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SAMMANFATTNING 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att belysa upplevelser, 

utvärdera effekter och kostnader av magmassage vid förstoppning. 
Avhandlingen omfattar fyra delstudier där delstudie I är en litteraturöversikt 
om hälsoekonomisk analys av omvårdnadsmetoder. Delstudie II-III ingår i 
en prospektiv randomiserad kontrollerad studie där magmassage har 
utvärderats när det gäller effekter och kostnader. Delstudie IV har en 
kvalitativ ansats där upplevelser av att få magmassage belyses. I delstudie II-
III ingår 60 personer som var förstoppade enligt Rome II kriterierna. I 
delstudie IV ingår 9 personer.  

I delstudie I var syftet att undersöka hur hälsoekonomisk utvärdering har 
tillämpats i studier inom omvårdnadsområdet. En systematisk 
databassökning resulterade i nära 600 artiklar som granskades och 115 
studier bedömdes vara relevanta utifrån inklusionskriterier. Resultatet visade 
att under 2000-talet ses en ökning av antal publicerade studier med 
hälsoekonomisk utvärdering av omvårdnadsmetoder. Få studier redovisade 
vald hälsoekonomisk metod eller valt perspektiv för kostnadsberäkning och 
det var stor variation i antal inkluderade kostnadsposter. På grund av 
metodologiska svagheter i många studier försvåras möjligheten att använda 
dem som underlag i diskussioner om resursfördelning.  

I delstudie II var syftet att undersöka effekter av magmassage på 
tarmfunktion och laxantiaförbrukning hos personer med förstoppning. 
Frågeformuläret Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS) användes 
och data analyserades med multipel linjär regression. Resultatet visade att 
efter 8 veckors magmassage skattade interventionsgruppen signifikant färre 
symtom när det gällde förstoppning och magsmärtor och de hade 
signifikant fler tarmtömningar jämfört med kontrollgruppen. Det var dock 
inga skillnader i laxantiaanvändning.  

I delstudie III var syftet att utvärdera förändringar i hälsorelaterad 
livskvalitet (HRQoL) hos personer som fått magmassage vid förstoppning 
och skatta kostnadseffektivitet av två alternativa scenarier för 
implementering.  I det ena scenariot ges magmassage av undersköterskor på 
en vårdavdelning och i det andra scenariot ger personen sig själv 
magmassage efter utbildning. Båda scenarierna innebär att alla får 8 veckors 

 7



magmassage och de som erhåller god effekt får fortsätta med magmassage i 
ytterligare 8 veckor. EQ-5D användes för att skatta HRQoL. 
Interventionsgruppen hade efter 8 veckors magmassage signifikant högre 
HRQoL skattat med EQ-5D VAS jämfört med kontrollgruppen. Inga 
signifikanta skillnader fanns skattade med EQ-5D index. Kostnads-
effekvitetsanalysen visade att magmassage är kostnadseffektiv för dem med 
god effekt.  

I delstudie IV var syftet att belysa upplevelser av att få magmassage vid 
förstoppning. Att få magmassage tolkades som att bli omsluten av trygga 
händer även om de från början var på sin vakt inför den nya situationen. Att 
få magmassage beskrevs som att bli berörd till kropp och själ vilket innebar 
att uppleva fysiska förändringar med färre besvär av förstoppning, 
känslomässiga förändringar och ett förändrat förhållningssätt till magen. 
Det nya tillståndet beskrevs som lättstört och egenmassage var förknippat 
med en känsla av kravfylld möjlighet.    

Konklusion: Magmassage upplevs vara en behaglig behandling som 
påverkar hela personen. Den ger signifikant färre gastrointestinala symtom 
och ökad hälsorelaterad livskvalitet. Magmassage är kostnadseffektiv för 
dem med god effekt. 
 

Nyckelord: omvårdnad, omvårdnadsforskning, förstoppning, massage, 
magmassage, upplevelser, gastrointestinala symtom, livskvalitet, QALY, 
kostnadseffektivitet 
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ABSTRACT 
This thesis evaluates experiences, effects, and costs of abdominal 

massage for people with constipation. The thesis comprises four papers: 
Paper I is a literature review of health economic analysis of nursing practice. 
Paper II and III is a prospective randomized controlled trial that evaluates 
abdominal massage in terms of effects and costs. Paper IV uses a qualitative 
approach to illuminate the experiences of receiving abdominal massage. 
Paper II and III included 60 participants who were constipated in 
accordance with Rome II criteria. Paper IV included nine participants.  

Paper I investigated the application of economic evaluation in studies of 
nursing practice. Systematic database searches were performed and gave 
nearly 600 papers that were screened and 115 studies were relevant 
according to stipulated inclusion criteria. The result showed that there was a 
trend of increased publications from the year 2000. Few studies reported 
the health economic methods used and the perspective of the economic 
analysis. There was a large variability in number of included cost items. 
Because the methodological weaknesses in many studies, it was difficult to 
use some studies as ground for discussion of resource distribution.  

Paper II investigates the effects of abdominal massage on gastrointestinal 
function and laxative intake on persons with constipation. The 
questionnaire Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS) was used and 
data were analyzed using multiple linear regression. The results showed that 
after eight weeks of abdominal massage the intervention group experienced 
significantly fewer gastrointestinal symptoms and had significantly more 
bowel evacuation compared with the control group. There were no 
differences in laxative intake.  

Paper III evaluated the change in health-related quality of life (HRQoL) 
for people with constipation when receiving abdominal massage and 
estimates the cost-effectiveness of two alternative implementation 
scenarios: 1) abdominal massage given by enrolled nurses in a department; 
and 2) participants giving themselves abdominal massage after receiving 
training in self-massage. Both scenarios imply that all participants received 
abdominal massage for eight weeks and those who found the treatment 
effective continued to receive treatment for eight more weeks. EQ-5D was 
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used to assess HRQoL and for calculating QALY. The intervention group 
had after eight weeks of abdominal massage significantly higher HRQoL 
assessed with EQ-5D VAS compared with the control group. No 
significant differences were assessed with the EQ-5D index. Abdominal 
massage is initially expensive, but for those who respond favourably 
abdominal massage can be a cost-effective long-term treatment. 

Paper IV examines the experiences of receiving abdominal massage 
when having constipation. Four themes were formulated: being on one’s 
guard, becoming embraced by safe hands, feeling touch to body and mind, 
and being in a fragile state. Receiving abdominal massage was described as 
comfortable and lead to decreased problems with constipation. The 
improvement was described as easily disturbed and it was associated with 
demands to continue massage to maintain the new state. 

Conclusion: Abdominal massage is a pleasant treatment that provides 
significantly fewer gastrointestinal symptoms and increased health-related 
quality of life. As a long- term treatment, abdominal massage can be a cost-
effective treatment.  

 
Keywords: nursing care, nursing evaluation research, constipation, 

massage, abdominal massage, life experiences, sign and symptoms digestive, 
quality of life, QALY, health care economics and organization.  
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FÖRKORTNINGAR  
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CUA  Cost Utility Analysis 
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TTO  Time Trade Off 
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FÖRORD 
Under mina 25 yrkesverksamma år som undersköterska har jag ofta 

träffat på patienter med trög mage, ett tillstånd som många gånger leder till 
frustration och förtvivlan hos både patienter och vårdare. När jag började 
mitt arbete inom långvård, som det hette då, fick alla patienter sköta magen 
samma dag på så kallade ”magdagar”. Det innebar att alla fick laxermedel 
kvällen innan eller tidigt på morgonen för att sköta magen i sängen innan 
det var dags att få hjälp att komma upp. Det var inte ovanligt att 
proceduren drog ut på tiden och på ”magdagen” hanns inte så mycket annat 
med. Det låg en tung doft i korridorerna medan personalen skyndade 
mellan sängarna för att byta och bädda rent. Under åren som gått har det 
skett en förändring och vården utgår allt mer från den enskildes behov. 
Fortfarande är trög mage ett stort omvårdnadsproblem. Det är svårt att 
finna en åtgärd som ger en tillfredsställande tarmfunktion utan att medföra 
besvärande effekter för patienten som uppkördhet, magsmärtor och 
diarréer. I mitt arbete på StrokeCenter diskuterade vi ibland om det kunde 
finnas andra sätt att komma tillrätta med trög mage. Då jag var utbildad i 
taktil stimulering diskuterade vi möjligheten att pröva magmassage. Detta 
var upprinnelsen till det som senare blev ett forskningsprojekt.  

 13
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BAKGRUND 

Omvårdnad av kroppen 
Synen på kroppen och dess naturliga behov har förändrats under sekler. 

Från att ha varit en del av livet, en offentlig och ibland social aktivitet har de 
naturliga behoven allt mer blivit en privat angelägenhet [50]. I takt med 
civilisationsprocessen från 1500-talet och framåt har disciplinering av 
kroppen förespråkats och inneburit att kroppsfunktioner har tabubelagts. 
Etikettsreglerna har utvecklats till att bli allt mer restriktiva mot att låta 
kroppen och kroppens behov vara synliga och även tarmtömning har 
omgärdats alltmer av restriktioner. När tabubelagda saker blir synliga 
reagerar vi med skam och fylls av obehagskänslor [50]. Avföring och urin 
har stark koppling till känsla av självförorening. När vi inte längre kan 
kontrollera våra kroppar ifråga om nedsmutsning riskerar vi att tappa social 
prestige [176].  

När en person av någon anledning inte klarar av att tillgodose sina behov 
har vårdaren som uppgift att hjälpa den vårdbehövande att uppnå så högt 
välbefinnande som möjligt. Det är inte enbart det medicinska problemet 
som är av intresse, det är också av stor betydelse att få kunskap om hur den 
enskilde upplever och hanterar sin situation för att kunna ge adekvat hjälp 
[168]. Vid sjukdom, tillfrisknande eller i döendet kan kroppen upplevas som 
ett objekt som upptar stor del av existensen. Vårdaren blir på så sätt 
engagerad både av kroppen som objekt (kroppen som ett ting) och av den 
levda kroppen (kroppen som den upplevs av personen). Medan den 
biomedicinska modellen anses vara reduktionistisk och deterministisk är 
omvårdnad mer interaktiv, social och holistisk. Omvårdnad handlar inte 
bara om att vårda en kropp i en säng utan det innebär att vårda en person 
där kropp och själ ses som en odelbar helhet [103]. Relationen mellan kropp 
och själ blir störd vid sjukdom eller funktionsnedsättningar och van Manen 
[168] menar att vårdarens uppgift är att underlätta för den vårdbehövande 
att återförenas med sin kropp. Utmaningen i att vårda kroppen är att göra 
det på ett sådant sätt att personen inte behandlas som ett objekt. Detta blir 
allt mer betydelsefullt i takt med att vården fortsätter teknologiseras [103, s. 
29-34].  
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Beröring har alltid varit en betydelsefull del av omvårdnad inte minst för 
att förmedla tröst och lindra smärta [112]. Beröring inom omvårdnad kan 
sägas ha dubbla karaktärer; en praktisk-teknisk och en intim-känslomässig 
karaktär [167]. Van Manen [169] gör en liknande beskrivning av beröring; 
undersökande beröring används vid t.ex. palpation eller för att känna 
värme/kyla. Denna beröring förmedlar en upplevelse till personen av att 
vara en uppsättning organ och förhållandet till kroppen blir distanserad. 
Kroppen blir ett skal som inrymmer själen. En annan beröring är en form 
av expressiv beröring vilken Van Manen [169] kallar pathic touch, där pathic har 
sitt ursprung i ordet patos. Den expressiva beröringen kan vara privat eller 
personlig. Den privata expressiva beröringen kan vara kärleksfull, 
vänskaplig, erotisk eller intim medan den personliga kan vara stödjande, 
omvårdande, tröstande och helande. För att den expressiva beröringen 
inom omvårdnad inte ska misstolkas eller upplevas kränkande är det 
betydelsefullt att den inte blir privat expressiv. Den expressiva beröringen 
underlättar för personen att återförenas med sin kropp menar Van Manen 
[169]. Genom beröringen medvetandegörs personen om sin kropp och 
inviteras att återigen bli ett med den, att återerövra sin kropp [169]. 

Beröring påverkas bland annat av makt i relationen, kultur, genus, ålder, 
status och roller [167]. Detta innebär att beröring blir en konst i den 
meningen att den behöver anpassas till situationen där beröringen äger rum. 
Konsten att beröra är avhängigt tilliten mellan berörda personer [167]. För 
att kunna ge adekvat vård måste ibland delar av kroppen som tillhör den 
privata sfären beröras och intimitetsgränsen därmed överskridas. Genom 
personlig och professionell kunskap och skicklighet kan den utföras på ett 
sätt så att inte kränkning uppstår [103]. Professionen som sådan ger tillgång 
till den privata sfären och i överträdandet av gränsen blir patienten sårbar 
vilket kräver stor tillit till vårdaren [20].  

Förstoppning 
Att bli av med kroppens avfallsprodukter som till exempel faeces är en 

livsnödvändig kroppsfunktion. En nedsatt funktion kan leda till stort 
obehag eller bli ett direkt livshotande tillstånd om det inte åtgärdas.  

