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Taktil stimulering i psykiatrisk omvårdnad
Vikten av beröring för människors utveckling och välmående har uppmärksammats alltmer under senare år. Mjuk massage har därmed introducerats som en omvårdnadshandling för flera patientgrupper. Inom psykiatri har man av tradition undvikit beröring, och
fortfarande ifrågasätts om inte patienter psykotiska symtom tar skada av beröring.
Syftet med denna pilotstudie har varit att undersöka om Taktil Stimulans (TS) kan användas i omvårdnad av psykospatienter, och om patienterna förbättras avseende subjektiv
hälsa och psykiatriska symtom av en serie om fem TS sessioner.
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Förord
Hälso- och sjukvård ska baseras på vetenskap och klinisk erfarenhet. I
dessa dagar blir allt fler med-vetna om vikten av att behandlingsmetoder i
vården är evidensbaserade och att det finns goda forsk-ningsstudier som
stöder att insatser har den effekt som avses. Samtidigt är en stor del av den
vård som bedrivs framförallt baserad på klinisk erfarenhet, och fortfarande
införs nya behandlingsmetoder utan att man först utsatt dem för noggrann
prövning. I psykiatrisk verksamhet genomförs många föränd-ringar i vården som ett uttryck för samhälleliga värderingar och personalens önskan
att utveckla och finna nya vägar. Det är viktiga och positiva drivkrafter,
men det är även angeläget att utforska om de nya metoderna erbjuder
effektivare insatser än de gamla. Därför har det varit en stor glädje att
följa detta arbete där två personer med lång erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad valt att utforska effekterna av Taktil Stimulans som man prövat
i omvårdnaden av patienter med psykotiska sjukdomstillstånd. Vi hoppas
att denna rapport kan belysa vikten av att utvärdera metoder i psykiatrisk
omvårdnad och väcka intresse för beröring som en viktig aspekt i livet
– för personer med psykiska funktionshinder i likhet med andra.
Kjerstin Almqvist
Tf divisionschef, Division Psykiatri



Sammanfattning
Vikten av beröring för människors utveckling och välmående har uppmärksammats alltmer under senare år. Mjuk massage har därmed introducerats
som en omvårdnadshandling för flera patientgrupper. Inom psykiatri har
man av tradition undvikit beröring, och fortfarande ifrågasätts om inte patienter psykotiska symtom tar skada av beröring.
Syftet med denna pilotstudie har varit att undersöka om Taktil Stimulans
(TS) kan användas i omvårdnad av psykospatienter, och om patienterna
förbättras avseende subjektiv hälsa och psykiatriska symtom av en serie om
fem TS sessioner.
Sammanlagt 27 patienter på psykosteamet, psykiatriska öppenvården i
Karlstad, accepterade att delta, och delades slumpmässigt in i en grupp som
omgående fick behandling och en väntegrupp som fungerade som kontroll.
Effekten av TS mättes med SCL-90, 5 VAS-skalor samt öppna frågor.
Studien visar att patienterna uppskattade behandlingen med TS, och att de
själva beskrev att de kunde tillgodogöra sig positiva effekter, men att effekterna var kortvariga, någon timme upp till något dygn.
Studien visar inte någon effekt avseende patientens psykiatriska symtom,
vare sig i positiv eller negativ riktning. Det innebär att studien ger stöd för
att mjuk massage i form av TS kan användas i psykiatrisk omvårdnad för
denna patientgrupp.



Inledning
Betydelsen av beröring.

Beröringssinnet är det mest omfattande sensoriska systemet och spelar en
viktig roll för det mänskliga beteendet, både fysiskt och psykiskt. Under
evolutionens gång förbands beröringssinnet med känslomässiga och sociala funktioner (Ayres 1999). Den några veckor gamla människoembryot
består av tre lager celler, varav det yttre utvecklas till nervsystem och hud.
Eftersom både nervsystemet och huden har samma ursprung, spelar taktila stimuli en viktig roll (Anzieu 2000). Anzieu menar att huden framstår
inte bara som människans största sinnesorgan och som kontaktyta mot
omvärlden, ”utan även som tänkandets fundament”(a.a. sid. 23). Cellerna
i vår kropp kommunicerar så effektivt med varandra att avståndet mellan
dem praktiskt taget upphör att existera, och de smälter samman till den
som vi kallar oss själva: ”jag”. När känslor och förnuft möts blir människan
hel (Ventegodt 1997). Beröring mellan människor har fyra primära funktioner; biologiskt värde, skapa kommunikation och kontakt, psykologisk
betydelse och sociala erfarenheter som utvecklar vår sociala kompetens
(Ehdin 1999). Under senare år har allt fler intresserat sig för vilka effekter
beröring har för människor och undersökt hur beröring kan användas för
att lindra lidande.
Uvnäs-Mobergs forskning (1997, 2000) ligger till grund för en teori som
förklarar vad som händer fysiologiskt i kroppen vid beröring. Oxytocin och
vasopressin bildas i hypotalamus liksom andra neuropeptider som prolaktin och beta-endorfin, vilka både samverkar med och i viss mån motverkar
oxytocinets effekter, och CRF (Corticotropin Relesing Factor) som driver
på stress-systemet. Vasopressin är ett ”kamp och flykthormon”, som aktiverar aggressivitet och gör att man känner sig orädd vid hot. Oxytocinet
däremot stöder barnalstring och utvecklande av sociala band. Balansen
mellan dessa hormonella system förskjuts när vi alltför ofta blir utsatta för
stress, i synnerhet om stressen blir kronisk. Då aktiveras förutom nämnda
vasopressin, stresshormoner: noradrenalin i långt större mängd än vad
som fordras för att vara alert, testosteron, adrenalin och corticol (Psykisk
Hälsa,0(3),248-255). Uvnäs-Moberg (2000) menar att oxytocinet har en
nyckelfunktion och fungerar som en modulator men samtidigt påverkas
av de andra neuropeptiderna.



På händer och fötter och runt munnen finns flest beröringsreceptorer. På
händerna finns 5000 beröringsreceptorer / cm2 . Oxytocinsystemet stimuleras av beröringsreceptorerna, som finns längst ut på huden. Oxytocinet
fungerar både som hormon i blodbanan och som signalsystem i centrala
nervsystemet. Oxytosin har även förmåga att stimulera socialt beteende,
som att våga närma sig någon, interagera och känna igen andra och kanske
fördra dem. Oxytocinet har ångestdämpande effekt som i sig är en förutsättning för att djur och människor ska våga öppna sig, nalkas någon eller
något de aldrig sett tidigare (Uvnäs-Moberg 2000).
Uvnäs-Moberg (2000), och Hernandez-Reif (2001), har visat att beröring
har positiva effekter, bl.a. att man känner lugn och ro, får smärtlindring,
ökad nyfikenhet och minskad aggressivitet. Det har även visats att lågviktiga barn och vuxna fått ökad viktuppgång (Birkestad 1995). Kommunikationsförmåga, mag- och tarmfunktion och immunförsvar har blivit
bättre av taktil stimulans, vilket också innebär höjd livskvalité för personen
(Birkestad 1995).
Beröring tillsammans med rörelse är det enda sinne som både mottar och
sänder besked. Den kan, när det uppfattas omsorgsfullt, bryta ner eventuella kommunikationsbarriärer. Beröring är en tvåvägserfarenhet: Det som
en person berör, blir han också berörd av. (Ekengren & Hjerppe 1995). Beteendeforskare kallar brist på beröring att huden ”hungrar”(Ehdin 1999).

