd enligt Wiklund (2003). Det är enligt Bertram inte ovanligt 

att patienter gråter under RI, utan att de vet orsaken. Att gråta upplevs som välgörande, enligt 

patienterna (Bertram 2005). Då RI upplevs beröra själsligt starkt kan det kännas välgörande 

men samtidigt något som måste få tid att assimileras, att få behandlingen för ofta skulle bli för 

jobbigt enligt Ozolins (2011). 

 

Att känna bekräftelse kunde innebära att patienten återfick sina gränser, blev sedd, att hon 

hade mött sig själv på ett nytt sätt, kände mening och sammanhang, kände sig värdefull, 

kände sig hel samt upplevde beröringen som helande. I livsvärlden finns upplevelsen av 

mening och sammanhang enligt Dahlberg och Segesten, (2010). Wiklund beskriver (2003) att 

livsvärlden upplevs genom den levda kroppen. Gränser som återskapades gav patienten 

möjlighet att vila i sig själv. I den avgränsningen upplevdes kontakt med det som var viktigt i 

livet, mening och ”innersta vilja”. Även Ozolins (2011) beskriver att RI skapar konturer och 

att avgränsningen ger en samlande upplevelse. I denna upplevelse av avgränsning av den egna 

personen, som uppstår i ett bekräftande möte med sjuksköterskan, kan vila uppleva. Att 

uppleva sin kropps gränser ger stadga för en patient på intensivvårdsavdelning som är 

intuberad i Bertrams studie. I denna situation har hen ingen orientering i sin kroppslighet. Hen 

beskriver hur upplevelsen av gränser även stärker koordinationen under rehabiliteringsfasen 

(Bertram, 2005). I denna studie gav RI upplevelsen av tröst i en livssituation då man upplevde 

sig vara skör och sårbar. Vilket kan uttryckas som att vara sedd i sitt lidande samt vara hållen 

i en bekräftande kontakt enligt Ozolins (2015). När patienterna kände sig sedda och 

bekräftade återupprättade det egna värdet vilket ökade respekten för den egna personen.  I 

förlängningen ledde det till en ökad omsorg om sig själv. Detta upplevs även av patienter som 

får RI inom slutenvård (Ozolins, 2011). RI beskrevs som att bli berörd av sin mammas 

händer, en upplevelse som var ”ganska djup och helande”. Beröringen, så som den ges, 

beskrivs som något nödvändigt och grundläggande i livet av patienter i Ozolins studie (2011). 

Bekräftelsen omfattade även att bli sedd och bekräftad av något större än den egna personen 

och sjuksköterskan. Detta överensstämmer med hur upplevelse av bekräftelse uttrycktes av 

patienter i slutenvård: ”förmedlas en kärlek kanske större än vårdaren själv” (Ozolins 2011). 

Enligt Wiklund (2003) kan den känsla av förlust som lidandet innebär hota individens 

värdighet. Då den andra engagerar sig från sitt inre, i ett möte, kan människans känsla av 

värde återupprättas (ibid.). 

 

Livskraft beskrevs i denna studie som kraft att gå ut i livet, orka mer, bli gladare, piggare, 

känna hopp. Bertram (2005) beskriver hur patienter efter RI kan fatta beslut som de inte 
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förmådde tidigare och att de kommer fram till nya insikter. Han kategoriserar detta som ”ny 

förmåga” eller ”ny egenmakt”. Det kan även omfatta att vara tillfreds med sin 

sjukdomssituation. Det framkom i denna studie att det var av betydelse vilka kroppsdelar som 

smörjdes liksom hur rörelsen gjordes. Till exempel då fötter smörjdes upplevdes den framtida 

vägen som framkomlig och rensad. Även i Ozolins (2011) studie får patienten tankar om nya 

möjligheter i livet då fötterna smörjs. Att uppleva hälsa innebär att känna sig rörlig, 

kroppsligt, själsligt och/eller andligt enligt Dahlberg och Segesten. När vi kan genomföra de 

aktiviteter som är viktiga för oss så finns det en rörelse i vårt liv (2010).   