Definition 
I engelska språket används två ord i samband med trög mage, 

”constipation” och ”obstipation”. Constipation förklaras i Oxford 
Dictionary som a state of the bowels in which the evacuations are obstructed or stopped, 
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medan obstipation förklaras som ett tillstånd av severe constipation, intestinal 
obstruction. I denna avhandling används begreppet ”förstoppning” som 
översättning av det engelska ordet constipation.  I de fall där den engelska 
termen varit obstipation har den latinska termen ”obstipation” använts. För 
att definiera förstoppning i föreliggande avhandling har Rome II kriterier 
använts [156]. Kriterierna innebär att minst två av följande kriterier ska 
uppfyllas; ansträngning för att kunna tömma tarmen under minst en 
fjärdedel av tarmtömningarna, minst en fjärdedel av tarm-tömningarna 
består av hård avföring och/eller klumpar, upplevelse av att inte kunna 
tömma tarmen tillfredsställande eller känsla av anorektal blockad under 
minst en fjärdedel av tarmtömningarna, behov av plockning i minst en 
fjärdedel av tarmtömningarna samt mindre än tre tarmtömningar per vecka. 
Tillståndet ska ha varat minst tolv veckor under det senaste året. 

Förstoppning kan delas in i primär och sekundär förstoppning. Primär 
förstoppning kategoriseras ofta i tre grupper; a) normal transit time där 
transporteringen av avföring i tarmen sker i normal takt (upp till 2 dygn från 
intag av föda till tarmtömning) men personen upplever ändå 
förstoppningsproblem som till exempel svårigheter att tömma tarmen eller 
hård avföring, b) långsam transit time där transporttiden för avföringen är 
långsam (tre dygn eller mer från intag av föda till tarmtömning), c) 
bäckenbottendysfunktion som innebär att personen har svårighet att 
samordna muskelaktivitet i samband med tarmtömningar [65, 93]. En studie 
av personer med svårbehandlad primär förstoppning visade att det fanns 
signifikant samband mellan långsam transit time och två eller färre 
tarmtömningar per vecka, laxantiaberoende och besvär med förstoppning 
sedan barndom. Normal transit time hade samband med normal 
avföringsfrekvens och alternerande förstoppning och diarré. Inga 
signifikanta samband kunde hittas när det gällde bäckenbottendysfunktion 
och transit time [67]. Sekundär förstoppning orsakas av underliggande 
patofysiologiska tillstånd, läkemedel eller livsstilsfaktorer [65, 93].  

Prevalens 
Förstoppning är relativt vanligt förekommande bland svenskar. I en 

populationsbaserad studie uppgav cirka 20 procent kvinnor och 8 procent 
män att de ibland, ofta eller alltid upplevde sig förstoppade [166]. 
Författarna skriver att resultatet förefaller stämma överens med studier 
genomförda i andra västländer. Inga svenska studier har påträffats som 
undersökt prevalens i förhållande till ålder och institutionsboende. Studier 
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från Finland och USA visar att prevalensen ökar med ålder och cirka 55 
procent av personer boende på sjukhem och liknade inrättningar har 
förstoppning eller använder rutinmässigt laxantia [82, 127]. För 11 procent 
av äldre som fick vård i hemmet upplevdes förstoppning vara ett stort 
hälsoproblem. Hälften av dessa 11 procent rankade förstoppning som ett av 
de tre största hälsoproblemen [178].  

Symtom 
I litteraturen finns en mängd besvär eller symtom beskrivna i samband 

med förstoppning; hård avföring, svårigheter att få ut avföring [80, 107, 
127], känsla av att inte kunna tömma tarmen, känna starkt behov av att 
tömma tarmen utan resultat [107], diarré på grund av fekalom, smärtor i 
mage och ändtarm, uppkördhet, illamående och kräkningar, anorexia [139], 
malnutrition [150], besvär från nedre urinvägar som residualurin och 
bakterier i urinen [30], urininkontinens [80], och depression [139].  

Upplevelser av att leva med förstoppning 
Det har varit svårt att finna studier med kvalitativ ansats som belyser 

personers upplevelser av att leva med förstoppning. En studie beskriver sex 
äldre personers erfarenhet av förstoppning [99]. Personerna beskrev 
ensamhet, social isolering och oro beroende på förstoppningen. De beskrev 
också obehagliga och ibland även smärtsamma fysiska symtom som 
uppkördhet i magen, illamående och kramper ofta i samband med 
användandet av laxantia. Andra berättar om stor påverkan på dagligt liv och 
livskvalitet [9]. Dagliga aktiviteter försvåras som till exempel att umgås med 
andra, njuta av semester och svårigheter att finna lugn och ro. Friedrichsen 
& Erichsen [61] intervjuade elva personer med cancer om deras upplevelser 
av förstoppning. Att vara förstoppad beskrevs vara en omfattande, 
övergripande erfarenhet som måste förebyggas. Förstoppningen ledde till 
kroppsligt lidande, upptog tankarna och var en påminnelse om döden. 
Vidare var det svårt att prata om förstoppning på grund av problemets 
intima karaktär vilket kunde leda till social isolering. Utifrån dessa 
livvärldsperspektiv förefaller det rimligt att tänka att förstoppning leder till 
lägre livskvalitet.  

Förstoppning och livskvalitet 
Begreppet livskvalitet (QoL) definieras av WHO som ”individens 

uppfattning om sin plats i tillvaron med dess kulturella kontext och 
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värdesystem i relation till mål, förväntningar, normer och intressen” [142]. 
QoL påverkas på ett komplext sätt av personens fysiska hälsa, psykologiska 
tillstånd, grad av oberoende, sociala relationer och relationer till viktiga 
händelser i livet. En studie av utmärkande drag förknippade med QoL inom 
omvårdnadsteorier visar att QoL beskrivs vara kontextuellt, subjektivt, 
abstrakt och hälsorelaterat [128]. Med utgångspunkt i omvårdnadsteorier 
definierar författarna [128] QoL som en föränderlig, subjektiv uppfattning 
av sin levda erfarenhet. Även om uttryckssätten i WHO’s och Plummer & 
Molzahns [128] definition skiljer sig åt förefaller det inte finnas 
motsättningar i innehåll.  

Det saknas klarhet i terminologin och klarhet om skillnader mellan 
många uttryck som till exempel hälsa, hälsostatus, QoL och hälsorelaterad 
QoL. Begreppen förefaller användas omväxlande med liknande betydelse 
[59, 128]. Eiser & Morse [48] beskriver fem perspektiv av QoL som 
identifierats i litteraturen; ett filosofiskt perspektiv där frågan är ”vad är 
QoL?”, ett ekonomiskt perspektiv där QoL mäts genom förändring i välfärd, 
ett sociologiskt perspektiv som beaktar personers subjektiva skattningar av 
sina levnadsomständigheter och berör mer relation och mindre materialism, 
ett psykologiskt perspektiv som fokuserar på självkänsla, förmåga att ta beslut 
och vara aktiv, glad och tillfreds och till sist ett medicinskt perspektiv där 
utfallet av medicinsk vård är i fokus, att få minskade besvär eller bli 
besvärsfri. Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) anses innehålla delar av 
ovan beskrivna perspektiv men med särskilt fokus på effekter av hälsa och 
ohälsa på personens livskvalitet [48]. I nedanstående litteraturgenomgång 
angående förstoppning har för enkelhetens skull begreppet QoL valts att 
användas. Inom hälsoekonomi är HRQoL ett vanligt förekommande 
begrepp vilket gör att i litteraturgenomgången av hälsoekonomisk litteratur 
och i utvärderingen av föreliggande intervention kommer begreppet 
HRQoL att användas.  

Förstoppning har visats ha samband med låg QoL [36, 66, 123, 165]. Det 
kausala sambandet mellan QoL och förstoppning är dock inte klarlagt [39]. 
Emellertid har några studier visat på ökad QoL i samband med förbättrad 
tarmfunktion efter behandling med biofeedback [111] och subtotal 
colectomi [58] vilket tyder på att QoL påverkas av tarmfunktionen.  

Riskfaktorer för förstoppning 
Livsstilsrelaterade faktorer anses allmänt vara bidragande orsak till att 

utveckla förstoppning. Faktorer som studerats är vätskeintag [29, 97, 105, 
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137], fibrer [37, 46, 159] och fysisk aktivitet. [46, 96, 160]. Dock visar 
studierna motstridiga resultat vilket gör att inga säkra slutsatser kan dras.  

 
I litteraturgenomgångar har en mängd fysiska tillstånd, psykisk ohälsa 

[73, 83, 115, 135] och multipel matöverkänslighet [28] visat sig ha samband 
med förstoppning. Även sociala faktorer som exempelvis svårigheter att få 
vara ostörd vid toalettbesök, vara beroende av andra för att kunna sköta 
sina toalettbesök eller svårtillgängliga toaletter kan antas innebära ökad risk 
för förstoppning [126]. Vidare finns en mängd läkemedel som kan förorsaka 
förstoppning [65, 83, 135].  

Förstoppning och omvårdnad 
Det ligger inom sjuksköterskans omvårdnadsansvar att underlätta för 

vårdtagaren att ha en fullgod tarmfunktion när denne inte själv klarar av det. 
I en studie bland distriktssköterskor i Storbritannien beräknas upp till 10 
procent av distriktssköterskornas tid röra förstoppningsproblem [129]. För 
svenska förhållanden har inga motsvarande studier påträffats. Förstoppning 
är ett intimt problem som väcker känslor av förödmjukelse och skam hos 
den som drabbas och upplevs svårt att prata om. Personer med 
förstoppning beskriver att de ibland upplever en nedlåtande attityd hos 
vårdpersonal när de berättar om sina problem och uttrycker en önskan om 
att bemötas med respekt [9]. Det räcker inte med kunskap om besväret ur 
medicinsk synvinkel utan det är av stor betydelse att förstå hur den enskilde 
upplever problemet om den vårdbehövande ska kunna få adekvat hjälp 
[jmf. 168]. I mötet med personer med förstoppning ställs höga krav på 
lyhördhet och respekt hos vårdpersonal för att kunna ge adekvat vård. 

Att finna en tillfredsställande behandling kan vara svårt och i en 
amerikansk studie om patienters tillfredsställelse med pågående behandling 
av förstoppning uppgav 47 procent att de var missnöjda [92]. Orsaken till 
missnöjdheten var till 82 procent relaterat till bristfällig effekt. 
Ickefarmakologiska åtgärder anses vara förstahandsval vid förstoppning 
[91]. I följande genomgång av kunskapsområdet finns åtgärder som troligen 
kan användas som prevention, som både prevention och behandling eller 
enbart som behandling. Gränsen är glidande när en åtgärd övergår från att 
vara preventiv till att vara behandlande och därför beskrivs åtgärderna utan 
denna åtskillnad i nedanstående presentation.   
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Rutiner vid toalettbesök 
Inga studier har påträffats som har utvärderat rutiner vid toalettbesök 

och dess påverkan på förstoppning. Däremot finns rekommendationer 
baserade på beprövad erfarenhet och fysiologiska studier beskrivna i 
litteraturen. För personer med försvagade tarmtömningssignaler, psykiska 
funktionshinder eller sängliggande antas regelbundna toalettvanor 
upprätthålla en god tarmfunktion [1, 136, 138, 163]. Strax efter intagen 
måltid inträder den gastrocoliska effekten vilken underlättar tarmtömning 
och kan utnyttjas vid toaletträning [94, 163]. Vid toalettbesök kan 
bukmuskeltrycket förstärkas och analkanalen vidgas ytterligare genom att 
placera fötterna så att knäna kommer något högre än bäckenbotten [94, 104, 
136]. Att sköta tarmtömning uppfattas i vår kultur som en mycket intim 
aktivitet och kan upplevas förödmjukande att utföra i andras närvaro. 
Därför är det betydelsefullt att toalettbesöket i möjligaste mån får ske i 
avskildhet, i därför avsedd miljö och präglas av lugn [84, 136, 139].  
 
Livsstilsförändringar 

Effekter på förstoppning genom förändringar i kost, vätskeintag och 
fysisk aktivitet har svagt vetenskapligt stöd. Utifrån systematiska 
litteraturöversikter ger det sammantagna vetenskapliga underlaget för 
fiberberikning en motsägelsefull bild. En systematisk litteraturöversikt visar 
att kli och andra bulkmedel inte kan rekommenderas som behandling. 
Psyllium-frön är det enda bulkmedlet som har lett till evidensgraderade 
rekommendationer [21]. Utifrån andra litteraturöversikter rekommenderas 
fiberrik diet [107, 154] då det anses vara associerat till kortare transit time, 
större avföringar och ökat antal avföringar [126]. I litteraturen framhålls att 
enbart fiberberikning kan vara otillräckligt vid påtagligt försämrad 
tarmfunktion och tillståndet kan riskera att förvärras på flera sätt [71, 115]. 
Då fibrer ökar tarminnehållet kan förstoppningen förvärras om orsaken till 
förstoppningen är att patienten har problem med att få ut avföringen och 
kan vara olämpligt om personen lider av bäckenbottendysfunktion eller 
mycket långsam tarmpassage [95, 115, 164]. Dessutom kan ett ökat 
fiberintag resultera i hård avföring om inte tillräckligt med vätska tillförs 
[139, 155].  Både Psyllium-frön och fibrer kan ge upphov till känsla av 
uppkördhet som kan upplevas obehagligt. 

Bruk av mineralolja oralt vid förstoppning hos barn och personer med 
utvecklingsstörning har studerats [63, 144, 161]. Mineralolja rekommenderas 
särskilt vid fekalom. Då mineraloljan är svårsmält antas den inte tas upp i 
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tarmen men misstänks kunna försvåra upptag av fettlösliga vitaminer och 
andra substanser. Den misstänks även medföra främmandekroppsreaktioner 
i magslemhinnan. I rekommendationer från The North American Society 
för Pediatrisk Gastroenterologi and Nutrition anses mineralolja ändå vara 
ett effektivt och säkert sätt att behandla förstoppning [13]. Inga studier har 
påträffats där vegetabiliska oljor använts vid förstoppning.  