Taktil Stimulering (TS)

Taktil stimulering är en metod för mjuk massage i vård och omsorg,
(re)habilitering och utbildning som utvecklats av Siv Ardeby och Gunilla
Birkestad (1990) för att användas i demensvård samt med handikappade
och hjärnskadade. Metoden innebär att behandlaren mjukt och systematiskt masserar/berör huden med strykningar och lättare tryckningar. Man
kan också bara hålla eller lätt vagga hela kroppen eller kroppsdel (Birkestad
1995).
Taktil stimulering är således en av flera förekommande metoder av mjuk
massage. Andra liknande metoder är taktil massage, aromaterapimassage,
hudmassage, beröringsmassage och efflurage. Mjuk massage ges bland
annat till patienter med demenssjukdom, som ett komplement till annan
omvårdnad och behandling, i samband med dagliga vårdrutiner. Syftet är
att ge ökat välbefinnande, minska stress och ge smärtlindring, för att däri-



genom dämpa oro och aggressivitet hos patienten. Mjuk massage kan ges
på olika delar av kroppen och utföras av personal eller anhöriga. Det förekommer variationer i hur ofta och länge massagen ges. Den potentiella
målgruppen för behandling är stor (SBU,2002).
Omedelbara effekter av TS är, enligt Birkestad och Ardeby, en upplevelse
av värme och avslappning, en fördjupad andning, ökad salivavsöndring,
ökad peristaltik, förbättrad koncentration och upplevelse av trygghet och
välbefinnande. Något mer långsiktliga effekter av TS är en stärkt kroppsuppfattning och jaguppfattning samt stimulerad kommunikation och begreppsbildning (Birkestad 1995).
Effekterna av taktil stimulering och liknande massagemetoder är ännu
oklara, men de studier som genomförts i Sverige och internationellt pekar på positiva effekter för flera olika patientgrupper. En undersökning
om den taktila massagens betydelse vid ett äldreboende, har utförts av
Socialstyrelsen 1996 (22)). Rapportens sammanfattning påvisar att deltagarna i studien efter massage klarade av att medverka och utföra dagliga
aktiviteter bättre än innan. Bland annat förbättrades deras kommunikativa
förmåga och sociala funktionsnivå, till exempel förmåga att genomföra
morgontoalett och frukostsituation. I sin genomgång av mjuk massage
som behandling vid demens, konstaterar SBU (2002) att metoderna tycks
ge positiva effekter och att det finns många potentiella patientgrupper som
skulle kunna ha glädje av mjuk massage, men att fler vetenskapliga studier
behövs då kunskapsläget är mycket bristfälligt. Man lyfter även det etiska
dilemmat med beröring då patienter har svårigheter att ge uttryck för vad
de tycker om och vill ha, som fallet är med demenssjuka. Då är det extra
viktigt att man försäkrar sig om att vårdtagaren önskar och uppskattar
massagen.
Vid Touch Research Institute i Florida, USA, har ett större antal studier
om beröring genomförts, och av den forskning som pågår där framgår att
beröringsterapi har ett flertal goda effekter på människors välbefinnande.
Som exempel har man i två studier visat att beröringsterapi leder till en
minskning av stresshormonerna kortisol och norepinephrine i urin och
saliv (Field m.f. 1992, 1997).

Beröring som behandling eller omvårdnad inom psykiatri

I den psykiatriska vården har man, jämfört med vården i de somatiska specialiteterna, en lång tradition av försiktighet med beröring av patienter. Ett
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fysiskt distanserat förhållningssätt mellan vårdare och patienter har varit
genomgående. Den taktila stimulans som historiskt använts vid behandling
av psykiskt sjuka har varit indirekt, till exempel långbad, en behandlingsform som ansågs ha en lugnande effekt på de andligt sjuka. Personalens
roll var att övervaka patienterna som låg i långbadet och se till att de hade
kroppstempererat vatten. Genom badets tröttande inverkan menade man
att den sjuke fick bättre nattsömn samtidigt som han förhindrades att oroa
de lugnare sjuka eller skada dem eller sig själv (Beckman 1984).
Descartes betonade skillnaden mellan kropp och själ och den medicinska
vetenskapen bygger på den tesen (Damasio 2002). Enligt Beckman (1984)
syns uppdelningen från 1600-talet fortfarande inom psykiatrin, mellan huvudsakligen biomedicinskt arbetande psykiatriker och huvudsakligen psykologiskt inriktade behandlare. Sjöström (2000) beskriver att man inom
den svenska psykiatrin betonat den Certesiska dualismen speciellt efter
genombrottet för psykofarmaka. Läkarna försökte hitta den ideala kombinationen av psykofarmaka till varje patient. Personalen tränades i att observera patienten. Det som genomsyrade all psykiatrisk behandling var den
så kallade terapeutiska distansen. Det fanns många tolkningar om vad det
innebar, men främst innebar det fysisk distans. Att hålla om en förtvivlad
person eller krama om någon ansågs inte professionellt. Att ge massage
i avslappnande syfte till personer med psykotiska diagnoser ansågs direkt
kontraindicerat.
Det fysiskt distanserade förhållningssättet mellan vårdare och patienter
inom psykiatrin har säkert fler möjliga förklaringar. Många patienter inom
psykiatrin har utsatts för kränkningar mot sin integritet, och kan tänkas ha
svårt både att uppskatta beröring och att avvärja oönskad beröring. Men
man kan även anta att många patienter med långvariga psykiatriska störningar bemöts med mer fysisk distans än vad de önskar och som är bra för
dem. En förändrad syn på vård och behandling öppnar en möjlighet att använda Taktil Stimulering även inom psykiatrin. Positiva effekter av TS som
komplement till övrig behandling vid psykiatriska symtom har bland annat
visats av Hernandez-Reif et al. vid behandling av patienter med anorexia
nervosa (Hernandez-Reif, Hart, Field, & Nearing 2001).

Erfarenheter i Värmland

Taktil Stimulering har använts och används fortfarande på flera ställen i
Värmland, bland annat i Sunne. Patienter som rehabiliteras efter stroke
eller patienter som fått en demens diagnos behandlas med TS (Nilsson,
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2006). Rehabilitering till personer som varit långtidssjukskrivna och inte
blivit hjälpta av det vanliga utbudet inom vården (Olsson, 2001). Personer som varit gravt handikappade och fått Taktil Stimulering har fått ett
förbättrat näringsupptag samt lindrad stelhet (Selander m. fl., 2001). På
Smärtkliniken i Karlstad använder man TS som komplement till annan
behandling. Deras erfarenheter är att TS är en mycket effektiv metod för
avslappning och man använder därför Taktil Stimulering även efter samtal
som varit påfrestande för patienten (Steffner, 2001). I Åmål används TS i
arbetet med barn som har diagnos autism och Downs syndrom. Barnen
har blivit mindre aggressiva och lugnare i skolan, de kommuniserar bättre
verbalt och i skrift (Selander, 2001). Taktil Stimulering har, i likhet med andra former av mjuk massage, använts av olika personalkategorier och inom
ramen för olika vårdsituationer. Vanligtvis beskriver vårdgivaren metoden
som positiv och uppskattad av patienterna.