 

Hälsa kunde upplevas trots sjukdom och lidande. Vilket blir extra tydligt då patienter som 

hade en svår sjukdom eller lidande som hotade deras existens uttryckte att de mådde bättre 

under och efter behandlingen med RI. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) utesluter inte 

hälsa sjukdom eller lidande men individen måste kunna hantera sjukdom eller annan ohälsa 

för att uppleva hälsa. Känslan av livskraft och meningsfullhet kan påverka upplevelsen av 

hälsa liksom upplevelsen av god hälsa stärker upplevelsen av livskraft och meningsfullhet. 

(ibid.). Att uppleva lugn och avslappning, stabilitet, få komma tillbaka till sig själva betydde 

mycket i en period av sjukdomslidande och livslidande. Ozolins skriver (2011) att trots att 

framtidshopp saknas upplevs lindring vid en svår sjukdom. RI ger patienten glädje och stöd 

trots det terminala stadiet hen befinner sig i. 

 

Sjuksköterskan uppfattades vara den som förmedlade upplevelserna genom beröringen. RI 

upplevdes vara instrumentet som skapade gränser. RI beskrivs som instrumentet som 

underlättar andningen i Ozolins studie (2011). Förutsättningarna för de återkommande 

vårdkontakterna är olika i slutenvård och öppenvård. I slutenvård får patienterna sina 

behandlingar av olika sjuksköterskor, medan i öppenvård sker det endast i undantagsfall. 

Patienterna inom slutenvården har erfarenhet att få RI av olika sjuksköterskor. Patienterna i 

Ozolins studie (2015) uttrycker att de föredrar vissa sjuksköterskors behandling och 

bemötande. Den studien lyfter vidare fram kriterier för att beröringen ska upplevas vårdande, 

såsom sjuksköterskans närvaro och hängivenhet samt att man som patient ges tid och 

utrymme. Detta ger en upplevelse av att vara respekterad samt att det egna värdet stärks 

(ibid.). Det kan vara så att man inom slutenvård prioriterar att behandlingen ges med 

bestämda intervall och att RI därför ges av den sjuksköterska som jobbar på patientens 

behandlingsdag. Upplevelsen av en beröringsterapi kan aldrig reduceras till en teknik, utan 

förutsättningen för att en beröringsterapi ska verka hälsofrämjande handlar om att med 

respekt öppet möta patienten i dess sårbarhet enligt Uvnäs-Moberg (2009), McGlone (2014) 

och Ozolins (2015). För patienterna i denna studie var de återkommande vårdkontakterna 

viktiga samt igenkänningen av behandlingen, vilket omfattade återkommande möten med 

samma vårdpersonal.  

 

Betydelse av stöd från vårdpersonal utrycktes i denna studie vara viktigt för välbefinnandet. 

Stödet beskrevs som att ha bemötts med respekt i sitt val av integrativ vård samt få stöd, hjälp 

och information. Då stödet hade upplevts på den vårdenhet där patienten fått RI lyftes det 

fram som bidragande till den positiva effekt som RI haft för patienten. Enligt Patientlagen 

(SFS 2014:821, kap. 5, 1 §, kap.7, 1 §) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 6, 1 §) 

ska patienten ges möjlighet att välja behandling då det finns alternativ som "står i 

överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet" och att alternativen anses 

kostnadseffektiva.   

 

Vissa av de upplevelser som framkom i resultatet kan vara resultat av en stressreducerande 

effekt. Det är möjligt att andra metoder som ger upplevelse av välbehag, hämmar aktiviteten i 
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det sympatiska nervsystemet och stimulerar aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet 

skulle ge liknande upplevelser. När det gäller upplevelser av mer existentiell natur, som 

stärkta gränser och upplevd tydlighet av sig själv, så finns det stöd för att de har ett samband 

med beröringen i de teorier McGlone et al (2014) har utifrån sina studier på vilka centra i 

hjärnan som aktiveras vid beröring. Då RI i stor utsträckning kan förklaras utifrån den 

skolmedicinska referensramen men det inte återfunnits publicerade resultat från vetenskapligt 

accepterade tester så är det enligt Nordins (2004) definition en ”potentiell terapi”. 