Det finns ingen evidens för att förstoppning kan behandlas med ökat 
intag av vätska. Enligt beprövad erfarenhet kan vätsketillförsel dock 
avhjälpa förstoppning om patienten är dehydrerad [10, 115].  

Studier om effekt på förstoppning av fysisk aktivitet är motsägelsefulla 
där en del studier [t.ex. 38] rapporterar att fysisk aktivitet minskar problem 
med tarmtömning och minskar transit time medan andra studier [t.ex. 113] 
inte kan finna något samband. Därmed finns ännu ingen säker evidens för 
fysisk aktivitet som åtgärd vid förstoppning.  
 
Magmassage 

Magmassage vid förstoppning beskrevs i den vetenskapliga litteraturen 
redan i slutet på 1800-talet [64] och metoden har på nytt rönt intresse. En 
systematisk litteraturöversikt över kontrollerade studier av magmassage som 
behandling av kronisk förstoppning publicerades 1999 [52] och fyra studier 
bedömdes vara relevanta. Samtliga bedömdes ha brister när det gällde 
tillvägagångssätt vilket gjorde att inga säkra slutsatser kunde dras men det 
bedömdes ändå finnas indikation på att magmassage har effekt vid 
förstoppning. Studier publicerade efter 1999 [12, 75, 106, 130] har alla visat 
på positiva resultat när det gäller effekter på förstoppning som till exempel 
kortare transit time [12] och upplevd normal tarmfunktion [75, 130]. Dock 
hade alla studier få deltagare och saknade kontrollgrupp vilket gör att det 
fortfarande inte går att dra säkra slutsatser när det gäller effekter av 
magmassage.   
 
Akupunktur  

Akupunktur som behandling mot förstoppning är mycket lite studerat i 
den engelskspråkiga litteraturen. I en litteraturöversikt redovisas en studie 
på barn med förstoppning som visade lovande resultat medan en studie om 
akupunktur på vuxna med förstoppning inte kunde visa på effekt [124]. I 
Cochrane library har arbetet med en systematisk sammanställning påbörjats 
men ännu finns inga resultat redovisade [179]. 
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Biofeedback 
Biofeedback används oftast när patienten har nedsatt förmåga att 

kontrollera bäckenbottenmuskulaturen. Det kan innebära att patienten 
tränas att medvetet använda och koordinera muskler involverade vid 
krystning. Instrument som via elektroder eller prober i analkanalen ger 
visuell, audiell eller verbal feedback används för att uppnå optimal funktion 
[100]. De flesta studier har dock metodologiska problem och det saknas hög 
evidensgrad men en metaanalys visar att utifrån tillgänglig evidens är 
biofeedback det bästa alternativet att behandla förstoppning i jämförelse 
med laxantia, lugnande medel, shambehandling eller ingen behandling alls 
då orsaken är bäckenbottendysfunktion [100]. Förbättringen har visats sig 
kvarstå två år efter avslutad behandling [31]. 

 
Tarmsköljning 

När konservativ behandling mot förstoppning inte har haft effekt har 
tarmsköljning prövats. I en litteraturöversikt fastställs dock att det 
vetenskapliga underlaget i tillgängliga studier är begränsat [158]. Dock tyder 
det på att kontinuerlig tarmsköljning med ljummet kranvatten kan minska 
problem med förstoppning särskilt hos personer med neurologisk 
tarmdysfunktion. Tarmsköljning är dock förknippat med stort obehag och 
drygt 60 procent rapporterar negativa bieffekter såsom buksmärtor, 
anorektal smärta, trötthet, illamående, anala blödningar, svettningar och 
frysningar etc. [32]. 

 
Digitering (plockning) 

När det gäller digitering eller plockning saknas forskning inom området. 
I Storbritannien har riktlinjer om digitering av avföring ändå skapats utifrån 
bästa tillgängliga kunskap genom en expertpanel [2, 102]. Då det är 
förknippat med stort obehag för patienten och risker för skador i anus 
föreligger är rekommendationerna att digitering endast ska användas när alla 
andra åtgärder är prövade. 

 
Sammanfattning av ickefarmakologisk behandling 

Sammanfattningsvis är det vetenskapliga underlaget mycket svagt när det 
gäller ickefarmakologiska åtgärder vid förstoppning. Det mesta grundas på 
små studier ofta med metodologiska svagheter eller på beprövad erfarenhet. 
Svagt vetenskapligt underlag är dock inte att likställa med bevisad avsaknad 
av effekt utan kan också betyda att det i dagsläget saknas tillförlitlig 

 23



kunskap. Det förefaller råda oenighet om evidensen i den vetenskapliga 
litteraturen särskilt då det gäller livsstilsförändringar som behandling av 
förstoppning. 

Komplementär och alternativ medicin 
Magmassage brukar räknas till komplementär och alternativ medicin 

(KAM)[jmf 53 s. 101-103]. Skolmedicin har en relativt kort historia och 
först någon gång på 1800-talets senare hälft har den växt fram som särskiljd 
från annan läkekonst [90]. KAM-begreppet används i västvärlden för att 
definiera de läkekonster som inte ingår i skolmedicin och definieras som 
följer:  

Complementary and alternative medicine is a group of diverse medical and health care 
systems, practices, and products that are not generally considered part of conventional 
medicine. [116]. 

Att knyta specifika metoder till KAM är inte helt oproblematiskt då det 
förutsätter att något annat utgör den konventionella vården. Vad som utgör 
konventionell vård varierar och i till exempel stora delar av Asien och 
Afrika kan det västvärlden kallar KAM sägas vara den konventionella 
vården och skolmedicinen ett komplement. WHO använder begreppet 
traditionell medicin (TM) vilket innebär läkekonst som historiskt sett funnits 
integrerad i ett specifikt socialt och kulturellt kontext [174]. Nya metoder 
som tillförs utgör KAM. Vad som tillhör KAM eller inte är alltså knutet till 
socialt och kulturellt kontext och kan skifta både över tid och mellan länder. 
Ytterligare ett begrepp som används är integrativ medicin eller integrativ vård 
vilket betyder att de KAM-metoder där det finns begynnande evidens 
kombineras med traditionell medicin [27].  

Mjuk massage 
Utifrån litteratur om magmassage är det oklart om det är mjuk massage 

eller en djupare massage som använts under behandlingarna. Den 
magmassage som använts i denna avhandling har varit en mjuk massage 
inspirerad av Taktil Stimulering [19] och finns vidare beskriven under 
metodavsnittet. Under de senare decennierna har flera former av metoder 
för strukturerad beröring utvecklats i Sverige. För att få ett samlat begrepp 
föreslås ”mjuk massage” i en Alertrapport från Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU) [143]. Begreppet innefattar följande metoder; 
taktil stimulering, aromaterapimassage, hudmassage, beröringsmassage, 
efflurage och taktil massage. Beröring som metod har använts inom många 
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olika områden från intensivvård [77] till demensvård [72]. Det har visats 
kunna reducera oro hos patienter på intensivvårdsavdelning [78], reducera 
illamående och oönskade, obehagliga känslor i samband med kemoterapi 
hos kvinnor med bröstcancer [16, 17], reducera B-HbA1c hos kvinnor med 
typ 2 diabetes [8] och ge avslappning till personer med demens [146].  

Det finns olika teorier om fysiologiska effekter av massage [114]. En 
teori är att massage stimulerar parasympatisk aktivitet vilket leder till lägre 
hjärtfrekvens, vagal aktivitet, lägre självskattad stress och en känsla av lugn 
och välbefinnande [41-43]. När det gäller magmassage är det tänkbart att 
effekter på tarmkanalen kan förklaras med en generell påverkan på 
systemnivå. Det skulle också vara tänkbart att det beror på en direkt 
mekanisk påverkan på tarmen. Dock har inga studier påträffats som har 
utforskat detta.  

KAM vid förstoppning 
Av de åtgärder som tidigare beskrivits räknas magmassage, akupunktur, 

bio-feedback och ibland även fibrer till KAM [jmf. 53 s.100-103]. Övriga 
KAM-metoder som används mot förstoppning är örtpreparat, yoga, 
aromterapi och homeopati [157, 170]. En amerikansk studie visar att en 
tredjedel av amerikaner med förstoppning använder någon form av KAM 
vilket är i samma omfattning som det totala KAM-användandet bland 
befolkningen [170]. De som använde KAM skattade större besvär av 
förstoppning än icke KAM-användare vilket tyder på att bruk av KAM kan 
ha samband med tillståndets svårighetsgrad [170]. Det finns inga 
motsvarande uppgifter för svenska förhållanden. Det vetenskapliga 
underlaget för effekter av KAM mot förstoppning är svagt. När det gäller 
evidensbaserade rekommendationer har dock bio-feedback, psyllium, fibrer 
och magmassage rekommenderats även om det vetenskapliga underlaget 
också där är svagt [53 s. 103].  

Hälsoekonomi 
Det räcker inte med att veta om en intervention är effektiv eller inte. För 

att få ut mesta möjliga hälsa av tillgängliga resurser inom sjukvården 
behöver också resursförbrukningen för interventioner studeras. 
Hälsoekonomisk utvärdering innebär att utvärdera och jämföra olika 
åtgärders kostnader i relation till dess effekter. Drummond, O'Brien, 
Stoddart, och Torrance [45] definierar ekonomisk utvärdering på följande 
sätt:  
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(we) define economic evaluation as the comparative analysis of alternative courses of 
action in term of both their costs and consequences [45, s. 8-9]. 

Drummond och medarbetare [45] beskriver fyra vanliga metoder för 
ekonomisk utvärdering. Alla metoder innebär en jämförelse av olika 
åtgärder eller program men skiljer sig åt genom hur man beaktar åtgärdernas 
effekt på hälsan. Kostnadsminimeringsanalys (CMA) är den enklaste formen 
av analys. Den används när effekterna förväntas vara likvärdiga och 
analysen enbart berör kostnader i syfte att finna den billigaste åtgärden. I en 
kostnadseffektivitetsanalys (CEA) är kostnadsanalysen kombinerad med en 
utvärdering av effekter i fysiska enheter som till exempel antal dagar utan 
bensår under ett år. En tredje metod kallas kostnadsintäktsanalys (CBA), där 
effekten översätts till monetära termer genom så kallad ”willingness-to-
pay”. Det innebär att patienten tillfrågas om hur mycket denne är beredd att 
betala för att få den aktuella behandlingen. I den fjärde analysmetoden, 
kostnadsnyttoanalys (CUA), skattas förbättring av hälsa i kvalitetsjusterade 
levnadsår (QALY).  

QALY är ett mått som kombinerar HRQoL med den tid personen 
upplever sagda HRQoL. QALY modellen bygger på att ett hälsotillstånd 
kan rangordnas och mäts på en intervallskala där 1 är full hälsa och 0 är 
död. Det finns dock hälsotillstånd som skattas värre än död och får då 
minusvärde [45 s. 170-171]. Ett år med full hälsa ger alltså 1 QALY.   

Den hälsorelaterade livskvaliteten kan skattas genom både direkta 
metoder och standardiserade frågeinstrument. Direkta metoder skattar 
hälsotillstånd via ”rating scale” (RS), ”standard gamble” (SG) eller ”time 
trade off”(TTO). Med en rating scale kan personer via en VAS-skala skatta 
värden för olika hälsotillstånd på en skala mellan 0 och 100. SG innebär att 
personen får ta ställning till hur stor risk denne är beredd att ta för att få 
leva ett liv fri från sjukdom. Genom TTO får personen ta ställning till hur 
många år denne är beredd att avstå om det skulle finnas en behandling som 
skulle ge full hälsa i de återstående levnadsåren. Ett exempel på 
standardiserat frågeinstrument är EQ-5D hälsoprofil där hälsotillståndet 
skattas inom 5 olika områden. Varje unikt hälsotillstånd tilldelas ett 
indexvärde via en så kallad tariff. Den tariff som används för EQ-5D i 
föreliggande studie har tagits fram genom att ett representativt urval av 
vuxna icke institutionsboende i Storbritannien har uttalat preferensen för 
hypotetiska hälsotillstånd med hjälp av någon av ovan nämnda metoder 
(RS, SG, TTO). EQ-5D index kan anta värden mellan 1 (bästa tänkbara 
tillstånd) och -0.53 (värsta tänkbara tillstånd) [44].   
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Via dessa direkta metoder och standardiserade frågeinstrument kan 
QALY beräknas vilket gör en jämförelse möjlig mellan olika åtgärder där de 
fysiska effekterna är av olika art. Att notera är att QALYs baserade på olika 
metoder inte blir likvärdiga. Det är möjligt att en person som skattar 
HRQoL med olika direkta metoder vid samma hälsotillstånd kommer fram 
till olika värde. Likaså är det troligt att vem som skattar HRQoL vid ett 
hypotetiskt hälsotillstånd; patient, läkare eller allmänhet, kommer att 
påverka vilken vikt som tilldelas tillståndet [45 s. 172]. Detta innebär att 
man i jämförelse mellan studier med QALY som effektmått bör vara 
medveten om på vilket sätt QALYs är skattade.  