Psykosteamet

Psykosteamet är en specialistfunktion för utredning, behandling och aktiv
rehabilitering inom den psykiatriska öppenvården i Karlstad. Personalen
består av cirka 20 personer: läkare, sjuksköterskor, skötare, kurator och
arbetsterapeut. Syftet med verksamheten är att göra psykiatriska och medicinska bedömningar och behandlingar, samt att utreda och stödja patientens egna resurser. Målsättningen är att patienterna skall bli så självständiga
som möjligt, samt att stödja patienten i öppna vårdformer så att psykiatrisk
slutenvård endast behöver anlitas i undantagsfall. Personalen skall vara en
länk mellan öppen och slutenvård samt samverka med kommunerna genom vårdplanering och nätverksarbete. Personalen ger även råd och stöd,
information och utbildning till patienter och anhöriga. Psykosteamet skall
arbeta på ett kris- och familjeorienterat sätt för ett tidigt omhändertagande
av nyupptäckta psykoser.
Psykosteamets målgrupp är patienter med psykossjukdom, främst schizofreni. Kontakten är frivillig och påbörjas efter remiss från psykiatriska
kliniken. Patienten som har kontakt med psykosteamet har ofta oro, ångest
och känner sig rädda och splittrade. Han/hon har låg stresströskel och
ofta svårt med relationer. Det är även vanligt att patienterna har en dålig
kroppsuppfattning.
Kontaktmannaskapet utgör en viktig del i basarbetet. Två personal utses
till kontaktmän för varje enskild patient. Kontaktmännen står för den regelbundna kontakten med patientet, en form av psykiatrisk omvårdnad.
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Träffarna mellan kontaktmännen och patienten sker vanligtvis i form av
hembesök, men man kan även förlägga besök till psykosteamets lokaler
eller ute i samhället. Kontaktmannaskapet bygger på att etablera en bra
relation till patienten. Det innebär också att man kan behöva motivera patienten till att ta emot hjälp från andra insatser som behövs. Kontaktmän
kan erbjuda olika alternativa aktiviteter. Det läggs stor vikt vid att samarbeta med patientens familj och sociala nätverk.
Behandling vid psykosteamet
För varje patient upprättas en individuell behandlingsplan. Beslut om planen och dess innehåll tas vid ett nätverksmöte av vårdpersonalen tillsammans med patienten och de personer som patienten anser är viktiga för
honom/henne. Alla patienterna har en patientansvarig läkare. I psykosteamets regi anordnas studiecirklar för patienter, föräldrar, syskon, make/
sambo, God man, förvaltare och arbetsledare där det förmedlas kunskap
om sjukdomen. Vid ett tillfälle är den lokala anhörigföreningen med och
ger information om sin verksamhet. Dessutom har cirklar för barn till
psykiskt sjuka föräldrar startats i samverkan med länsverksamheten Barnoch ungdomspsykiatri och Karlstad kommuns sociala verksamhet Familjehuset.
Andra insatser som finns är samtal med kurator, medicinering och arbetsterapin där man stärker och bedömer patientens arbetsförmåga. Patienterna
erbjuds strukturerade insatser, till exempel kursen ”Ett Självständigt Liv”,
(ESL), som är ett psykopedagogiskt rehabiliteringsmaterial. För patienter
som inte klarar av att vara i grupp finns ett material som heter Kompetenz,
som kan stödja deras utveckling till eget ansvar. Sedan flera år har även
taktil stimulans (TS) erbjudits till psykosteamets patienter.
Ett par av psykosteamets personal började i januari 2000 att ge Taktil Stimulering till patienter med psykosdiagnos. TS erbjöds även till patienternas
anhöriga och till personal på Sandbäcken och psykosteamet. Information
om vårdalternativet och erbjudandet gavs på en anhörigträff på Aktivitetshuset Sandbäcken (som nu upphört med sin verksamhet). Därefter
informerades regelbundet besökande som var aktiva på Sandbäcken. De
som var intresserade fick prova på att få massage på delar av eller hela
kroppen. Det var möjligt att få massage med eller/utan kläder, alltefter
mottagarens önskemål.

13

Bakgrunden till att TS erbjöds såväl till patienter, anhöriga som personal var att man bedömde metoden som ett alternativ för stressreduktion.
Många anhöriga till psykiskt sjuka och funktionshindrade upplever att de
lever i en mycket stressframkallande och påfrestande situation och efterlyser stöd. Detsamma gäller även för personal inom psykiatrisk vård. Under
år 2001 gavs till exempel 153 TS behandlingar till patienter, 58 behandlingar till anhöriga och 60 behandlingar till personal. Vanligtvis gavs en
behandling/vecka i en serie på tre.
Erfarenheterna av att ge TS till patienter vid psykosteamet var mycket uppmuntrande. Personalen upplevde att patienterna mådde bra av den mjuka
massagen, kände sig sedda och bekräftade. Man uppfattade att för en del
patienter gav beröringen en höjd livskvalitet som patienterna uppskattade.
Man övervägde därför att utvidga verksamheten och att erbjuda TS till
patienter även utanför Karlstad. Samtidigt insåg man behovet av att bättre
utvärdera hur TS fungerade för denna patientgrupp innan man utvidgade
verksamheten. Önskan att genomföra en studie för att pröva användbarheten av TS inom ramen för den psykiatriska omvårdnaden av patienter
med psykosdiagnos växte så fram.
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Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka om TS utgör ett lämpligt komplement till sedvanlig behandling/omvårdnad av psykospatienter, och om
TS bidrar till ökat subjektivt välmående, förbättrad sömn, förbättrad upplevd kontakt med andra, förbättrad kroppsuppfattning eller minskad förekomst av smärta på kort (i anslutning till behandling) respektive lång (en
månad efter behandling) sikt för denna patientgrupp.
Avsikten var även att undersöka om en serie om fem sessioner med TS gav
symtomlindring för psykiatriska symtom (SCL-90)?
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Metod
Urval

Patientpopulationen utgjordes av samtliga patienter som januari 2003-december 2005 var inskrivna på Psykosteamet i Karlstad, och uppfyllde nedanstående urvalskriterier:
1. Patienten hade en psykosdiagnos enligt någon av följande diagnoser
i DSM-IV: Schizofreni F20.xx, 295.30 Paranoid schizofreni F20.0x
295.10 Desorganiserad schizofreni F20.1x 295.90 Odifferentierad
schizofreni F20.3x 295.60 Residualschizofreni F20.5x 295.40 Schizofreniformt syndrom F25.x 297.1 och Vanföreställningssyndrom
F22.0 .
2. Patienten var fast inställd på medicin (neuroleptika).
3. Patienten hade ett fungerande individanpassat kontaktmannaskap
där patienten och kontaktmannen träffades minst en gång var annan
vecka.
4. Patienten hade en patientansvarig läkare (PAL).
5. Nätverksmöten hade förekommit vid minst ett tillfälle.
6. Patienten deltog i någon form av sysselsättning, (t.ex. innehade en
praktikplats, deltog i kommunens dagliga verksamhet eller i någon
kurs).
7. Patienten hade ej fått Taktil Stimulering de senaste sex månaderna.
Patienter som uppfyllde kriterierna erbjöds att delta i studien och de som
tackade ja fördelades slumpmässigt i två grupper; en grupp som omgående
inledde behandling med TS och en grupp (kontrollgrupp) som fick vänta
i sju veckor och därefter erhöll motsvarande behandling. Studien var planerad för 30 patienter, 15 i vardera grupp. Det visade sig emellertid svårt
att rekrytera 30 personer som uppfyllde samtliga urvalskriterier. Diagnosgruppen vidgades till att inkludera patienter med motsvarande symtombild
och tiden för rekrytering förlängdes ett halvår. Då hade sammanlagt 27
personer (11 män och 16 kvinnor) inkluderats, 13 till behandlingsgruppen
och 14 till kontrollgruppen. Behandlingsgruppen bestod av nio kvinnor
och fyra män, medan kontrollgruppen bestod av åtta kvinnor och sex män.
Männens ålder var 31 - 55 år. Kvinnornas ålder var 29 år - 63 år.
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Diagnoser hos patienterna i studien
1. Schizoaffektivt syndrom: 6 personer
Innebär att en egentlig depressionsepisod, manisk episod eller blandepisod mani/depression föreligger samtidigt med symtom som uppfyller kriterium A för Schizofreni i en sammanhängande sjukdomsperiod.
I behandlingsgruppen fanns 3 kvinnor och 1 man med diagnosen schizoaffektivt syndrom. I kontrollgruppen fanns 2 kvinnor med diagnosen
schizoaffektivt syndrom.
2. Paranoid Schizofreni: 8 personer
Patienter med denna diagnos besväras av upptagenhet av en eller flera
vanföreställningar eller frekvent hörselhallucinos.
I behandlingsgruppen fanns 1 kvinna och 1 man med diagnosen paranoid
schizofreni. I kontrollgruppen fanns 5 män och 1 kvinna med diagnosen
paranoid schizofreni.
3. Schizofreni Hebefreni : 1 person
En person som har den diagnosen besväras av desorganiserat tal, desorganiserat beteende, flacka eller inadekvata affekter.
I kontrollgruppen fanns 1 kvinna med diagnosen schizofreni hebefreni.
4. Schizofreni ospecifiserad: 3 personer
Sjukdomsmönstret liknar Schizofreni men det har gått mindre än ett år
sedan debuten av aktiv fas symtomen.
I behandlingsgruppen fanns 1 kvinna och 1 man med diagnosen schizofreni ospecificerad. I kontrollgruppen fanns 1 man med diagnosen schizofreni ospecificerad.
5. Vanföreställningssyndrom: 1 person
Innebär att personen har något eller fler av följande symtom:
Att någon med högre status är förälskad i henne/honom
Att vara enastående, värdefull, mäktig, kunnig eller märkvärdig eller stå i
ett speciellt förhållande till något gudomligt eller berömd person. Att personens sexualpartner är otrogen. Att vara utsatt för ondska på något sätt.
Att vara sjuk eller ha en fysisk defekt.
I kontrollgruppen fanns 1 kvinna med diagnosen vanföreställningar.
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6. Schizotyp störning: 1 person
Ett genomgående mönster av sociala och mellanmänskliga funktionsstörningar som utmärks av excentriskt beteende, kognitiva eller perceptuella
förvrängningar samt akuta obehagskänslor vid nära kontakter och begränsad förmåga till nära relationer.
I behandlingsgruppen fanns 1 kvinna med diagnosen schizotyp störning.
7. Psykotiskt Syndrom UNS: 4 personer
innebär vanföreställningar, hallucinationer, osammanhängande tal, påtagligt desorganiserat tal eller katatont beteende som det inte finns tillräcklig
information om för att man ska kunna ställa en specifik diagnos, eller som
det finns motsägelsefull information om (DSM-IV).
I behandlingsgruppen fanns 1 kvinna och 1 man med diagnosen psykotiskt syndrom. I kontrollgruppen fanns 2 kvinnor med diagnosen psykotiskt syndrom.
8. Egentlig medelsvår depression, samt Depression UNS : 1 person
Vilket betyder att personen tidvis har psykosliknande symtom (DSM-IV).
En kvinna i behandlingsgruppen hade diagnosen egentlig medelsvår depression.
9. Generaliserat ångest syndrom: 1 person
Innebär att personen har en överdriven rädsla och oro, kan vara rastlös,
uppskruvad eller på helspänn, blir lätt uttröttad, har svårt att koncentrera
sig, är irritabel, har muskelspänningar och/eller sömnstörningar samt social genans (DSM-IV).
En kvinna i behandlingsgruppen hade diagnosen generaliserat ångestsyndrom.
1 kvinna i kontrollgruppen hade bland annat diagnoserna
10. Borderline samt Paranoid personlighetsstörning :
Borderline innebär att patienten har ett mönster av påtaglig impulsivitet
samt instabilitet med avseende på mellanmänskliga relationer, självbild och
affekter. Även övergående stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa symtom. (DSM-IV)
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11. Paranoid personlighetsstörning innebär att personen besväras av
följande: genomgående misstänksamhet och brist på tillit inför andra
personer varför deras motiv genomgående uppfattas som illasinnade.
T.ex. misstänker på lösa grunder att andra utnyttjar, skadar eller bedrar honom eller henne. (DSM-IV)
Diagnoserna 7-11 utgör den vidgning av inklusionskriterierna som beskrivs ovan, vilket sammanlagt berörde 7 av de 27 patienterna i studien.
Bortfall
Av de 27 deltagare var det 4 stycken som avbröt sitt deltagande i projektet
innan behandling med TS påbörjats. Av dessa 4 var 3 personer i kontrollgruppen och 1 från behandlingsgruppen. En person som tidigare hade
fått TS valde att avstå behandling när den skulle inledas. En person valde
att avstå då han/hon skulle börja arbetsträna och tyckte att detta inte var
möjligt att kombinera. En person uppgav att han/hon gärna ville delta i
behandlingen, men det uppstod många hinder, såsom tandläkartider, kontaktmannabesök och förkylningar. På grund av tidsbrist för projektets del
avbröts patientens deltagande i projektet. En person i kontrollgruppen
blev inlagd för psykiatrisk slutenvård innan påbörjad behandling.
Tabell 1