Tillämpningen är av vikt för RI (se Bilaga 1), därför skulle det bli komplicerat att undersöka 

huruvida effekten är en ”ren terapieffekt”, ”terapi- och tillämpningseffekt” eller ” rena 

tillämpningseffekter” så som Nordin beskriver detta.  

 

Den antroposofiska synen på kropp, hälsa och lidande överrensstämmer i stor utsträckning 

med vårdvetenskapliga livsvärldsteorin.  Resultaten i de studier som gjorts visar att patienter 

upplever förbättrad hälsa kroppsligt, själsligt och existentiellt.  Fler och större studier, med 

jämförelser över tid liksom jämförelse med andra terapier, där även de hälsoekonomiska 

aspekterna tas med är angeläget. 

 

Slutsats 
Resultatet visar att patienter som fått RI i öppenvård upplevde flera olika hälsostärkande 

effekter kroppsligt, själsligt och andligt. Resultatet stöds av tidigare kvalitativa studier om 

patienters upplevelser av RI i slutenvård. RI är en vårdaktivitet där patienten bemöts utifrån 

ett helhetsperspektiv. Patienter i studien uttryckte även betydelsen av återkommande 

vårdkontakter med samma personal liksom stöd och information från vården under 

sjukdomsprocessen. Fler och större studier, liksom studier över tid är önskvärt. Jämförande 

studier med till exempel kontrollgrupp utan behandling, eller med läkemedelsbehandling eller 

samtalsterapi, är nödvändigt innan RI kan integreras i större utsträckning inom dagens hälso- 

och sjukvård.  
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Förenklad beskrivning av Rytmisk insmörjning (RI)   

(fritt översatt ur Layer, M. & Grosse- Brauckmann, E. (2006). In M. Layer (Ed.), Handbook 

for Rhythmical Einreibungen According to Wegman/Hauschka.   

 

Ohälsa och sjukdom ses inom AM i perspektiv av att varje människa är i en livslång 

läroprocess som omfattar sig själv, andra människor och omvärlden. När en människa 

passerat sin fysiska, psykiska eller existentiella gräns och sjukdom uppstår så stödjer 

återskapandet av rytmer läkningsprocessen. Genom att upprätta balans mellan till exempel 

vakenhet – sömn, uppbyggnad – nedbrytning, inandning – utandning, rörelse – vila och 

koncentration – avslappning kan hälsa återställas. I molekylärbiologin ser man också rytmer i 

det intra- och intercellulära rörelserna. I naturen och i människan återfinns rytmer skapade av 

kosmiska, andliga krafter, enligt antroposofin.  

 

Exempel på effekter 

Indikationerna för RI är flera. De specifika substanserna som används verkar via luktsinnet 

eller genom att de tas upp av huden. Vid lokalbehandlingar kan till exempel rosmarinolja 

användas för att främja cirkulation i underben, kumminolja på buken för att stärka 

matsmältning och timjanolja över bröstkorgen för att stödja läkningen vid luftrörskatarrer. 

När de rytmiska processerna i andning och cirkulation stärks kan det leda till att andningen 

fördjupas och underlättas samt att kärlens flexibilitet stärks. Därmed kan till exempel 

självreglering av blodtrycket underlättas. Tarmfunktioner kan fungera mer reglerat och 

rytmiskt av RI. Genom att RI ökar avslappning och blodcirkulationen hos patienten kan 

spänningar och smärta lindras. Därmed kan den kroppsliga rörligheten hos patienten öka. 

Medvetenheten om kroppens gränser tydliggörs, vilket kan stärka orientering i tid och rum 

samt koncentration. Förtydligade gränser skapar trygghet och säkerhet samt tillit till 

omgivningen. Genom att kroppens gränser stärks så kan till exempel smärta förtydligas, bli 

lättare att lokalisera, och därmed bli lättare att hantera. Patientens reaktioner kan visa på något 

som inte varit tydligt tidigare. Vilket förklaras som att RI stödjer återskapandet av balans där 

behovet finns. Till exempel kan en depressiv patient som får insmörjning med syfte att stärka 

vakenhet och initiativkraft få förbättrad sömn. I det exemplet behöver patienten sova för att 

återfå sin kraft. Upplevelsen av avslappning och lugn leder till att oro och ångest dämpas.  