Hälsoekonomiska analyser kan genomföras utifrån flera perspektiv. De 
vanligaste perspektiven är samhällsperspektiv och hälso- och 
sjukvårdsperspektiv [171 s. 93]. Det är väsentligt att specificera vilket 
perspektiv analysen har då en faktor kan innebära en kostnad ur ett 
perspektiv men inte ur ett annat [45]. Ett exempel är att kostnader för 
patienter har betydelse ur ett samhällsperspektiv medan det inte blir en 
kostnad för hälso- och sjukvården.  

Hälsoekonomisk utvärdering inom omvårdnad 
Ekonomisk utvärdering inom omvårdnadsområdet har en förvånansvärt 

lång historia även om det har varit begränsat till några områden. Gray [69] 
fann i en litteraturöversikt en kostnadsanalys av sjuksköterskeutbildning 
publicerad redan 1916 [121]. Övriga tidiga studier berör organisatoriska 
faktorer som till exempel bemanningstäthet, löner, utbildning och så vidare. 
Utvärdering av effekter av omvårdnad har däremot inte någon längre 
tradition. Först under 1950-talet formulerades tanken om att kvantitet och 
kvalitet av omvårdnad kunde ha betydelse för patientens välbefinnande [69]. 

När det gäller studier om kostnadseffektivitet inom omvårdnadsområdet 
gjordes i mitten på 70-talet en genomgång av 600 studier. Slutsatsen blev att 
inga studier hade utvärderat effekter relaterade till patienter [87]. Antal 
studier inom området har dock ökat och i mitten på 80-talet genomfördes 
ytterligare en review. Av 213 studier befanns 6 studier ha en design som 
möjliggjorde meningsfulla jämförelser mellan kostnader och effekter av 
olika åtgärder [56]. På grund av att många hälso- och sjukvårdssystem 
upplever anstängd ekonomisk situation finns det anledning att förmoda att 
antalet kostnadseffektivitetsstudier har ökat sedan 1985.  

Även om intresset har ökat förefaller det fortfarande vara relativt litet 
fokus på kostnadseffektivitet inom omvårdnad. I en sökning av 
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avhandlingar publicerade i Sverige mellan 1999-2009 i databaserna Libris 
och DIVA med sökorden ”nursing”, ”economics”, ”costs”, ”effectiveness”, 
”uility”, och ”benefit” hittades sju avhandlingar som inkluderar analys av 
kostnader i relation till effekter inom omvårdnad [7, 11, 60, 85, 125, 140, 
151]. Det är dock möjligt att det finns ytterligare avhandlingar inom 
området som inte påträffats vid sökningarna.   

Kostnader vid behandling av förstoppning  
Få studier har genomförts där kostnadseffektiviteten av 

laxantiabehandlingar utvärderats. Trots detta tycks det finnas en tendens att 
dyra behandlingar förskrivs i större utsträckning utan belägg för att de är 
mer effektiva eller billigare [126]. I Kungsholmsprojektet jämfördes 
kostnader för olika läkemedelsgrupper på ett sjukhem och laxantia 
genererade stora kostnader. Laxantia utgjorde den grupp läkemedel som 
kostade mest efter antidepressiva läkemedel [57]. Leveransstatistik från 
Apoteksbolaget 2007 visade att laxantia levererats till sjukhus och apotek 
motsvarande en kostnad på drygt tre hundra miljoner SEK under ett år. 
Petticrew och medarbetare [126] konstaterar att det behövs studier för att 
kunna fastställa vilken metod som är mest kostnadseffektiv när det gäller 
behandling av förstoppning och särskilt studier av icke-farmakologisk 
karaktär.  

MOTIV FÖR STUDIEN 
Förstoppning kan leda till stora hälsoproblem och vara ett direkt 

livshotande tillstånd om det inte åtgärdas. Det kan innebära stort lidande för 
den som drabbas och problemet omgärdas av tabun och kan vara svårt att 
prata om. Förstoppning utgör ett centralt problemområde inom omvårdnad 
men nationella riktlinjer för behandling har saknats i Sverige. De 
behandlingsalternativ som finns att tillgå anses ofta vara otillräckliga och 
medför inte sällan obehag. När det gäller ickefarmakologisk behandling är 
det vetenskapliga underlaget mycket svagt och rekommendationer grundas 
till stor del på enskilda experters erfarenhet. Inom området livsstilsfaktorer 
finns dock forskning men resultaten är motsägelsefulla och metodologiska 
svagheter gör att få slutsatser kan dras. Detta innebär att det finns stort 
behov av ytterligare forskning om behandling vid förstoppning. 
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Magmassage har tidigare studerats och ansetts lovande men det 
vetenskapliga underlaget är fortfarande svagt. Tidigare studier har haft få 
deltagare och endast en studie hade kontrollgrupp. Skattade effekter av 
magmassage har varit kopplade till tarmfunktion som till exempel transit 
time, antal tarmtömningar, tid för tarmtömning och konsistens och ingen 
studie har så långt vi funnit utvärderat hälsorelaterad livskvalitet och 
kostnadseffektivitet eller studerat upplevelser av att få magmassage.  

För att öka kunskapen om hur förstoppning kan behandlas har det 
grundläggande motivet för avhandlingen varit att studera upplevelser och 
effekter av att ge magmassage vid förstoppning. Då nya metoder inte bör 
införas okritiskt i klinisk verksamhet krävs tillförlitligt faktaunderlag 
gällande effekter och kostnader. Därför har också kostnadseffektiviteten av 
magmassage studerats. Hälsoekonomisk utvärdering av omvårdnadsåtgärder 
har i tidigare studier funnits vara sparsamt förekommande. Inför den 
hälsoekonomiska utvärderingen av magmassage var det av betydelse att 
genomföra en litteraturöversikt för att studera vilka omvårdnadsmetoder 
som studerats och hur hälsoekonomiska metoder har använts.  
 

De forskningsfrågor som ligger till grund för avhandlingen är följande:  
• Hur har hälsoekonomiska analyser tillämpats inom 

omvårdnadsområdet?  
• Kan förstoppning påverkas med magmassage? 
• Vilka effekter erhålls när förstoppning behandlas med magmassage?  
• Vilka kostnader tillkommer när förstoppning behandlas med 

magmassage? 
• Är det kostnadseffektivt att behandla förstoppning med 

magmassage? 
• Vilka upplevelser har personer med förstoppning av att få 

magmassage? 

AVHANDLINGENS SYFTE 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att belysa upplevelser, 

utvärdera effekter och kostnader av magmassage vid förstoppning. 
Avhandlingen omfattar fyra delstudier med följande syften:  
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Delstudie I 
Undersöka hur hälsoekonomisk utvärdering har tillämpats i studier inom 
omvårdnadsområdet.  
Delstudie II 
Undersöka effekter av magmassage på tarmfunktion och 
laxantiaförbrukning hos personer med förstoppning. 
Delstudie III 
Utvärdera förändring i hälsorelaterad livskvalitet hos personer som får 
magmassage vid förstoppning och skatta kostnadseffektivitet av två 
alternativa scenarier för implementering.   
Delstudie IV 
Belysa upplevelser av att få magmassage vid förstoppning. 

METODOLOGISKA ANTAGANDEN 
Massage räknas till KAM inom vård och omsorg [117]. Utvärdering av 

KAM har varit föremål för en omfattande och komplex metodologisk 
debatt [134]. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett stort behov av 
studier med god kvalitet där effekter av KAM utvärderas. Det saknas dock 
konsensus om vilket tillvägagångssätt som är att föredra. Randomiserade 
kontrollerade studier (RCT) som anses vara ”Golden standard” i 
utvärdering av interventionsforskning har sina rötter inom positivismen och 
anses kräva en miljö som är stabil, forskarna ska vara värdeneutrala och 
objektiva, data ska vara kvantifierbara och syftet är att söka kausala 
samband.  Inom KAM-området kritiseras RCT-studier för att vara 
reduktionistiska och artificiella och för att dessutom kräva dubbelblindad 
design. Richardson [134] menar dock att det går att genomföra RCT utan 
att anta ett reduktionistiskt förhållningssätt och att RCT bör användas där 
det är praktiskt och etiskt försvarbart. Vidare går goda RCT-studier att 
genomföra trots att inte blindning är möjligt. RCT-studier går att dela in i 
förklarande (explanatory trials) och pragmatiska studier (pragmatic trials). I 
de förklarande studierna är syftet att förstå vilka underliggande 
komponenter i interventionen som har effekt medan det i pragmatiska 
studier söks svar på frågan ”har patienten nytta av behandlingen?” eller 
”vilken behandling föredras?”. Pragmatiska studier förespråkas inom KAM 
med ett ytterligare tillägg som tillåter utföraren av interventionen att 
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behandla deltagaren individuellt vilket är mer i linje med klinisk tillämpning 
[134]. RCT-studier svarar på frågan om interventionen har signifikant effekt 
och studerar inte hur deltagarna upplever behandlingen. Därför 
rekommenderas att RCT-studier kombineras med kvalitativa forsknings-
metoder för att få en ökad och bredare förståelse för KAM interventioner 
[173].  

Denna avhandling har sin utgångspunkt i olika filosofiska traditioner; 
genom föreliggande RCT-studie i en naturvetenskaplig tradition med rötter i 
positivismen och i en kvalitativ tradition med rötter inom 
humanvetenskapen där livsvärlden är i fokus [jmf. 24]. Genom de 
instrument som användes i RCT-studien kan man säga att deltagarnas 
erfarenheter transformerades till mätbara effekter vilka analyserades för att 
söka kausala samband genom deduktiv strategi. Den deduktiva strategin 
utgick från antaganden som genom studien skulle bekräftas eller falsifieras i 
syfte att skapa generaliserbar teori. Föreliggande studie har dock inte en 
ideal forskningsmiljö enligt positivistisk tradition utan har en mer 
pragmatiskt ansats som liknar den miljö där magmassage skulle kunna 
implementeras. Detta innebär både för- och nackdelar. Fördelar är att 
miljön i högre grad är jämförbar med den miljö där interventionen skulle 
kunna implementeras. Nackdelen är att det finns fler påverkande faktorer 
som kan vara svåra att ha kontroll över. Randomisering var ett sätt att 
minska risken för att okända faktorer skulle påverka resultatet. Genom de 
intervjuer som genomfördes söktes kunskap ur ett livsvärldsperspektiv där 
strategin var induktiv med syfte att fördjupa förståelsen av upplevelser av att 
få magmassage. För att få en djupare och bredare förståelse är det 
nödvändigt att utgå från flera perspektiv.  

Studiedesignen i RCT-studien är till stor del utformad enligt 
rekommendationer för behandlingsstudier av funktionella gastrointestinala 
rubbningar som utarbetats av Rome-gruppen [172]. Detta innebär i korthet 
att studien ska inkludera ett så brett spektrum som möjligt av personer som 
uppfyller Rome-kriterierna. Det rekommenderas att inte subkategorisera 
deltagarna då gastrointestinala rubbningar ofta är symtominstabila över tid 
och det är svårt att få renodlade grupper. Det är dock viktigt att i så stor 
utsträckning som möjligt mäta deltagarkaraktäristika som till exempel ålder, 
kön, tillståndets svårighetsgrad, tidigare behandlingar för att kunna jämföra 
deltagarna. Likaså är en adekvat kontrollgrupp med lämpligt 
randomiseringsförfarande av stor betydelse.  Det är nödvändigt med 
baseline-observationer innan behandlingen sätts in och behandlingstiden 
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rekommenderas till 8-12 veckor. Om behandlingen visar sig ha effekt bör 
en längre studie planeras för att studera långtidseffekter. Under studiens 
gång ska följsamheten med behandlingsschemat mätas för att kunna studera 
i vilken omfattning behandlingen har genomförts under studietiden. I valet 
av effektmått rekommenderas att integrera de symtom som är kopplade till 
tillståndet som studeras, i detta fall förstoppning. Dessa symtom bör utgöra 
primära effektmått och kan utgöras av en poängsumma av ett validerat 
sjukdomsspecifikt frågeformulär som mäter relevanta aspekter av 
deltagarens symtom. Det är att föredra att effekterna skattas av deltagarna 
själva. Fysiska parametrar bör inte vara primära effektmått men kan finnas 
med som sekundära effektmått. Argumentet är att en behandling som 
”normaliserar” sådana parametrar utan att förbättra upplevda symtom 
troligen inte föredras av presumtiva användare. Det rekommenderas att 
även inkludera ett livskvalitetsinstrument för att skatta hur stor påverkan 
symtomen har på dagligt liv. För att studera behandlingseffekt över tid 
rekommenderas att mätningarna utförs med jämna intervaller och inte 
enbart vid baseline och vid studiens slut [172].  

Rekommendationer som inte har följts är dels att blinda deltagare och 
forskare och dels att göra en uppföljning efter avslutad behandling. Vi har 
inte kunnat finna en framkomlig väg att blinda när det gäller en intervention 
som massage och tidigare studier har funnit att effekten av magmassage inte 
kvarstår efter avslutad behandling varför ingen regelrätt uppföljning 
genomförts i föreliggande studie [jmf. 81].   

METOD 

Design 
Denna avhandling består av flera delar. Den första delen är en 

litteraturöversikt med en systematisk sökning av studier där 
omvårdnadsmetoder analyserats med hälsoekonomiska metoder (delstudie 
I). Den andra delen är en prospektiv randomiserad kontrollerad studie där 
effekter och kostnader av magmassage har studerats (delstudie II, III). Som 
en utvidgning av RCT-studien genomfördes den tredje delen som är en 
studie med kvalitativ ansats där upplevelser av att få magmassage har 
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studerats (delstudie IV). Översikt över delstudiernas design, antal deltagare, 
typ av data, tid för datainsamling samt analysmetod kan ses i tabell 1. 
 