Undersökningsgruppens respektive kontrollgruppens fördelning
på diagnosgrupper

1. Schizoaffektivt syndrom
2. Paranoid schizofreni
3. Schizofreni hebefreni
4. Schizofreni ospec.
5. Vanföreställningssyndrom
6. Schizotyp störning
7. Psykotiskt syndrom UNS
8. Egentlig medelsvår depression
9. Genraliserat ångestsyndrom
10. Borderline+
Paranoid personlighetsstörning
Summa

Undersökningsgrupp
4
2
2
1
2
1
1

Kontrollgrupp
2
6
1
1
1
2

1
13

14
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Tillvägagångssätt
Information
Studien inleddes med att personalen på psykosteamet informerades om
projektet, och om vilken medverkan som projektledarna önskade från
deras sida i form av information till patienter och mottagande av intresseanmälan (bilaga 2). Samtliga kontaktpersoner ombads informera sina
patienter om studien och tillfråga dem om de önskade delta. Om patienten ifråga var intresserad av att delta informerade kontaktmannen ifråga
någon av projektledarna (Fabricius och Clason). Patienter fick en skriftlig
information när de informerades av sin kontaktman (se bilaga 2). De som
svarade ja fick även en muntlig information av projektledarna (som har
sin arbetsplats på psykosteamet och som även gav massagen). Frivillighet
att delta i projektet betonades. Samtliga fick information om att de när
som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. Patienterna
informerades om att alla som tackat ja skulle få behandling, men att det
slumpmässigt valdes ut en kontrollgrupp och därför kom väntetiderna att
variera. Varannan ja-sägare hamnade i behandlingsgruppen och varannan
i kontrollgruppen.
Kontaktpersonerna var även behjälpliga med att administrera skattningsformulär (bilaga 1) till de patienter som tackat ja men som randomiserats
till kontrollgruppen vid fem tillfällen i rad i samband med hembesök under
väntetid.
Genomförande
När intresseanmälningar kom in började projektledarna med att informera de personer som var intresserade av att delta i projektet om att de
skulle fylla i symtomchecklista (SCL-90, Derogatis, 1977) samt ett skattningsformulär med ett antal frågor utformade som VAS-skalor (se bilaga
1), en vecka före första behandlingen. Därefter fick patienterna fylla i ett
nytt skattningsformulär före varje behandlingstillfälla, sammanlagt fem
till antalet. Tidigare erfarenhet visade att patienter som fick behandlingen
med TS första gången ofta var nyfikna och spända, andra gången lite mer
avslappnade och tredje gången kunde patienten slappna av helt. Därför
beslöts att ge TS i en serie om fem behandlingstillfällen, så att två behandlingar kunde ges i ett för personen så avspänt tillstånd som möjligt.
En vecka efter sista behandlingen fylldes ett nytt skattningsformulär och
symtomchecklista (SCL-90) i. Avslutningsvis en månad senare ifylls ett
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nytt skattningsformulär. Kontrollgruppen, som inte fick någon behandling
under tiden, fyllde i fem skattningsformulären med samma regelbundenhet när kontaktpersonerna träffade patienten vid fem hembesök/mottagningsbesök efter varandra. Första och sista skattningsformuläret och
symtomchecklistan (SCL-90) gjordes tillsammans med projektledarna.
Varje behandlingstillfälle tog cirka sextio minuter. Femtio minuter för massagen samt tio minuter för att fylla i skattningsformuläret. Patienten uppmanades först att lägga sig ner på den särskilda massagebänken. Britsen
var täckt med ett lakan. Patienten uppmanades välja hur mycket kläder
han/hon vill ta av sig. Av 23 personer som fick TS hade 6 personer till viss
del kläder på sig under behandlingen.
Massagen påbörjades alltid på framsidan av kroppen, så att behandlaren
kunde se reaktioner på andning, ansiktsfärg eller om personen började bli
ångestfylld. Kroppen täcktes med badlakan och överkast, och behandlaren
tog endast fram den del av kroppen som skulle massera. När framsidan
var masserad fick personen vända sig om och baksidan av kroppen masserades. Avslutningsvis lindades hela kroppen in med lakanet som patienten
låg på. Därefter gjordes strykningar över hela kroppen och behandlingen
avslutades med vaggningar. När massagen var klar fick personen ligga kvar
på bänken i några minuter. När patienten vaknade till och satte sig upp fick
han/hon ett glas vatten. Under massagen spelades lugnande musik (om
inte patienten uttryckt misstycke till detta). De patienter som tyckte det var
bra masserades med olja.
Svårigheter som uppstod under studiens gång
Några av deltagarna i projektet hade svårigheter att ta sig till psykosenhetens lokaler för att genomföra behandling med TS. Projektledarna har
därför i några fall hämtat och skjutsat hem patienten. Kontaktpersonerna
ändrade i något fall tiden så att deras besök var i direkt anslutning till behandlingen. Vid några tillfällen dröjde längre tid mellan behandlingarna
än vad som var tänkt. En person fick TS var fjortonde dag då denne inte
kunde tänka sig varje vecka. De flesta patienter kom på avtalad tid, men
en del hade svårt att komma ihåg tiden. Vid något tillfälle spelade vädrets
makter ett spratt; den som skulle behandlas ville ej gå ut i regn.
Detta innebar att projektets tidsram inte höll, medan vi inte bedömde att
interventionen förändrades i sådan grad att det hade betydelse för effekten.
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Instrument
SCL-90
SCL –90, är ett självskattningsformulär utarbetat av Derogatis (1977) och
normerat i Sverige av Fridell m fl.(2002). Testet syftar till att mäta hur man
själv tycker att man mått under den senaste veckan. Testet består av 90
frågor som alla börjar med ”Hur mycket har Du besvärats av..”. Frågorna
besvaras på en femgradig skala från 0-4 där 0 motsvarar ”Inte alls” och 4
motsvarar ”Väldigt mycket”. Frågorna fördelas på 9 skalor (somatisering,
obsessiv-kompulsitet, interpersonell sensitivitet, depression, ångest, fientlighet/vrede, fobisk ångest, paranoidt tänkande och psykoticism) förutom
sju frågor som inte ingår i någon av subskalorna. Resultaten av de sammanlagt 90 frågorna om olika symtom som ingår sammanställs dels för
respektive subskala, dels i tre olika sammanräknade värden:
- Globalt svårighetsindex (GSI) räknas ut som summan av alla svar dividerat med antalet besvarade frågor i hela SCL-90. GSI ska mäta generell
psykisk besvärsnivå (genomsnittsvaret oavsett subskala).
- Positivt symtomstörningsindex (PSDI) är summan av alla svar dividerat
med antalet frågor som är besvarade med större värde än 0. PSDI mäter
djupet av de upplevda problemen (genomsnittet på ej-0-svar).
- Totala antalet positiva symtom (PST) är antalet frågor besvarade med
större värde än 0.
SCL-90 uppfattades av flera patienter som svårt att fylla i, men samtliga
bemödade sig om att göra detta så gott som möjligt.
Självskattningsformulär med VAS-skalor
Patienterna fyllde i ett skattningsformulär med följande frågor:
1. Hur upplever du din kontakt med andra människor?
2. Hur mår du just i dag?
3. Hur sover du?
4. Plågas du av smärta?
Varje fråga följdes av en VAS-skala där 1 står för mycket dåligt/svårt och
10 står för mycket bra/ingen smärta alls (se bilaga 1)
GAF- skala (Global assesment funktioning scale)
GAF- skalan är från 0 till 100, där 0 = otillräcklig information. Därefter är
skalan indelad i kollummer från 1 till 10, 11 till 20 o.s.v. och 91 till 100 är
inga symtom och synnerligen god funktionsförmåga (2003 01 01/R Eriksson kvalitets stjärnan).
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GAF- skattning är en metod som används på psykosenheten. Man skattar
symtom och funktion vid ett nätverksmöte. Kontaktpersonerna och PAL
(Patientansvarig läkare) samt möteshållaren (som också är en personal på
enheten) gör först en GAF-skattning var för sig och sedan diskuterar man
fram ett gemensamt värde. Man skattar både patientens funktion och symtom, och om antingen funktion eller symtom hamnar i en lägre kolumn
väljs det lägre värdet. Denna skattning görs regelbundet på enheten för
varje patient.