 

Verkan 

Enligt AM så verkar RI direkt på nervsystemet samt att de rytmiska processerna balanseras 

och ämnesomsättning stimuleras. Fysiska, själsliga och andliga aspekter integreras i kroppen 

genom RI. Detta förklaras med att alla tolv sinnen, enligt den antroposofiska människosynen, 

påverkas genom RI. Det är framförallt vissa sinnen som påverkas mer. Först och främst gäller 

det de så kallade kroppsliga sinnena. De fyra kroppsliga sinnena och deras respektive 

sinnesorgan beskrivs som: beröringssinnet – hudens receptorer (härigenom upplever vi vår 

kropps gränser mot omgivningen), livssinnet – autonoma nervsystemet (en subjektiv 

upplevelse av att vara i harmoni), egenrörelsesinnet – muskler och senor (omfattar att uppleva 

kroppens position och rörelser samt den frihet det innebär, men omfattar även att uppfatta 

rörelser utanför kroppen) och balanssinnet eller jämviktssinnet – balansorganet (ger känsla av 

stabilitet). I nästa grupp av fyra sinnen, som benämns själsliga sinnen, påverkas framförallt: 

luktsinnet – receptorer i näsan (till exempel ges olika effekt beroende på vilken substans som 

används vid RI) och värmesinnet – temperaturreceptorer i huden (preferenser för temperatur 

är individuellt vilket beaktas av sjuksköterskan under behandlingen). Den sista gruppen om 

fyra sinnen benämns andliga sinnen. Dessa gör det möjligt att uppfatta själsliga och andliga 

aspekter framförallt hos andra människor i relation till oss själva. Här är det framförallt det så 
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kallade jagsinnet som påverkas vid RI. Den rytmiska rörelsen i RI leder till ett samspel mellan 

att uppfatta den andra (sjuksköterskan) och komma till sig själv. Sinnesorganet för jagsinnet 

är vår kropps gränser. 

 

Utförande 

RI omfattar en rytmisk kvalité i handens rörelse och kontakt. Rörelserna är glidande och 

omfattar en rak linje och en cirkelrörelse, liksom en kombination av de två. Cirkelrörelsen kan 

också vara dubbel, som en liggande åtta, en så kallad lemniskata. Den rytmiska rörelsens olika 

kvalitéer, en intensifiering av handens tryck och därpå en lösande kontakt ger patienten 

möjlighet att ”svara” på beröringen. Rörelserna följer kroppens anatomi och ges i en speciell 

riktning. Insmörjningen över rygg och bröstkorg ges från hals, och ned mot svanskota. Buken 

smörjs medsols, i tarmrörelsernas riktning. Insmörjningar av armar och ben ges utifrån och in, 

det vill säga först händer, sedan underarmar, överarmar och sist axlar. Undantaget då benen 

smörjs är att sjuksköterskan avslutar hela behandlingen med att smörja fötterna. Anledningen 

till att avsluta med fotinsmörjningen är att stimulera värme och närvaro i fötterna, vilket 

stärker känslan av att vara upprätt. Vid vissa besvär är det indikerat att behandlingen ges i 

annan riktning än det som beskrivs ovan.  

 

Insmörjningen liknas vid en förälders beröring för att trösta och lugna sitt barn vid smärta, 

rädsla eller för att det ska komma till ro. Det är en beröring som är lätt men ändå fast. Det 

finns en rytm i beröringen som är omedveten för föräldern. Vårdaren behöver bli fullt 

medveten om denna naturliga gest av omsorg, för att kunna ge detta till en patient. RI ges 

under tystnad.  Patienten är under behandlingen omsluten av lakan, handdukar och täcke, 

förutom på den kroppsdel som just då smörjs. Under behandlingen är det viktigt att 

uppmärksamma värmen hos patienten. Dels kan värme behöva tillföras med ett extra täcke 

eller värmeflaskor, dels för att kunna följa hur patienten reagerar på behandlingen. Efter 

insmörjningen vilar patienten i tystnad och stillhet, vilket möjliggör assimilation. 