Tabell 1. Översikt över design, deltagare, data, tid för datainsamling samt 
analysmetoder i delstudierna.  

Studie Design Data-
material/ 
deltagare 

Data-
insamling  

Tid för 
data-
insamling 

Analys-
metod 

Status 

I Litteratur-
översikt 

115 studier Systematisk 
databas-
sökning 
 

2004, 
2007 

Kvalitets-
granskning  

Publicerad 

II Prospektiv 
randomiserad 
kontrollerad 
studie 

60 Enkäter; 
GSRS 
protokoll 

2005-2007 Multipel 
linjär 
regression  
Wilcoxon 
sign-rank 
test 
 

Publicerad 

III Prospektiv 
randomiserad 
kontrollerad 
studie 
 

60 EQ-5D 2005-2007 Hälso-
ekonomisk 
analys CUA 

Resubmitted 

IV Kvalitativ 
studie 

9 Semi-
strukturerade 
intervjuer 

2005-2007 Kvalitativ 
innehålls-
analys 

Submitted 

 

Datamaterial delstudie I 
Inklusionskriterierna för ingående studier i litteraturöversikten var att de 

skulle vara publicerade på engelska eller skandinaviska, publicerade i 
tidskrifter som var referee-granskade, innehålla en utvärdering av en 
omvårdnadsmetod och med utfallsmåttet skattat från ett patientperspektiv, 
till exempel hälsotillstånd eller tillfredsställelse med vård. Minst två jämförda 
metoder skulle finnas beskrivna och det skulle finnas en ekonomisk 
utvärdering där kostnader uttrycktes i monetära termer. Studier som 
rapporterade kostnadseffektiva omvårdnadsmetoder men inte innehöll en 
ekonomisk analys, utvärderade multidisciplinära team eller utvärderade 
andra yrkesgrupper än sjuksköterskor, undersköterskor eller vårdbiträden 
exkluderades.  
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Deltagare  

Delstudie II-III 
Deltagare (n=59) rekryterades via annonser i dagspress och affischer på 

vårdcentraler och läkarmottagningar. Patientansvarig sjuksköterska på 
kommunala boenden tillfrågade också personer med känd 
förstoppningsproblematik om att delta i studien (n=6). Deltagarna anmälde 
sitt intresse via telefon eller e-post och 60 personer inkluderades 
konsekutivt. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle uppfylla Rome II 
kriterierna [156] eller använda laxantia mot förstoppning. De skulle också 
kunna förstå och uttrycka sig på svenska. Exkluderingskriterier var personer 
med psykiska sjukdomar, missbruksproblem, känd tarmcancer och nyligen 
genomgången operation. Medicinskt ansvarig läkare tillfrågades om 
lämpligheten av att deltagarna ingick i studien. Fem personer som anmälde 
sitt intresse exkluderades då de inte uppfyllde inklusionskriterierna (n=2), 
föll under exkluderingskriterierna (n=2) eller avråddes av läkare (n=1) (figur 
1).  

Deltagare som motsvarade inklusionskriterierna (n=60) randomiserades 
till två grupper – interventionsgrupp och kontrollgrupp – genom 
blockrandomisering [jmf. 6]. Varje block innehöll fyra personer som 
lottades till respektive grupp.  

Av de 60 som inkluderades i studien avbröt åtta deltagare studien (fyra i 
vardera grupp) (figur 1, tabell 2). Data från dem som avbröt studien efter 
baseline hanterades genom ”last value carried forward”. Detta innebär att 
analysen grundas på skattningar från 58 personer med 29 personer i vardera 
gruppen.  
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Figur 1. Flödesschema över deltagare. 

 
Tabell 2. Uppgiven orsak till bortfall 
Bortfall Intervention (n=30) Kontroll (n=30) 
Tidsbrist 1 (före baseline) 2 (1 före baseline och 1 vecka 2) 
Blodtrycksfall efter massage 1 (vecka 1)  
Dödsfall  1 (vecka 2) 
Diverticulit 1 (vecka 5)  
Semesterresa  1 (vecka 6) 1 (vecka 5) 
Total  4  4 

 
 Övervägande delen var kvinnor (n=51) och medelåldern var 63.45 år 

(36-85 år). Sju av de 60 deltagarna var rullstolsburna och fem bodde i 
kommunala serviceboenden, övriga bodde i eget boende. Ingen signifikant 
skillnad kunde ses mellan grupperna förutom i subskalan förstoppning där 
interventionsgruppen vid baseline skattade signifikant svårare grad av 
förstoppning än kontrollgruppen (tabell 3). 

60 deltagare 
randomiserades 

65 deltagare 
anmälde intresse 

Interventions-
grupp n=30 

Kontrollgrupp 
n=30 

29 genomförde 
baseline 

29 genomförde 
baseline 

Uppföljning  Uppföljning  
Vecka 4 n=28 Vecka 4 n=27 
Vecka 8 n=26 Vecka 8 n=26 

3 analyserades 
genom ”last 
value carried 
forward” + 26 
n=29 

3 analyserades 
genom ”last 
value carried 
forward” + 26 
n=29 
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Tabell 3. Bakgrundskaraktäristika på deltagare 
Bakgrundskaraktäristika Intervention 

n=29 
Kontroll 

n=29 
P-värde 

Kvinnor † 26 (90) 24 (83)  
Män † 3 (10) 5 (17) 0.71 
Ålder (år) †† 64(10.4) 63(10.6) 0.60 
Civilstånd †   1.0 
•  Lever ensam  10(36) 10(35)  
•  Gift/sammanboende  18(64) 19(65)  
Boendeform †   1.0 
• Eget boende  27(93) 26(90)  
• serviceboende 2(7) 3(10)  
Sysselsättning †   1.0 
• Arbetar  11 (38) 8 (28)  
• Pensionär 15 (48) 17 (55)  
• Sjukskriven 4 (14) 4 (14)  
• Arbetslös 0 1 (3)   
Fysisk förmåga†   1.0 
• Uppegående 26(90) 25(86)  
• Rullstolsburen 3(10) 4(14)  
Bruk av laxantia †   .79 
• Vid behov 13(45) 11(38)  
• Dagligen 16(55) 18(62)  
GSRS baseline total poäng †† 38.1(11.61) 35.1(11.9) .35 
• Magsmärta 6.5(3.46) 6.9(3.43) .65 
• Matsmältningsbesvär 11(4.95) 11(4.97) 1.0 
• Diarré  5.1(3.29) 5.3(1.87) .77 
• Förstoppning  12.4(4.95) 8.8(4.56) .006* 
EQ-5D index †† 0.67(0.27) 0.65(0.38) .86 
EQ-5D VAS †† 65.6(20.6) 69.7(22.9) .64 
† Medelvärde (SD) 
†† Antal (%) 
* Signifikansnivå 0.05  

Delstudie IV 
Ett bekvämlighetsurval tillämpades. Nio deltagare från delstudie II-III 

tillfrågades vid studiens början om att delta i en intervju om upplevelse av 
att få magmassage och samtliga tackade ja. Det var 8 kvinnor och 1 man 
med en medianålder på 66 år. Alla utom en bodde i eget boende och sju var 
pensionärer och en var rullstolburen. Mätt med Gastrointestinal Symptom 
Rating Scale (GSRS) hade informanterna ett medelvärde nära hela gruppen 
som ingick i delstudie II-III (40 av105 poäng resp. 38 av 105). Vid vecka 8 
skattade sju informanter mindre besvär med GSRS och två större besvär. 
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Att skatta större besvär med GSRS utesluter inte en positiv upplevelse av 
magmassage.  

Intervention 
För att skapa en god miljö gavs magmassagen i ett avskilt rum. Om 

rummet var svalt erbjöds filtar för att personen skulle uppleva en behaglig 
temperatur. Deltagarna kunde välja lugn och rofylld klassisk musik eller 
nonassociativ musik av new-age karaktär som användes för att understödja 
den lugnande atmosfären [jmf. 119, 120]. Händer och mage masserades i 
cirka 15 minuter genom ett systematiskt rörelsemönster som syftade till att 
stimulera känselcellerna i huden. Massagen började med att deltagaren 
ombads dra två djupa andetag för att slappna av. Därefter gavs beröring av 
händerna (ca 8 minuter); handrygg, fingrar och handflata berördes med 
längsgående strykningar och cirkelrörelser efter ett systematiskt mönster. 
Magen masserades (ca 7 minuter) med tvärgående och nedåtgående 
strykningar och cirkelrörelser i tjocktarmens riktning allt efter ett 
systematiskt mönster. Syftet med systematiken är att snabbt väcka 
igenkännande hos mottagaren och därmed inge trygghet. Massageolja 
användes för att minska friktion mot huden. Beslutet att starta med 
handmassage grundas på att händerna innehar en stor mängd 
beröringsreceptorer vilka vid beröring antas stimulera det parasympatiska 
nervsystemet som i sin tur påverkar magtarmkanalen [42, 114, 162]. Magen 
är ett intimt område men genom att starta med handmassage förväntas 
mottagaren slappna av och får lättare att ta emot massage på magen. 
Massagen gavs till interventionsgruppen under 15 minuter fem dagar i 
veckan under åtta veckor. Tidsåtgång för varje massagetillfälle och studiens 
längd grundades på sammanvägning av rekommendationer från sakkunniga, 
[18, 172](B. Olsson, gastroenterolog, Lund, personlig kommunikation 
031015), en pilotstudie [109] och bedömning av hur lång studien kunde vara 
för att den skulle vara rimlig att genomföra. 

Magmassagen gavs i 96 procent av massagetillfällena av massageterapeut 
(KL) som har utbildning i beröringsmetoden Taktil Stimulering beskriven 
av Birkestad [19]. Övriga massagetillfällen gavs av massageterapeuter med 
likvärdig utbildning. En instruktion där rörelsemönstret beskrevs användes 
för att få en så likartad massage som möjligt oavsett massageterapeut. För 
att kalibrera massageterapeuternas genomförande av magmassagen gicks 
rörelseschemat igenom och tränades tillsammans. Deltagarna fick själva 
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välja om de ville få massage i hemmet, på mottagning eller på deltagarens 
arbetsplats.  

Kontrollgrupp 
Kontrollgruppen fick fortsätta med behandling som tidigare utan 

intervention vilket innebar bruk av bulkmedel, osmotiska medel, 
tarmirriterande medel, klysma, hälsokostpreparat eller fibertillskott. 
Förutom ett inledande och ett avslutande samtal och brev med 
skattningskalor och protokoll vid två tillfällen togs ingen kontakt med 
kontrollgruppen.  

Datainsamling 
Datainsamlingen för delstudie I genomfördes i juni 2004 och upprepades 

augusti 2007. För delstudie II och III påbörjades datainsamlingen januari 
2005 och avslutades i mars 2007.  Samtliga skattningar av effekter i delstudie 
II och III gjordes av deltagarna själva. 

Systematisk litteratursökning  
För delstudie I valdes sökord, både MesH-termer och sökord för 

fritextsökning, med avsikt att finna artiklar där metoder inom omvårdnad 
utvärderades med avseende på effekter och kostnader. Sökorden var 
relaterade till omvårdnad, hälsoekonomi och studiedesign. En systematisk 
sökstrategi arbetades fram där sökorden kombinerades i flera steg. 
Sökningar gjordes i databaserna MedLine, CINAHL, PsycINFO och 
Econlit. Via Cochrane library gjordes sökningar i databaserna DARE, HTA, 
NHS EED, Cochrane reviews, and clinical trials. En sökning gjordes 2004 
och en uppdaterande sökning 2007. Förutom databassökningar söktes 
studier via referenslistor. Alla sökningar gjordes utan begräsning i tid för 
publicering. 

Utifrån förslag till granskning av hälsoekonomiska studier [45] 
tillsammans med beskrivning av omvårdnadsmetoder [177] och andra 
granskningsprotokoll [147] konstruerades ett protokoll som användes för att 
säkerställa att artiklarna motsvarade inkluderingskriterierna. Den första 
sökningen i databasen Medline gav 1 832 abstrakt som lästes igenom av tre 
granskare (KL, CJ, AW). Varje abstrakt lästes av två granskare och när 
artikeln motsvarade satta inklusionskriterier inkluderades abstraktet för 
vidare analys av artikeln i fulltext. Samstämmigheten i granskarnas 
bedömning om inkludering uppgick till cirka 75 procent. Om bedömningar 
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inte överensstämde bestämdes att hellre inkludera än exkludera artikeln. 
Fortsättningsvis lästes abstrakten av en granskare (KL) och genom 
sökningar i övriga databaser inkluderades ytterligare 4 525 abstrakt. Totalt 
valdes 592 abstrakt ut för vidare granskning av artiklarna i sin helhet. Efter 
artikelgranskning återstod 134 artiklar men då några artiklar refererade till 
samma studie återstod totalt 115 studier. För att validera granskningen i 
relation till inklusionskriterierna lästes en tredjedel av dessa studier av 
ytterligare en granskare (CJ) och samstämmighet i bedömningarna uppgick 
till 95 procent. 