Analys
SCL-90
Svaren på SCL-90 sammanställdes först, så att respondentens svar grupperades enligt sedvanlig metod i ångest, fientlighet, paranoidt tänkande,
psykoticism och tvång. Svaren sammanställdes även enligt sedvanlig metod
i ett globalt svårighetsindex (GSI).
Resultaten av före respektive efter mätning med frågeformuläret SCL-90
samt den upprepade mätningen av kontrollgruppen med motsvarande
instrument analyserades med hjälp av ROC-kurvor, en icke-paramettrisk
analys avsedd att mäta förändring i små urval.
Icke-parametrisk rangmetod ger en möjlighet att mäta hur en förändring
ser ut och magnituden av denna. Det finns tre möjliga förändringar som
man kan identifiera.
Systematisk förändring av relativ position
Om alla individer i gruppen förändras lika mycket och åt samma håll (t.ex.
bättre eller sämre) och ordningsstrukturen mellan individerna bibehålls,
kallas detta systematisk förändring av relativ position. För att kunna avgöra
om det föreligger en sådan systematisk förändring kan en ROC-kurva användas för att se den kumulativa fördelningen för första respektive andra
mättillfället (figur 1). Om kurvan är konvex eller konkav så är det tecken
på systematisk förändring av relativ position.
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Figur 1. ROC-kurva som visar systematisk förändring av relativ position

Denna förändring kan beräknas med ett mått som kallas RP. Måttet kan
anta värden från -1 till 1. Ju närmare -1 eller 1 desto starkare är den systematiska förändringen, värdet noll innebär att det inte föreligger någon
systematisk förändring i relativ position.
Systematisk förändring av relativ koncentration
Ibland är den systematiska förändringen inte entydigt åt ett håll, utan kan
snarare röra sig mot samma kategori. Det vill säga, vissa individer försämras och hamnar i, t.ex, kategori B och andra förbättras och hamnar i
kategori B. Då är det en systematisk förändring av relativ koncentration.
Även denna kan identifieras med hjälp av en ROC-kurva (figur 2), men
utseendet på kurvan skiljer sig från RP.

Figur 2. ROC-kurva som visar systematisk förändring av relativ koncentration.

Även för denna typ av förändring kan ett mått beräknas (RC) och på samma sätt som för RP som kan måttet anta värden mellan -1 och 1.
Individuella avvikelser från den systematiska förändringen
Ovanstående mått visar förändring för hela gruppen, men det kan naturligtvis förekomma individuella avvikelser från gruppförändringen och
detta mäts med hjälp av RV. Detta mått kan anta värden mellan 0 – 1, där 0
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innebär att det inte finns någon individuell avvikelse från den systematiska
förändringen i gruppen. För att kunna se hur grupperna förändrats görs
en ROC-kurva för varje skala. I ROC-kurvan beräknas den relativa kumulativa frekvens för första mättillfället och för andra mättillfället. Då bildas
en kurva. Om denna kurva följer diagonalen så finns ingen systematisk
förändring i gruppen mellan första och andra mättillfället. Om kurvan är
konvex eller konkav så finns en systematisk förändring i relativ position,
om kurvan är S-format så är förändringen i relativ koncentration.

Resultat
Taktil stimulering - Jämförelse mellan två grupper
Grupperna jämfördes efter första mättillfället, innan behandling, för att se
om det fanns några signifikanta skillnader med avseende på vissa variabler.
De subskalor som ansågs intressanta för studien var subskala V – Ångest,
subskala VI – Fientlighet, Subskala VIII – Paranoidt tänkande och subskala IX – Psykoticism. Dessutom jämfördes Globalt svårighetsindex (GSI),
Positivt symtomstörningsindex (PSDI) och totala antalet positiva symtom
(PST). Därefter gjordes samma jämförelse vid andra mättillfället efter att
ena gruppen fått behandling med taktil stimulering.
Första och andra mättillfället jämfördes för att se om grupperna förändrats. Samma variabler som ovan jämfördes. Förändringen jämfördes dels
inom behandlingsgruppen och dels inom kontrollgruppen.
Tabell 2. Jämförelser av median vid första mättillfället, mellan kontroll- och behandlingsgrupp.

Totala antalet positiva symtom
Positivt symtomstörningsindex
Globalt svårighetsindex
Subskala V - Ångest
Subskala VI - Fientlighet
Subskala VIII - Paranoidt tänkande
Subskala IX - Psykoticism

kontrollgrupp
(N=12)
57,5
1,4
1,0
1,1
0,5
0,8
0,7

behandlingsgrupp
(N=14)
54,0
2,2
1,3
1,7
0,3
1,4
1,0

p-värde

0,82
0,02
0,49
0,27
0,90
0,49
0,98

1. Mann-Whitney U-test
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Det var ingen större skillnad mellan grupperna efter första mätningen,
innan den ena gruppen hade fått behandling. Behandlingsgruppen hade
något högre värde för ”Positivt symtomstörningsindex”
(p = 0,02).
Tabell 3. Jämförelser av median vid andra mättillfället, mellan kontroll- och behandlingsgrupp.