Behandlingen omfattar en omställningstid för vårdaren, som möjliggör ett varsamt närmande 

till patienten, innan själva insmörjningen, och ett avslut, efter patientens vila. Genom att 

vårdaren innan behandlingen beaktar sina händers värme, iakttar full uppmärksamhet, empati, 

sin intention och efter behandlingen utvärderar behandlingen så säkras kvalitén.  
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Till Dig som nu får eller har genomgått behandling med Rytmisk 

Insmörjning 

Vill Du berätta hur Du upplevt behandlingen? 

 

Jag som skulle vilja intervjua Dig om detta jobbar som sjuksköterska sedan 20 år. 

Intervjustudien är ett uppsatsarbete jag gör på Linnéuniversitetet i Växjö.   

Syftet med studien är att belysa hur patienter i öppenvården upplever denna behandling samt 

hur den påverkar deras hälsa. 

Intervjun kommer att ta maximalt 1 timme. 

Du kommer att få muntlig och skriftlig information om studien. Du behöver ge Ditt skriftliga 

samtycke innan intervjun börjar, 

All personlig information kommer att behandlas med sekretess. 

Om Du ångrar dig under studiens gång så har Du rätt att närsomhelst avbryta Ditt deltagande. 

Om Du är intresserad eller vill veta mer så kontakta mig på e-postadressen nedan, eller om Du 

inte har e-post så ring på telefonnummer som är angivet nedan.  

Intervjuerna är tänkta att äga rum v XX- v XX 

 

Maria Ström 

E-post: XXXXXX  

Telefon: XXXXXX 
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Intervju med Dig som nu får eller har genomgått behandling med 

Rytmisk Insmörjning 

 

Bakgrund och syfte: 

Du har fått rytmisk insmörjning för ett hälsoproblem. Eftersom rytmisk insmörjning inte är en 

vedertagen behandling inom sjukvården så känner få till denna behandlingsmetod. Det är 

nödvändigt att belysa denna metod både ur sjukvårdens och patienters perspektiv. Syftet med 

studien är att belysa hur patienter i öppenvården upplever denna behandling samt hur den 

påverkar deras hälsa. 

Metod: 

Intervjun spelas in med bandspelare Inga personuppgifter anges i inspelningen. En individuell 

kod anges i början av intervjun och skrivs på bandet, så att jag kan hålla isär intervjuerna. Jag 

kommer att ställa några frågor kring ämnet under intervjun och Du är välkommen att berätta 

fritt om din upplevelse. 

Sekretess:  

All personlig information kommer att behandlas med sekretess, dvs så ingen obehörig kan 

komma åt det. Materialet kommer att analyseras och sammanställas som en helhet i en 

uppsats där det inte går att härleda uttryck till specifik individ. Intervjumaterialet kommer att 

förstöras efter sammanställningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 s. 1(2) 



 

Deltagande:  

Om Du ångrar dig under studiens gång så har Du rätt att närsomhelst avbryta Ditt deltagande. 

Samtycke: 

Jag önskar medverka i intervju om Rytmisk Insmörjning 

Datum________________________________________________ 

 

Namnteckning__________________________________________ 

Namnförtydligande______________________________________ 

Telefonnummer_________________________________________ 

 

Ovan information styrks av  

Datum________________________________________________ 

 

Namnteckning___________________________________________ 

Namnförtydligande_______________________________________ 

E-post: XXXXXX  

Telefon: XXXXXX 
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Intervjufrågor: 

 

Inledning: Du har berättat att du fått RI för behandling av XX för NN månader sedan. 

Behandlingen gavs i öppenvård, dvs Du var inte inskriven på sjukhus när du fick 

behandlingen.  

 

Vill Du berätta hur det var, hur Du upplevde behandlingen? 

 

 

Presenterade Din läkare olika behandlingsalternativ som du fick välja mellan? 

 

Hade Du andra behandlingar, läkemedel, andra terapier eller terapisamtal samtidigt som Du 

fick RI? 
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