Instrument 
Gastrointestinal Symtom Rating Scale 

Fokus i delstudie II var att beskriva effekter av magmassage på 
funktioner i mag-tarmkanalen. Det primära effektmåttet utgjordes av 
symtom från mage-tarm och skattades med Gastrointestinal Symptom 
Rating Scale (GSRS) [152]. Instrumentet är validerat och reliabilitetstestat i 
samband med refluxsyndrom men inte när det gäller förstoppning [133]. 
Beslutet att ändå använda det grundades på rekommendationer från erfarna 
forskare inom området och att det tidigare hade använts i samband med 
förstoppning [t.ex. 15, 145]. Instrumentet består av 15 frågor om t.ex. 
illamående, gaser, smärtor, hård och lös avföring och så vidare. Varje fråga 
har sju svarsalternativ från ”Inga besvär” (1 poäng) till ”Mycket svåra 
besvär” (7 poäng). Instrumentet innehåller fem subskalor; förstoppning (tre 
frågor), refluxsyndrom (2 frågor), magsmärtor (3 frågor), diarré (3 frågor) 
och matsmältningsbesvär (3 frågor). Skattningar genomfördes vid baseline, 
vecka 4 och vecka 8 i båda grupperna.  

 
Självskattningsprotokoll 

Inom forskargruppen utvecklades ett protokoll om effektmått och 
påverkande faktorer utifrån tidigare publicerade studier inom området [12, 
51, 135]. Följande variabler ingick; antal tarmtömningar, avföringens 
konsistens och mängd, tid för tarmtömningar, bruk av laxantia, fysisk 
aktivitet, vätskeintag samt fiberberikning. Fiberintag sammanställdes till en 
variabel där 1 stod för ”slutat”, 2 ”oförändrat” och 3 ”börjat”. Likaså 
hanterades laxantia där 0 stod för ”aldrig tagit”, 1 = ”slutat”, 2 = 
”oförändrat” och 3 = ”ökat”. Skattning av avföringens konsistens gjordes 
med hjälp av Bristolskalan [122] där konsistensen skattas i sju ”typer” med 
hjälp av bilder, från ”hårda klumpar” (1 poäng) till ”vattnigt” (7 poäng). I 
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skattning av mängd avföring användes tre kategorier; stor, normal och liten. 
Skattningen grundades på deltagarnas individuella bedömning om vad som 
för dem var en stor respektive liten mängd avföring. Variabeln fysisk 
aktivitet skattades med hjälp av stegräknare i de fall personerna var 
uppegående. Stegräknaren registrerade antal steg och antal aktiva timmar 
under dagen. Rullstolsburna personer fick skatta antal timmar de var 
uppesittande respektive vilade i säng från uppstigning på morgonen tills 
sänggående för natten. Självskattningsprotokollet fylldes i dagligen under 
måndag till fredag vid tre tillfällen (baseline, v 4 och v 8). För att utesluta 
påverkan av förändringar i annan läkemedelsbehandling under studien 
dokumenterades aktuella läkemedel före och efter studiens genomförande. 
 
EQ-5D 

I delstudie III utvärderades förändringar i HRQoL. För att skatta 
HRQoL användes instrumentet EQ-5D [23, 131]. EQ-5D är ett 
standardiserat instrument för att skatta och beskriva hälsoutfall och är 
tillsammans med SF-36 det mest använda instrumentet bland generella 
livskvalitetsinstrument [25]. När det gäller hälsoekonomisk utvärdering 
rekommenderas EQ-5D både av Washington Panel on Cost Effectiveness 
in Health & Medicine i USA och The National Institute for Clinical 
Excellence (NICE) i Storbritannien [54]. Instrumentet består av två delar; 
en hälsoprofildel där hälsoläget skattas i 5 dimensioner och en del som 
utgörs av en visuell analog skala (VAS). I EQ-5D hälsoprofil skattas fem 
dimensioner av hälsorelaterad livskvalitet; rörlighet, hygien, huvudsakliga 
aktiviteter, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. Varje dimension skattas i 
tre nivåer från inga problem till stora problem. Varje deltagare får på så sätt 
en uppsättning siffror t.ex. 11231 (en siffra för varje dimension) som får 
representera ett unikt hälsotillstånd. Alla olika hälsotillstånd har sedan 
klassificerats och tilldelats ett indexvärde [44]. Högsta indexvärdet för 
hälsorelaterad livskvalitet är 1 och lägsta –0,59. I EQ-5D VAS skattar 
deltagaren sitt hälsotillstånd på en termometerskala där sämsta tänkbara 
tillstånd skattas 0 och bästa tänkbara tillstånd skattas 100.  Skattningar 
genomfördes vid baseline, vecka 4 och vecka 8. 

 
Powerberäkning 

GSRS användes för powerberäkning. Medel-item-score för en 
normalpopulation har skattats till 1.53 och för en grupp personer med 
förstoppning skattades medel-item-score till 2.63. Med en signifikansnivå på 
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5 % och en power på 80 % krävs 32 individer i varje grupp för att upptäcka 
en skillnad på 0.5.  

Kostnader 
För att beräkna kostnader i delstudie III hämtades uppgifter om 

medellön och overheadkostnader från landstinget i Västerbotten för att göra 
beräkningar ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Kostnader för 
personaltid baserades på medellön för undersköterskor 2007. För 
beräkningar ur ett samhällsperspektiv kalkylerades också kostnader för 
deltagare. Dessa kostnader utgjordes av resekostnader för dem som besökte 
mottagning där de fick massage. För yrkesverksamma deltagare skattades 
också kostnader för tiden som åtgick till resor och massage. Uppgifter för 
att beräkna kostnader för tid för deltagare grundades på information från 
Statens statistiska centralbyrå och utgjordes av medellön för anställda i den 
privata sektorn. Kostnaderna beräknades i SEK 2008 vilket sedan 
omräknades till Euro (€).  

Semistrukturerade intervjuer  
I delstudie IV genomfördes semi-strukturerade intervjuer där en 

intervjuguide användes som stöd för att fånga områden som ansågs 
relevanta; upplevelser av att få magmassage, hur magen fungerade (känsla av 
förstoppning, tarmtömningar, konsistens, tid för tarmtömning, smärtor) och 
hur detta påverkade dagligt liv och välbefinnande. Intervjun började med en 
öppen ingångsfråga; ”Kan du berätta hur din mage fungerar nu?” och 
intervjuaren förhöll sig så öppen som möjligt för den enskildes erfarenheter 
och ställde uppföljande frågor. Intervjuerna genomfördes av en intervjuare 
(CJ) i informantens hem cirka två veckor efter sista massagesessionen. 
Intervjuare och informant hade inte träffats tidigare och intervjuerna varade 
mellan 25 minuter och 1 timme och 20 minuter.  

Analys av data 

Kvalitetsgranskning av vetenskapliga studier 
Val av parametrar för analys gjordes utifrån riktlinjer för granskning av 

hälsoekonomiska studier [45, 148] och en tidigare liknande studie inom 
omvårdnadsområdet [5]. Parametrarna var; jämförda omvårdnadsmetoder, 
utfallsmått, beskriven hälsoekonomisk metod i analysen, perspektiv för den 
hälsoekonomiska analysen, specificering av kostnadsposter, skillnader i 
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kostnader och effekter och slutsats av analysen. De 115 studierna lästes 
systematiskt, analyserades utifrån beskrivna parametrar och sammanställdes. 
Om oklarheter förelåg diskuterades detta i forskargruppen. 

Statistisk analys 
Det interna bortfallet för GSRS varierade mellan 1.7 och 10 procent och 

för EQ-5D mellan 0 och 8.3 procent. För att inkludera samtliga deltagare i 
konstruktionen av index för GSRS respektive EQ-5D justerades bortfallet 
genom att importera medelvärdet för individens föregående och 
nästkommande veckas skattning. För de som avbröt studien efter baseline 
användes ”last value carried forward”. Endast två deltagare i interventions-
gruppen och ingen i kontrollgruppen hade ökat intag av fibrer vilket innebar 
att variabeln ”förändring i fiberintag” hade för liten variation för att vara 
meningsfull att inkludera i analysen. Variabeln ”förändring i fysisk aktivitet” 
exkluderades på grund av felaktig hantering av stegräknarna vilket 
påverkade trovärdigheten av dessa data.  

Då data från GSRS och tid för tarmtömning var positivt snedfördelat 
transformerades data. Data från EQ-5D var negativt snedfördelade, först 
vändes skalorna för att få en positiv snedfördelning för att sedan 
transformeras [153]. GSRS analyserades både när det gäller totalpoäng för 
hela instrumentet och för enskilda subskalor. Efter transformeringen var 
subskalan refluxsyndrom och tid för tarmtömning fortfarande kraftigt 
snedfördelade och exkluderades från regressions-analysen.  

För att analysera skillnader i bakgrundsdata mellan interventionsgrupp 
och kontrollgrupp vid baseline användes χ2-test för icke parametriska data 
och t-test för parametriska data. Avföringens konsistens och avförings-
mängd analyserades med Wilcoxon’s signed-rank test. Förändring av 
laxantia analyserades med Mann-Whithney test. För att studera samband 
mellan symtom från mage-tarm och magmassage och samband mellan 
HRQoL och magmassage användes univariat linjär regression. För att 
justera för baseline användes stegvis multipel linjär regression i fortsatt 
analys. VIF (variance inflation factor) användes för att testa för 
multikolinearitet. För att studera om svårighetsgrad vid baseline påverkade 
effekten av magmassage beräknades interaktion mellan baseline-värdet av 
den beroende variabeln och magmassage. Signifikansnivån sattes till 5 %. 
Data har bearbetats med hjälp av SPSS för Windows version 13.0 och 15.0.  
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Hälsoekonomisk analys 
Då studiens design när det gällde utförande av intervention inte ansågs 

rimlig för implementering utformades två hypotetiska implementerings-
scenarier för att beräkna kostnadseffektivitet. Scenarierna innebär att endast 
de med god effekt fortsätter att få magmassage efter 8 veckor. Detta är en 
metod för kostnadseffektivitetsberäkningar som föreslagits av Hatziandreu 
och medarbetare [76]. I scenario I (professionell massage) fick boenden på 
sjukhem med förstoppning magmassage av en undersköterska. De som 
erhöll god effekt av magmassage efter åtta veckor fortsatte ytterligare åtta 
veckor. Scenario II (egenmassage) innebar att de deltagare som efter åtta 
veckors magmassage upplevde god effekt fick lära sig att ge sig själv 
magmassage och fortsatte därefter med egenmassage i ytterligare åtta 
veckor. QALYs beräknades på så sätt på 16 veckors magmassage. Gräns för 
god effekt och antal personer som får god effekt grundas på resultatet från 
interventionsstudien. Tolv av 29 personer antas skatta HRQoL ≥ 0.76 efter 
åtta veckors magmassage vilket anses vara god effekt beroende på att ingen i 
kontrollgruppen skattade så hög HRQoL. 

För att beräkna QALY användes skattningarna från VAS-skalan i 
formeln; HRQoL x studiens antal veckor/2. Det innebär att ökningen av 
QALY multiplicerades med tiden tillståndet varat. Då värdet antas ha ökat 
successivt under de 8 veckorna delas summan med två. 

Kostnader för tid, resor, massageolja och overhead beräknades. För 
scenario II beräknades kostnader både ur ett samhälls- och hälso- och 
sjukvårdsperspektiv. För scenario I där deltagarna finns på en vårdenhet 
beräknas inte deltagarna ha några kostnader vilket innebär att kostnaderna 
för de två perspektiven sammanfaller. 

Genom att i nästa steg dividera kostnader för magmassage med vunna 
QALYs erhölls kostnader per QALY som utgör underlag för bedömning av 
kostnadseffektivitet.  

Kvalitativ innehållsanalys  
Intervjuerna i delstudie IV analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys beskriven av Graneheim & Lundman [68]. Innehållsanalys är 
ett systematiskt sätt att analysera kommunikation [101]. Kvalitativ 
innehållsanalys fokuserar på variation, det vill säga likheter inom och 
skillnader mellan olika delar av texten. Det är en tolkningsprocess som 
utmynnar i kategorier och/eller teman. Kategorier skapas av koder med ett 
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gemensamt innehåll och teman är ”den röda tråden” som löper genom flera 
kategorier [108]. 

Först lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger för att få en 
uppfattning om vad deltagarna berättat om. Två domäner urskiljdes; 
upplevelser av att få magmassage och av att leva med förstoppning. 
Uttalanden om upplevelser om att få magmassage fördes samman till en 
text och utgjorde underlaget för analys. Texten utgjorde cirka 40 procent av 
hela datamaterialet. Sedan delades texten in i meningsenheter som 
kondenserades och kodades. Koderna jämfördes med avseende på likheter 
och skillnader och fördes samman i kategorier. Med utgångspunkt i 
kategorierna formulerades subteman som sedan fördes samman i teman. 
Sortering och formulering av kategorier och teman diskuterades och 
reflekterades över i forskargruppen. Analysen innebar en pendling fram och 
tillbaks mellan intervjutexten, meningsenheter, kategorier och teman för få 
fram en trovärdig tolkning.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Att ge massage är att komma en annan person intimt nära och det 

föreligger viss risk för upplevt integritetsintrång. Det är nödvändigt att 
utföraren är medveten om risken och har stor respekt för den enskildes 
integritet och reaktioner. Samtidigt innebär interventionen att en relation 
utvecklas som baseras på förtroende och tillit mellan massör och deltagare. 
Detta kan ses som en vinst men kan också innebära en risk för ett 
beroendeförhållande vilket kan ha försvårat för  deltagare att avbryta 
studien. I enlighet med Nürnberg-koden, Europarådets konvention, 
Helsingforsdeklarationen och SFS 2003:460 blev alla deltagare informerade 
om studien, tillvägagångssätt samt att medverkan var frivillig och gick att 
avbryta när som helst utan att uppge orsak. Mottagaren var inte i 
beroendeställning till massör eller forskare för sin fortsatta vård vilket bör 
ha underlättat möjligheten för mottagaren att avbryta om obehag upplevts. 
Deltagarna garanterades konfidentialitet. De informerades också om att det 
saknades tillräcklig kunskap om effekter av magmassage vilket utgjorde 
grunden för studiens genomförande. En viss procent av befolkningen antas 
inte vara mottaglig för effekter av beröring. Detta medförde att ordinerad 
laxantiabehandling inte sattes ut innan studien starade utan deltagarna 
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uppmanades att minska dosen av laxantia då denne själv upplevde att 
magtarmaktiviteten påverkats. Efter varje massagetillfälle genomfördes en 
muntlig uppföljning om hur personen upplevt att magen fungerat. Efter 
avslutad studie erbjöds alla deltagare att lära sig ge sig själv massage. Studien 
är granskad och godkänd vid etikprövningsnämden i Umeå, Um dnr 04-
132M. 