Totala antalet positiva symtom
Positivt symtomstörningsindex
Globalt svårighetsindex
Subskala V - Ångest
Subskala VI - Fientlighet
Subskala VIII - Paranoidt tänkande
Subskala IX - Psykoticism

kontrollgrupp
(N=9)
50,0
1,8
0,6
0,9
0,5
0,7
0,5

behandlings- p-värde1
grupp
(N=13)
56,0
0,95
2,5
0,10
1,5
0,56
1,6
0,32
0,3
0,90
1,0
0,47
0,8
0,95

1. Mann-Whitney U-test

Vid andra mättillfället hade behandlingsgruppen fått samtliga fem behandlingar med taktil stimulering. Det var dock ingen signifikant skillnad mellan
grupperna vid andra mättillfället.
Tabell 4. Jämförelser av median mellan första och andra mättillfället.
Kontroll
gruppen
(N=9)

Behandlings
gruppen
(N=13)

Första
mättillfället

Andra
mättillfället

p-värde1

Första
mättillfället

Andra
mättillfället

p-värde1

Totala antalet positiva
symtom

57,5

50,0

0,11

54,0

56,0

0,31

Positivt symtomstörningsindex

1,4

1,8

0,86

2,2

2,5

0,55

Globalt svårighetsindex

1,0

0,6

0,07

1,3

1,5

0,81

Subskala V - Ångest

1,1

0,9

0,06

1,7

1,6

0,72

Subskala VI - Fientlighet

0,5

0,5

0,17

0,3

0,3

0,67

Subskala VIII - Paranoidt
tänkande

0,8

0,7

0,20

1,4

1,0

0,59

Subskala IX - Psykoticism

0,7

0,5

0,16

1,0

0,8

0,68

1. Wilcoxon signed rank

Vid jämförelser mellan första och andra mättillfället finns ingen signifikant
skillnad vare sig i kontrollgruppen eller behandlingsgruppen.
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GAF- skala (Global assesment funktioning scale)

I behandlingsgruppen var lägsta GAF värdet 43 vilket innebär att det finns
allvarliga symtom och allvarliga funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola. Det högsta GAF värdet var 60 vilket
innebär måttliga symtom och måttliga funktionssvårigheter med avseende
på sociala kontakter, arbete eller skola. GAF -medelvärdet på 13 av 14 personer 53 (1 person hade inget GAF -värde). Behandlingsgruppen hamnar
i den nedre delen av kollumnen 51-60. Vilket innebär att de har måttliga
symtom och måttliga funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola.
I kontrollgruppen var lägsta GAF värdet 32 vilket innebär att det finns
viss störning i realitetsprövningen, kommunikationsförmåga, omdöme
och tankeförmåga. Uttalade funktionssvårigheter i flera avseende såsom
arbete eller studier, familjerelationer. Det högsta GAF värdet var 61 vilket
innebär måttliga symtom och måttliga funktionssvårigheter med avseende
på sociala kontakter, arbete eller skola. GAF medelvärdet på 13 av 13 personer var 50. Kontrollgruppen hamnar i den övre delen av kollumnen
41-50. Vilket innebär att de har allvarliga symtom och allvarliga funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola.
Den slumpmässiga fördelningen av patienter i en behandlingsgrupp och
en kontrollgrupp resulterade således i att kontrollgruppens deltagare var
något sämre än vad behandlingsgruppens deltagare var när studien inleddes. Detta måste tas med i bedömningen av studiens resultat.

Självskattad hälsa

Patienterna skattade sin hälsa (skattningsformulär bilaga1) på fem VASskalor (1-10 där 1 innebar mycket dåligt alt. mycket svårt och 10 innebar
bra eller inget. Skattningarna genomfördes av patienterna i behandlingsgruppen innan varje påbörjad behandling, och av patienterna i kontrollgruppen vid varje kontaktmannabesök.
De fem frågorna som besvarades var:
1.
2.
3.
4.
5.

Hur upplever du din kontakt med andra människor?
Hur mår du just idag?
Hur sover du
Har du sömnmedicin?
Plågas du av smärta?
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I tabellen nedan visas skillnaderna i behandlingsgruppen före respektive
efter de fem behandlingssessionerna. Innan påbörjad behandling var medelvärdet för de fjorton individerna i behandlingsgruppen enligt kolumn 1 i
tabellen nedan, medan kolumn 2 visar medelvärdet på kvarvarande tretton
individer en vecka efter avslutad behandlings period.
Tabell 5: Självskattad hälsa (M=medelvärde) hos behandlingruppen före och efter avslutad behandlingsperiod om 5 sessioner.

Kolumn 1
1.Hur upplever du kontakten med andra människor?
2.Hur mår du idag?
3.Hur sover du?
4.Plågas du av smärta?

6,0
6,71
6,07
8.0

Kolumn 2
5,92
5,84
6,0
7,53

Kontrollgruppens medelvärde mättes vid första mättillfället enligt kolumn
1 och efter sjunde veckan var medelvärdet enligt kolumn 2.
Tabell 6: Självskattad hälsa (M=medelvärde) hos kontrollgruppen före och efter sju veckor med
sedvablig vård vid psykosenheten.

Kolumn 1
1.Hur upplever du kontakten med andra människor?
2.Hur mår du idag?
3.Hur sover du?
4.Plågas du av smärta?

5.75
6,16
5,58
6,25

Kolumn 2
5,88
5,88
6,55
6,88

I båda grupperna förändrades den självskattade hälsan på individnivå, så
att vissa individer förbättrades medan andra individer försämrades vid
jämförelse mellan de två mättillfällena. Som förändring räknades när personen fyllt i minst två skalstegs skillnad mellan de två mättillfällena.
Av de tretton personerna i behandlingsgruppen förbättrades sju i något
avseende, sju personer försämrades i något avseende och en visade ingen
förändring.
Av de nio personerna i kontrollgruppen visade sju förbättring i något avseende och 3 försämring i något avseende.
Sammanfattningsvis fanns inga signifikanta skillnader i subjektivt uppskattat hälsa på de fem VAS-skalorna vid de två mättillfällena, vare sig hos
behandlingsgruppen eller hos kontrollgruppen.
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Förändring i symtom mätt med självskattningsformuläret SCL-90.
I figuren nedan visas ROC-kurvorna för behandlingsgruppen respektive
kontrollgruppen. Som framgår är förändringarna generellt små vid jämförelse mellan första och andra mättillfället. Det föreligger inga statistiskt
signifikanta förändringar mellan första och andra mättillfället, vare sig för
behandlingsgruppen eller kontrollgruppen. Detta gäller såväl för det sammanlagda måttet på symtombelastning (Globalt svårighetindex) som för
subskalorna på symtomgrupper.
Behandlingsgruppen (N=13)
Kontrollgruppen (N=9)
Ångest