RESULTAT 
Hälsoekonomiska studier är sparsamt förekommande inom omvårdnad 

även om en ökning kan ses under 2000-talet. Föreliggande studie ger 
ytterligare ett bidrag till kunskapsområdet. Magmassage beskrivs som en 
behaglig behandling som ger förbättrad tarmaktivitet med färre symtom 
från magen och en ökad hälsorelaterad livskvalitet. Magmassage är en 
kostnadseffektiv åtgärd för dem med god effekt.  

Delstudie I 
Hälsoekonomisk utvärdering av omvårdnadsmetoder       

Syftet i delstudie I var att undersöka hur hälsoekonomisk utvärdering har 
tillämpats i studier inom omvårdnadsområdet. Sökningarna i databaserna 
resulterade i 115 studier publicerade mellan 1984 och augusti 2007. Antal 
studier per år har ökat under 2000-talet, framför allt från 2003 och framåt 
med en toppnotering 2004 med 15 studier. Under de 23 åren publicerades 
cirka 50 procent av alla studier under de senaste fyra och ett halvt åren 
(figur 2). För att få en överskådlig struktur på fynden sorterades studierna i 
domäner definierade av Willman och medarbetare [177] och vidare i 
undergrupper (tabell 4).  
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Figur 2. Antal studier där omvårdnadsmetoder utvärderats med 
hälsoekonomiska analyser publicerade mellan 1984 och augusti 2007.  
 
Tabell 4. Identifierade omvårdnadsmetoder ordnade i domäner*.  
Omvårdnadsmetoder   Antal studier 

(n=115) 
Stödjande och behandlande metoder (n=17)  
• Patient och anhörigutbildning 4 
• Stödprogram  7 
• Kognitiv terapi 1 
• Patientkontrollerad analgetika (PCA) 5 
Bedömning av lidande/välbefinnande (n=1)  
• Screening av depression 1 
Förebygga och/eller behandla ohälsa (n=53)  
• Sårvård – prevention och behandling 31 
• Andningsvård 3 
• Eliminationsvård 5 
• Preventiv vård  9 
• Invasiva infarter 3 
• Nutritionsvård  2 
Organisation av individuell vård (n=44)  
• Specialistsjuksköterskor  17 
• Tidig hemgång   6 
• Vård i hemmet 9 
• Case management 6 
• Nurse practitioner 3 
• Barnmorsketeam 2 
• Vårdplaner 1 

*Willman et al. (2003). 
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Endast i 22 procent av studierna beskrevs vilken hälsoekonomisk metod 
som använts vid utvärderingen. De hälsoekonomiska analysmetoderna som 
användes var CMA (n=5), CEA (n=15), CUA (n=4) och CBA (n=4). 
Endast 25 procent av alla studier uppgav vilket perspektiv som använts för 
att beräkna kostnader. Det var stor variation i hur detaljerat kostnadsposter 
presenterades. I 82 studier presenterades kostnadseffektiva interventioner 
vilka återfinns i samtliga domäner och undergrupper utom i gruppen 
patientkontrollerad analgetika (PCA). Tre studier visade att PCA inte var 
kostnadseffektivt medan två studier rapporterade att kostnader och effekter 
för de jämförda alternativen var lika.  

Delstudie II 
Gastrointestinala symtom  

I delstudie II var syftet att undersöka effekter av magmassage på 
tarmfunktion och laxantiaförbrukning hos personer med förstoppning. Det 
fanns inga signifikanta skillnader mellan interventionsgrupp och 
kontrollgrupp vid baseline när det gällde bakgrundsvariabler och 
baselinevärden skattade med GSRS förutom i subskalan ”förstoppning”. 
Den multipla linjära regressionen visade att magmassage signifikant 
minskade symtom från mage-tarm skattat med GSRS både då det gällde 
totalpoäng och subskalorna ”förstoppning” och ”magsmärta” efter 8 
veckors magmassage. Det fanns inga signifikanta samband mellan 
magmassage och GSRS vid vecka 4. I skattningen av GSRS totalpoäng 
hittades en interaktion mellan baselinevärdet av GSRS och magmassage. 
Interaktionen innebar att ju svårare symtomen var vid baseline desto större 
effekt blev det av magmassage vid vecka 8. Ingen signifikant skillnad fanns i 
subskalorna matsmältningsbesvär eller diarré. Magmassage medförde också 
signifikant fler tarmtömningar i interventionsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen. När det gäller bruk av laxantia, avföringskonsistens och 
mängd avföring fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Sett 
över tid förefaller de skattade värdena vara relativt stabila i kontrollgruppen 
medan det i interventionsgruppen kunde ses en trend till förbättring.  

Delstudie III 
Syftet för delstudie III var att utvärdera förändring i hälsorelaterad 

livskvalitet hos personer som får magmassage vid förstoppning och skatta 
kostnadseffektivitet av två alternativa scenarier för implementering.   
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Hälsorelaterad livskvalitet 
Det fanns inga skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp i 

HRQoL vid baseline. Den univariata analysen visade inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna. Det fanns en icke signifikant tendens till högre 
EQ-5D index i interventionsgruppen vid vecka 8 justerat för baseline i 
jämförelse med kontrollgruppen. När det gällde VAS hade 
interventionsgruppen signifikant högre HRQoL vid vecka åtta än 
kontrollgruppen justerat för både baseline och vecka 4. Inga signifikanta 
skillnader fanns mellan intervention och kontrollgrupp vid vecka 4. Det 
fanns en interaktion mellan både baselinevärde av EQ-5D index och 
magmassage och mellan baselinevärde av EQ-5D VAS och magmassage. 
Detta innebär att ju lägre HRQoL vid baseline desto större effekt av 
massage.  

Interventionsgruppen fick ett ökat HRQoL på 0.06 under studieperioden 
medan kontrollgruppen hade en minskning med 0.03 HRQoL.  Nyttan för 
interventionsgruppen som helhet blir således 0.0045 QALYs. För de 12 (40 
%) som ansågs få god effekt uppgick nyttan till 0.018 QALY.  

 
Kostnadseffektivitet för implementeringsscenarier 

Kostnader för de två scenarierna kan ses i tabell 5 och 6. 
Scenario I, professionell massage; i detta scenario blir samhällskostnader och 

hälso- och sjukvårdskostnader lika då det inte innebär några egna kostnader 
för den som får massage. De första åtta veckorna kommer att generera en 
kostnad per QALY på € 113 000. De följande åtta veckorna då endast de 
med god effekt fortsättningsvis får massage blir kostnaden per QALY € 28 
000. För hela perioden (16 veckor) innebär detta att magmassage kostar € 
60 000/QALY. För varje vecka magmassagen fortsätter kommer kostnaden 
per QALY att sjunka. Om det pågår under flera år kommer alltså kostnaden 
att bli € 28 000/QALY (tabell 5).   

Scenario II, egenmassage: ur ett samhällsperspektiv uppgick kostnad per 
QALY under de första åtta veckorna till € 186 000 och ur ett hälso- och 
sjukvårdsperspektiv till € 146 000. För de följande åtta veckor personerna 
ger sig själv massage blir kostnaden per QALY € 8 300. Sammanlagt för alla 
16 veckor blir då kostnaden per QALY € 75 000 ur ett samhällsperspektiv 
och ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv blir det € 54 000. Som för 
professionell magmassage kommer kostnaderna per QALY att sjunka för 
varje vecka som egenmassagen fortsätter. I ett längre perspektiv blir 
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kostnaden € 8 300 ur ett samhällsperspektiv och inga kostnader för hälso- 
och sjukvård (tabell 6).  
 
Tabell 5. Kostnadseffektivitet för scenario I, professionell massage, 
presenterat för de första 8 veckorna, för följande 8 veckor och för alla 16 
veckorna tillsammans. Alla kostnader presenteras i €.  
 Vecka 1-8  

(Alla patienter) 
n=29 

Vecka 9-16 
(Patienter med god 
effekt) 
n=12 

Vecka 1-16  
(Alla patienter och 
patienter med god effekt) 
n=29+12 

Kostnader (€):    
Tid för massage 500x29 500x12 500x29+500x12 
Massageolja 10x29 10x12 10x29+10x12 
Erhållna QALY’s  0.0045x29 0.018x12 0.0045x29+0.018x12 
Kostnad/QALY 113,000 28,000 60,000 

x = multiplicerat med 
 
 
Tabell 6. Kostnadseffektivitet av scenario II, egenmassage, ur ett 
samhällsperspektiv. Presenterat för de första åtta veckorna, följande åtta 
veckor och alla 16 veckor tillsammans. Kostnaderna presenteras i €.  
 Vecka 1-8 (alla 

deltagare)  
n=29 

Vecka 9-16  
(egenmassage för 
de med god effekt) 
n=12 

Vecka 1-16 (alla deltagare 
och de med god effekt) 
n=29+12 

Kostnader (€):    
Tid för massageterapeut 500x29  500x29 
Resekostnader terapeut 137x29  137x29 
Overhead  9x29  9x29 
Massageolja 10x29 10x12 10x29+10x12 
Kostnad för tid, 
deltagare 

140x29 140x12 140x29+140x12 

Resekostnad deltagare 40x29  40x29 
Erhållna QALY’s  0.0045x29 0.018x12 0.0045x29+0.018x12 
Kostnad/QALY 186,000 8 300 75,000 

x = multiplicerat med   
 

Delstudie IV 
Upplevelser  

Syftet i delstudie IV var att belysa upplevelser av att få magmassage vid 
förstoppning. Fyra teman och 13 subteman formulerades (tabell 7). Att få 
magmassage tolkas som att känna sig omsluten av trygga händer även om de från 
början beskrev att de var på sin vakt och det fanns en viss tveksamhet inför 
vad som skulle komma och om det skulle vara en passande behandling. De 
beskrev att det hade betydelse om massageterapeuten var kvinna eller man 
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och att det krävdes en viss känsla och ett särskilt handlag för att kunna ge 
massage. Deltagarna beskrev att de fick en nära relation till 
massageterapeuten och kände sig trygga och säkra med den metod som 
användes. Det tolkades som att intervjupersonerna upplevde att de befann 
sig på en välgörande, vilsam plats bortkopplad från tid och rum under 
massagen. De berättade att de blev avslappnade och fyllda av energi. Att få 
magmassage beskrevs innebära att känna sig berörd till både kropp och själ. 
Intervjupersonerna upplevde att de blev påverkade fysiskt med nya fysiska 
förnimmelser, förbättrad tarmfunktion med färre symtom. Även om vissa 
problem kvarstod beskrev informanterna att de var mindre besvärade av 
förstoppningen och kände sig befriade från både fysisk och psykisk vånda. 
De beskrev också att de blev mer medvetna om sin kropp och att 
sinnesstämningen påverkades, känslor av glädje och nedstämdhet beskrevs. 
Det tidigare fientliga förhållningssättet till magen beskrevs avta och ett mer 
vänskapligt förhållningssätt växte fram. Det framkom att det var viss 
fördröjning på effekten och att det tog någon eller några veckor innan de 
märkte någon skillnad på tarmfunktionen. Det förbättrade hälsotillståndet 
upplevdes som att vara i en ömtålig balans som lätt kunde störas. Egenmassage 
beskrevs som en kravfylld möjlighet, det var ett verksamt verktyg men det 
var förknippat med en känsla av krav på att faktiskt genomföra den. 
 
Tabell 7. Översikt över subteman och teman 
Subtema Tema  
Hålla en tillfällig distans  
Tvivla på lämpligheten 

Vara på sin vakt 

Få en nära relation till massören  
Känna sig bekväm med massage  
Vara i ett vilsamt rum 

Känna sig omsluten av trygga händer  

Förnimma nya känslor 
Upptäcka nya kroppsförnimmelser 
Känna sig mindre besvärad av magen  
Känna sig lättad 
Utveckla ett nytt förhållningssätt till magen 

Känna sig berörd till kropp och själ  
 

Befinna sig i ett lättstört tillstånd 
Stå inför en krävande möjlighet 

Vara i en ömtålig balans 
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DISKUSSION 
I delstudie I kunde en ökande trend ses när det gäller hälsoekonomisk 

utvärdering inom omvårdnad under 2000-talet och främst från 2003. 
Ungefär 50 procent av alla funna studier publicerades under de sista fyra 
och ett halvt åren under perioden 1984 till augusti 2007. Det kan finnas 
olika anledningar till att intresset har ökat. En kan vara att många hälso- och 
sjukvårdssystem har behov av ekonomiska ransoneringar. Detta ökar 
behovet av kunskap om insatser som ger god effekt till en rimlig kostnad. 
Kostnadseffektivitetsanalyser är av betydelse för omvårdnad ur flera 
aspekter. Dels för att synliggöra omvårdnad och dess effekter och kunna 
jämföra dessa med andra områden som till exempel läkemedelsförbrukning 
[86]. Dels för att ha diskussionsunderlag gällande resursfördelning. 
Resultatet från delstudie I visar dock att det finns metodologiska brister 
som gör att resultaten i många studier inte är tillförlitliga som underlag.  