Globalt svårighetsindex

Andra mättillfället

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

Andra mättillfället

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

0,0

1,0

0,2

Fientlighet

Andra mättillfället

1,0

0,8

0,8

0,6

Andra mättillfället

0,4

0,2

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0

0,2

Första mättillfället

1,0

0,8

0,8

0,6

Andra mättillfället

0,6

0,8

1,0

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,4

Tvång

1,0

0,0

1,0

Första mättillfället

Psykoticism

Andra mättillfället

0,8

0,6

0,4

0,2

0,6

Paranoidt tänkande

1,0

0,0

0,4

Första mättillfället

Första mättillfället

0,4

0,6

Första mättillfället

0,8

1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Första mättillfället

Figur 4a, b, c, d, e ROC-kurvor för globalt svårighetsindex, Ångest, fientlighet, paranoidt tänkande
och psykoticism med kontroll- och behandlingsgruppen.
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När det gäller Globalt svårighetsindex så följer kontrollgruppen diagonalen exakt, vilket innebär att det inte finns någon systematisk förändring vad
gäller symtom i kontrollgruppen. För behandlingsgruppen verkar kurvan
snarare vara S-formad, vilket skulle innebära att det främst skedde en förändring i relativ koncentration, med andra ord, vissa individer har blivit
något bättre och andra något sämre vid jämförelse före och efter TS.
En tendens till förändring i relativ koncentration, det vill säga att några
blivit bättre medan andra blivit sämre, fanns också när det gällde paranoidt
tänkande i behandlingsgruppen. Kontrollgruppen visade däremot en tendens till förbättring avseende paranoida symtom.
För fientlighet och ångest är behandlingsgruppens kurva nära diagonalen
och någon systematisk förändring är inte tydlig. Däremot finns en tydlig
förändring i relativ position för såväl behandlingsgruppen som kontrollgruppen när det gäller psykoticism. Kurvan är konkav och i detta fall innebär det att gruppen generellt sett har förbättrats.
Sammanfattningsvis är skillnaderna små mellan första och andra mättillfället för både kontroll- eller behandlingsgruppen. Vid beräkningar med
traditionell statistik finns ingen signifikant skillnad för vare sig globala mått
eller för subskalorna. Detta kan bero på att grupperna är små. Samma problem gör att det inte är möjligt att göra generaliseringar med utgångspunkt
från materialet, då det inte går att beräkna 95 procentiga konfidensintervall
för den systematiska förändringen. Slutsatser kan enbart göras för dom 22
individer som ingår i studien.
Studien visar en tendens till förbättring, framförallt vad gäller psykotiska
symtom, för båda grupperna. Denna tendens kan sannolikt hänföras till
den sedvanliga vård som båda grupper erhöll under tiden studien pågick.
I kontrollgruppen fanns en liknande tendens till förbättring när det gällde
paranoida symtom, medan det i gruppen som fick TS var mer tveksamma
förändringar på detta område; några förbättrades medan andra försämrades. Även symtomen på ångest förbättrades något mer i kontrollgruppen.
Behandlingsgruppen visade en tendens till försämring när det gällde symtom på tvångsmässighet, vilket inte kontrollgruppen gjorde.
Generellt sett är det främst kontrollgruppen som ha förbättrats. I behandlingsgruppen är det vissa individer som förbättrats och detta i ungefär
lika hög grad som andra har försämrats. Vad detta kan bero på är högst
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osäkert. Det är bara för paranoidt tänkande och psykoticism som behandlingsgruppen har en tydligare förändring i relativ position och alltså har
förbättrats snarare än försämrats.

Kommentarer från deltagarna efter behandlingen av TS.

Samtliga patienter uppmuntrades att uttrycka hur de uppfattat behandlingen med TS efter varje session. Deras kommentarer noterades. Som framgår av sammanställningen uttryckte sig flertalet positivt om upplevelsen,
men det fanns även de som gav mer neutrala eller negativa kommentarer.
Nedan följer en sammanställning av samtliga kommentarer från patienter
som erhöll TS.
Positiva kommentarer

Neutrala kommentarer

Negativa kommentarer

Positiva känslor

Neutrala känslor

Negativa känslor

Lugn och harmonisk

förkyld

Fått en känsla som han
inte fått annars

Lugn och ro

Har inte haft någon
kroppskontakt på flera år

Längtar efter mer, är rädd
att få ett behov

Det känns lugnt

Ingen kommentar

Inte van vid beröring det
känns som din händer
är stora

Blir väldigt avslappnad och
trött

Varför grubbla över det
man inte kan påverka

Massivt känsloarbete

Mår bra nästan avslappnad

Känns ingenting

Generad över vad som
händer inom mig

Skönt

Ingen skillnad

Spänd hela veckan sover
fortfarande dåligt

Lugn och ro men trött tycker Ensamhetskänslor
att hon kan slappna av bättre

Behandlingarna har varit
både kämpigt och skönt

Känner sig avslappnad

Sömnen har inte förbättrats

TS har även väckt obehagliga minnen

Det känns bra

Bra frös om fötterna
sömnig

Känner sig i upplösningstillstånd

Det går bättre och bättre att
slappna av

Jag befinner mig i en
eländig social sits

Förtret argsintheter biter
ihop förklaringar

Känner sig lycklig

Mår inte bra i psyket

(det är synd om mig)

Stundtals lyckobringande
Spänningarna släpper lite

Negativa kroppskänslor

Känner sig lycklig

Fick ont det tonade ut

Slappnar av och njuter mer

Huvudvärken går ej bort
under massagen
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Behagligt blir lite dåsig

Svider i magen

Bra skönt kan känna välbefinnande efteråt

Det onda är kvar

Mer avspänd efter behandlingen än innan

Blodtryck och hjärta
känns inte bra

Känner mig dåsig sitter i ett
par timmar

Kroppen känns trög

Lite bättre

Massagen

Bra

För få gånger

Jag tror att TS kan ha en viss
effekt på min sömn
Sovit bättre
Kan tänka på en situation på
fler än ett sätt
Får en tid då det inte krävs
nåt av deltagaren behöver
bara ta emot
Känner sig avslappnad
slipper tänka på bekymmer
under tiden
Positiv kroppskänsla

Jag känner temperaturen
bättre
Det känns så annorlunda
(positivt)
Konstig känsla ,behaglig
värme lugnt känner sig trött
Fick en bra känsla och ett
gott minne från sin barndom
Det känns som jag varit
djupfryst men nu är på väg
att tina upp
Känns bra att bli inlindad
(trygghetskänsla)
Behaglig känsla
Skönt är det sista när man
bli inlindad, man känner sig
sammansatt
Skönt med kroppskontakt
Skönt under fötterna och i
håret
Skakningarna blir bättre
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Känner sig upphetsad
Värken är bättre och känner
mig mjukare
Massagen

Känner som om jag har
nytta av TS hela dagen efter
behandlingen
Känns bra att bli inlindad
(trygghetskänsla)
Positivt är också Vaggningen
Nöjd med behandlingen
Tycker att hon har nytta av
massagen hela dagen, även
dagen efter
Nöjd med behandlingen
Det finns inget negativt med
behandlingen som jag ser det
Kan tänka sig TS 2 gånger i
veckan

Alla som fick TS hade en positiv upplevelse av avslappning. Även den allra
tystlåtnaste gav vid något tillfälle kommentarer i form av att det kändes
bra och var avslappnande. Det var således inte någon patient som bara gav
neutrala eller negativa kommentarer.
Jämförelse mellan patienternas utsagor i samband med behandlingstillfället och deras egen skattning av sin hälsa med hjälp av självskattningsformuläret visade dålig överensstämmelse. Som exempel beskrev en person
ur behandlingsgruppen som skattade sin hälsa som försämring, på självskattningsformuläret sina reaktioner på TS sessionerna på följande vis:
1. Skönt skakningarna blir bättre.
2. Ingen verkan på biverkningarna, men skönt.
3. Lugn och harmonisk
4. Lugn och ro
5. Mår bra nästan avslappnad
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En annan person vars svar på självskattningsskalan angav att interventionen inte hade någon effekt lämnade följande kommentarer efter behandling:
1. Stundtals lyckobringande.
2. Nöjd med behandlingen
3. Spänningarna släpper lite. Blodtryck och hjärta känns inte bra. Annars känns det
bra.
4. Lättare att slappna av
5. Tycker att det är skönt, tackar för behandlingen.
Patienternas utsagor i samband med behandlingen gav således ofta intryck
av att TS var bra för dem.
Personalens kommentarer
Även personalen tillfrågades om de upplevt att patienterna påverkats positivt eller negativt av den taktila stimuleringen. Flera uppgav positiva förändringar, till exempel:
Det har skett en utveckling för patienten. Har gått vidare.
En patient har själv kommenterat att han/hon fått kontakt med sina egna känslor.
En hade sagt att jag klarade av att någon tog i mig och skulle därför vilja ha en serie
igen.
Upplevde att biverkningarna avtog en tid.
Inga negativa reaktioner hade uppmärksammats; en personal uppgav att
en patient berättat att hon inte upplevde nånting.
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Diskussion
Syftet med denna studie var att undersöka om Taktil Stimulans som ett
komplement till sedvanlig behandling och omvårdnad av patienter med
psykotiska sjukdomstillstånd kunde ge fördelar som ökad upplevd välmåga eller symtomlindring. Studien är av pilotkaraktär med ett litet antal individer, och man får därför vara försiktig med generalisering av resultatet,
men för de individer som studien omfattar har inte TS haft den effekt som
avsetts. Visserligen förbättrades flertalet patienter under tiden som interventionen pågick, men en jämförelse mellan kontrollgruppen och behandlingsgruppen visar att kontrollgruppen förbättrades i högre utsträckning
än interventionsgruppen, där vissa individer förbättrades medan andra
individer försämrades i motsvarande utsträckning.
Patienternas egna utsagor om TS är dock övervägande positiva. De uppskattar behandlingen och beskriver till övervägande del känslor av välbehag. Flera patienter har önskat fortsatt behandling med taktil stimulans.
Flera beskriver även symtomlindring i samband med behandlingen, även
om detta inte syns som någon kvarstående effekt. Flera av de negativa
utsagorna berör att patienten är så ovan att få beröring att de börjar känna
längtan efter mer. Studien ger inte heller belägg för att metoden skulle vara
negativ för patienter med psykotiska syndrom.
Det finns en påtaglig diskrepans mellan de positiva utsagor som patienterna vanligtvis gav om interventionen med TS och eventuella effekter
på symtomlindring och självskattad hälsa. När patienterna skattade sömn,
smärta, kontakt med andra och hur personen mådde just idag så gjordes
det en vecka efter behandlingen, det vill säga innan varje behandlingstillfälle, medan de öppna kommentarerna lämnades direkt efter varje behandlingstillfälle. Det innebar att en person som uppgav sig må ganska dåligt, i
kommentarerna efter behandling kunde beskriva sig själv som avslappnad
och rofylld. Patienternas positiva upplevelse visade sig även genom att de
önskade fler behandlingstillfällen med TS.
Det förekommer ofta att patienter upplever att de mår bra av insatser som
inte visar några direkta effekter på deras sjukdomssymtom. Upplevelse av
närhet, värme, medkänsla och empati är positivt för patienten och lindrar
smärta i stunden även om inte sjukdomsbilden påverkas direkt. Omvård-
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nad är en viktig del av vården, såväl inom psykiatrin som i den övriga hälso- och sjukvården. Sammanfattningsvis kan Taktil stimulans vara en bra
metod i psykiatrisk omvårdnad som ger patienter positiva upplevelser.
Enligt kommentarer från patienter har de positiva känslorna av välbefinnande som uppstod efter behandlingen funnits kvar några timmar upp till
ett par dagar.
Psykospatienter har oftast varit sjuka en längre tid och har minskad förmåga att härbärgera de positiva känslorna efter massagen. Man kan med
fördel ge fler behandlingar än fem gärna i anslutning till en samtalskontakt.
Eftersom effekten oftast klingar av efter bara någon timme och endast ger
tillfällig lindring kan man anta att TS bör ges med ett tätare intervall. Två
eller i vissa fall fler gånger i veckan för en kvarstående effekt.
Detta bör utforskas i en mer omfattande studie.
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2

Skattningsformulär
Skriftlig information samt intresseanmälan
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BILAGA 1: SKATTNINGSFORMULÄR
1. Kontakt med andra människor:
Hur upplever du din kontakt med andra människor?

Global subjektiv skattning
Exempel: lider du ofta brist på kontakt med andra människor eller störs
du ofta av konflikter med andra människor? Har du god eller tillfredställande kontakt med andra människor?
Dålig
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bra
10

9

Bra
10

2. Välbefinnande:
Hur mår du just i dag?

Global subjektiv skattning
Dålig
1

2

3

4

5

6

7

8

3a. Sömn
Har du någon sömnmedicin?
Ja…… Nej…… Vid behov……….
3b. Hur sover du?

Global subjektiv skattning
Exempel på dålig sömn avses att du har svårt att somna in, vaknar tidigt
eller sover oroligt på grund av mardrömmar. Exempel på bra sömn är att
du vaknar utvilad och att du sovit hela natten.
Dålig
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bra
10

4. Har du någon smärta?

Global subjektiv skattning
Exempel på svår smärta är om det är en ihållande, molande värk, eller
mindre svår, det värker ibland, svider, sticker eller bränner.
Svår
1
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2

3

4

5

6

7

8

9

Ingen
10

5.Kroppsuppfattning:
hur trivs du med din kropp?

Global subjektiv skattning
( kryssa i med en penna)
Blå färg
= Finns det kroppsdelar du är missnöjd med?
Svart färg
= Finns det kroppsdelar som du är främmande inför?
Röd färg
= Finns det kroppsdelar som du har värk eller smärta i?
Grön färg = Finns det kroppsdelar du är särskilt nöjd med?

6. övriga kommentarer efter varje behandling.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………….
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Bilaga 2
Information om forskningsprojektet Taktil Stimulering
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. Läs igenom
informationen i lugn och ro innan du bestämmer dig. Tveka sedan inte att
ställa frågor om något är oklart.

Syftet och bakgrunden med studien.

Taktil Stimulering ( kommer fortsättningsvis att förkortas TS) innebär att
man mjukt och systematiskt masserar/berör huden med strykningar och
lättare tryckningar. TS har använts inom skola och äldrevård sedan 1990-talet, där man funnit att det har en avslappnande effekt. Vanligtvis ges TS i en
serie om fem gånger. Behandlingen ges en gång per vecka och tar en timme.
Vi vill utvärdera om TS kan vara en kompletterande behandlingsmetod till
det utbud som finns i psykiatrisk vård, med tanke på hur TS påverkar ditt
välbefinnande, olika psykiska symtom, kontakt med andra människor och
hur du uppfattar din kropp.

Hur går det till?

De som tackar ja till att medverka i projektet fördelas slumpmässigt mellan
två grupper. Den ena gruppen (A) får börja med TS omgående, medan den
andra gruppen (B) får vänta cirka två månader innan behandlingen inleds.
Deltagarna i båda grupperna kommer att få besvara två enkäter med frågor
om subjektivt upplevd hälsa och olika symtom vid ett antal tillfällen. Enkäten om subjektivt upplevd hälsa tar ungefär femton minuter att fylla i och
den om olika symtom tar ungefär trettio minuter att fylla i. Enkäterna får du
av projektledarna i samband med TS-behandlingen eller av dina kontaktpersoner då du träffar dem. Samtliga uppgifter som du lämnar är sekretesskyddade. Under projekttiden förvaras materialet så att alla personliga uppgifter
tas bort. Enkäterna förvaras därefter på Arkivcentrum i 10 år. Resultatet
från denna studie kommer att publiceras i en rapport som du kan ta del av.

Vad innebär det att delta i projektet?

Behandlingen kan väcka minnen (både positiva och negativa) som du kanske börjar fundera över. Din läkare och dina kontaktpersoner kommer därför att vara väl informerade om behandlingen och projektet i sin helhet.
Det innebär till exempel att dina kontaktpersoner kan vara uppmärksamma
och ge dig möjlighet att prata om eventuella minnen eller funderingar. Ditt
deltagande är naturligtvis helt frivilligt och om du inte uppskattar den kan
du när som helst avbryta din medverkan utan att det på något sätt påverkar
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din fortsatta vård. Behandlingen är gratis.
Har du några frågor, vänd dig till projektledarna
Mona Classon tele: 054/617330
Eva Fabricius tele: 054/617330
Jag vill vara med i projektet.
Ja……….. Nej………
• Har du fått taktil Stimulering tidigare?
Ja………..Nej…………
• Om du svarar ja
När…………………………….
Den föreliggande studien är utförd på ett psykosteam i den psykiatriska
öppenvården. Psykosteamet är specialiserad på schizofreni och schizofreniliknande psykossjukdomar. Patienterna har ofta oro och ångest de
känner sig rädda och splittrade. Han/hon har en låg stresströskel och har
ofta svårt med relationer. Dessutom kan en dålig kroppsuppfattning förekomma.
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Eva Fabricius är psykiatrisjuksköterska och Mona Classon är mentalskötare, båda utbildade i
att ge taktil stimulans. De arbetar på Psykosteamet, psykiatriska öppenvården i Karlstad sedan
många år och det är även där forsknings- och utvecklingsarbetet "Taktil stimulering i psykiatrisk
omvårdnad" skett. Katarina Wiberg Hedman är statistiker och Kjerstin Almqvist, fil.dr. i psykologi är båda knutna till Forskning och folkhälsa vid landstingets kansli.
[ Lat. söka ]

Taktil stimulering i psykiatrisk omvårdnad
Vikten av beröring för människors utveckling och välmående har uppmärksammats alltmer under senare år. Mjuk massage har därmed introducerats som en omvårdnadshandling för flera patientgrupper. Inom psykiatri har man av tradition undvikit beröring, och
fortfarande ifrågasätts om inte patienter psykotiska symtom tar skada av beröring.
Syftet med denna pilotstudie har varit att undersöka om Taktil Stimulans (TS) kan användas i omvårdnad av psykospatienter, och om patienterna förbättras avseende subjektiv
hälsa och psykiatriska symtom av en serie om fem TS sessioner.
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