Även om det kan ses en ökande trend när det gäller hälsoekonomisk 
utvärdering av omvårdnad förekommer det fortfarande i liten omfattning 
(I). Varför läget är sådant går endast att spekulera om. Kan det bero på 
svårigheter att veta vilka utfallsmått som är relevanta inom omvårdnad och 
hur dessa ska mätas? Inom omvårdnadslitteratur har hälsoekonomiska mått 
som till exempel ”räddade liv” och ”ökat antal levnadsår” kritiseras då de 
inte anses fånga omvårdnadens kärna [88]. Stone, Lee, Giannini, & Bakken 
[149] skriver att det är betydelsefullt att inkludera någon form av 
kvalitetsaspekt i den hälsoekonomiska analysen. CUA innehåller en 
kvalitetsaspekt då den inkluderar hälsorelaterad livskvalitet och har därmed 
relevans för omvårdnad.  

Deltagarna i föreliggande RCT-studie skattade färre symtom (II) och 
högre HRQoL (III) jämfört med kontrollgruppen efter åtta veckors 
magmassage. Även fler tarmtömningar rapporterades från interventions-
gruppen (II). Deltagarna beskrev att de kände sig mer tillfreds med magen 
och att de kände sig befriade från både fysisk och psykisk vånda (IV). 
Magmassage har tidigare visat sig minska transit time [12], medföra fler 
tarmtömningar [81, 132], öka rektal aktivitet [106], och ge mindre obehag 
och smärtor [12, 130]. Alla studier vi har funnit om magmassage utom en 
[98] har visat färre symtom och minskade problem med förstoppning. Detta 
tillsammans med föreliggande studie stärker slutsatsen av Ernst [52] att 
magmassage är en effektiv behandling.  
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I föreliggande studie använde deltagarna laxantia, kontinuerligt eller vid 
behov vid studiens start. Ingen signifikant minskning av laxantia framkom i 
den statistiska analysen. Inom geriatrisk vård genomfördes en studie bland 
personer med funktionshinder och förstoppning [132]. Interventionen 
innebar en kombination av magmassage och fysisk aktivitet vilket ledde till 
minskat intag av laxantia. Dock var detta en liten studie med få deltagare 
och utan kontrollgrupp. Det kan vara kombinationen magmassage och 
fysisk aktivitet som gett så stor effekt att laxantia kunnat minskas. I en 
annan studie har magmassage till institutionsboende personer med grava 
funktionshinder befunnits lika effektiv som laxantiabehandling [51]. Det är 
svårt att jämföra dessa studier med föreliggande intervention då 
urvalsgrupperna och interventionerna skiljer sig åt.  Att vi inte funnit 
minskat intag av laxantia kan ha berott på att datainsamlingen pågick under 
för kort tid för att fånga förändringar.  

Det fanns inga statistiskt säkerställda samband mellan magmassage och 
GSRS vid vecka fyra (II) eller mellan magmassage och EQ-5D VAS vid 
vecka fyra (III). Även i intervjustudien berättar deltagarna att de upplevde 
effekt först efter någon vecka (IV). Detta tyder på att man inte kan förvänta 
sig omedelbar effekt av den form av magmassage och med den frekvens 
som använts i föreliggande studie. En av de tidigare studierna om 
magmassage rapporterade liknande fynd [130]. Studien grundades på 
dokumenterad effekt av magmassage och deltagarna rapporterades ha 
upplevt förbättring i tarmfunktion efter en vecka och normal 
tarmfunktionen efter fyra veckors magmassage. Frekvensen av massage har 
vad vi funnit inte tidigare studerats. Endast en av tidigare studier om 
magmassage har inte kunnat visa på effekt på förstoppning [98]. Deltagarna 
fick endast nio sessioner under tre veckor. En annan studie var indelad i två 
faser, fas ett med fibrertillskott och digital stimulering och fas två med 
tillägg av magmassage [12]. Fas ett varade i tre veckor men författarna är 
otydliga om hur lång fas två var. Deltagarna fick magmassage varje dag 
under fas två och förstoppningen förbättrades med avseende på transit 
time, mindre uppkördhet och färre tillfällen med fecal inkontinens. Det är 
troligt att frekvens av magmassage påverkar effekter. Detta behöver 
ytterligare studeras.  

Förutom en viss fördröjd effekt visade resultatet i delstudie III att det 
fanns variation i grad av effekt på HRQoL och cirka 40 procent uppskattas 
erhålla god effekt. Troligen fanns också variation i effekter skattade med 
GSRS (II) då båda delstudierna (II, III) visade att ju större problem vid 
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baseline desto större var effekten vid vecka 8. Utifrån dokumenterade 
kliniska effekter skattades 31 procent av lactuloseanvändare och 42 procent 
av dem som använde macrogol 4000 tillfredställande effekt av behandling 
[70]. Dessa fynd tyder på att magmassage likaväl som laxantiabehandling 
inte passar alla. En personcentrerad vård som utgår från den enskilde är en 
förutsättning för effektiv behandling.  

I den hälsoekonomiska delen (III) framkom att magmassage initialt är en 
relativt dyr åtgärd. För att beräkna kostnadseffektiviteten konstruerades två 
hypotetiska scenarier; scenario I professionell massage och scenario II 
egenmassage. Kostnadseffektivitetsanalysen grundas på antagandet att hela 
gruppen får åtta veckors magmassage och de med god effekt får ytterligare 
åtta veckors massage. Kostnaden för professionell massage uppgick till €60 
000 per QALY och för egenmassage till  €75 000 per QALY. Ju längre man 
håller på med magmassage till dem som upplever god effekt desto mer 
kostnadseffektiv blir åtgärden. Om magmassagen skulle pågå under flera år 
skulle professionell massage generera en kostnad på €28 000 per QALY och 
egenmassage €7 900 per QALY. Genom myndighetsbeslut har gräns för 
acceptabel kostnadseffektivitet satts vid cirka €50 000 per QALY [47]. 
Utifrån denna praxis blir magmassage kostnadseffektiv för dem med god 
effekt. 

Intervjustudien (IV) har gett kunskap som inte framkommit i 
avhandlingens andra delar. Förutom förändringar i tarmfunktion berättade 
deltagarna om andra upplevelser av att få magmassage, upplevelser 
kopplade till massagesessionerna och andra effekter som inte direkt hade 
relation till mage-tarm. Deltagarna beskrev att de från början höll en viss 
distans och var på sin vakt. De beskrev en nära relation till massören och att 
de kände sig trygga med metoden. Under massagesessionen beskrevs en 
känsla av att befinna sig i en rofylld atmosfär där tid och rum försvann. 
Detta tolkades som att känna sig omsluten av trygga händer. Liknande 
beskrivningar rapporterades av Cronfalk, Strang, & Ternestedt [34]. De 
fann att relationen till massageterapeut kännetecknades av tillit när 
mottagarna kände sig trygga med att massören kunde ge massage på ett 
sådant sätt att integriteten inte kränktes. Detta talar för att magmassage 
kräver en trygg situation där massageterapeuten genom sitt förhållningssätt 
skapar förutsättningarna för en tillitsfull relation. Tillit ses som en hörnsten i 
omvårdnadsrelationer [14] och kan även anses vara en hörnsten när det 
gäller att ge magmassage.  
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I föreliggande intervjustudie (IV) beskrev deltagarna betydelsen av att 
massageterapeuten hade varit kvinna och uttryckte tveksamheter om att 
kunna ta emot magmassage av en man. Att skapa en tillitsfull relation är en 
komplex uppgift och handlar om fler aspekter än att vara uppmärksam på 
patientens integritet. Ytterligare en aspekt är patientens uppfattning om 
genus kopplat till vårdarrollen. Omvårdnad av kroppen har historiskt varit 
ett kvinnoarbete [141] och stereotypiska genusbilder har skapat diskurser 
där kvinnors beröring har ansetts omhändertagande och vårdande medan 
mäns beröring sexualiserats [74]. I en studie om patienters önskemål om 
manlig eller kvinnlig vårdare visades att patienter önskade vård av samma 
kön i intima vårdsituationer, detta hade större betydelse för kvinnor än för 
män [33]. I föreliggande studie anmälde sig få män och en möjlig orsak 
skulle kunna vara att det uppfattas som en allt för intim handling att få 
magmassage av en kvinnlig massageterapeut.  

I föreliggande intervjumaterial fanns beskrivningar av att det krävdes en 
viss känsla för att kunna ge massagen till någon annan. Vad denna känsla 
kan innebära är osäkert. Ett grundkriterium för att ge massage är att givaren 
känner sig bekväm med att beröra. Genom all beröring sker kommunikation 
och beröringen kan kommunicera till exempel stress, ilska eller omtanke. I 
en studie kunde deltagarna genom att bli berörda känna igen minst sex olika 
känslor som beröraren ville förmedla utan att deltagaren kunde se den som 
gav beröring [79]. Detta tyder på att vi med hjälp av kroppsspråket 
förmedlar känslor via beröringen. I utbildningar av massageterapeuter 
framhålls vikten av att vara närvarande och vara riktad mot den person som 
tar emot massage. Att intentionalitet har betydelse, att vara frånvarande och 
tänka på annat skulle kunna förmedlas i beröringen och beröringen få en 
sämre kvalitet. Att ge massage innebär att givaren måste känna sig bekväm 
med den närhet som krävs vid beröring och vara villig till en intentional 
närvaro med den andre.  

Förutom att besvären av förstoppningen avtog (II, IV) beskrev 
deltagarna fysiska och emotionella förändringar och ett nytt förhållningssätt 
till magen. Detta tolkades som att de kände sig berörda till både kropp och 
själ (IV). Den tidigare förstoppade magen beskrevs ibland i rent fientliga 
ordalag, kampen att hålla igång tarmfunktionen föreföll vara en strid med en 
motsträvig kropp. Under perioden med magmassage växte ett annat 
förhållningssätt till magen fram, en vänskaplig relation som präglades mer 
av samarbete, en förändring från ”den besvärliga magen” till ett mer 
vänskapligt ”du och jag, mage”. Det är möjligt att tolka deltagarnas 
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beskrivning av sin förändrade relation till magen utifrån Gadows teori [62] 
där en utveckling av relationen mellan kroppen och självet beskrivs. Gadow 
[62] använder begreppen kropp och själv (body and self) och beskriver fyra 
nivåer av relationen dem emellan som innebär en progression från en nivå 
till nästa. Den första nivån är den mest fundamentala relationen som kallas 
den levda kroppen där kropp och själv finns i en obruten enhet utan 
distinktion eller distans. I nästa nivå bryts enheten i den levda kroppen 
genom till exempel oförmåga att utföra handlingar, svaghet eller smärta. 
Tudelningen innebär en relation som kännetecknas av kamp, endera genom 
att självet kontrollerar kroppen genom disciplin och träning eller att självet 
blir kontrollerat av kroppen genom sjukdom och funktionshinder. Kroppen 
begränsar självets frihet och blir ett hinder. I motsats till den levda kroppen 
blir kroppen här ett objekt. Enda utvägen i denna olösliga situation synes 
vara att avskärma sig från den ”tyranniska” kroppen och förneka den 
emotionellt och perceptuellt. Gadow [62] menar att detta är ett nödvändigt 
steg i utvecklingen av relationen mellan kroppen och självet men det är 
otillräckligt som enda lösning. I den tredje nivån utvecklas en harmoni 
mellan kroppen och självet. Det finns fortfarande en distinktion mellan 
kroppen och självet men nu inte som motsatser utan i en relation som 
kännetecknas av ömsesidighet. I den fjärde nivån av relation ses kroppen 
som ett subjekt och accepteras som en del av självet med samma 
obestridliga värde, varken mer eller mindre. Kroppen upplevs vara värd att 
ta hand om på grund av dess obestridliga värde och inte på grund av vad 
den kan användas till [62]. Utifrån Gadows teori kan deltagarnas förändrade 
relation till magen tolkas som en utveckling från ett objektivt 
förhållningssätt till en mer ömsesidig relation. Detta tyder på att beröring 
underlättar för personen att utveckla sin kropp-själ-relation [jmf. 168, 169]. 

Metodologisk diskussion 
Litteraturöversikt  

Syftet i delstudie I var att studera hur hälsoekonomiska utvärderingar 
hade tillämpats inom omvårdnad. Studien designades utifrån riktlinjer för 
att genomföra systematiska översikter [40]. På grund av den breda ansatsen 
var det inte möjligt att göra en systematisk litteraturöversikt med en grundlig 
kvalitetsgranskning. Studierna fanns inom ett stort område och många olika 
metoder hade utvärderats. För att kunna göra en grundlig kvalitets-
granskning hade det krävts att forskarna varit väl insatta i varje enskild 
metod för att kunna bedöma om till exempel relevanta utfallsmått och 
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kostnader hade tagits med i analysen. För att kunna genomföra en gedigen 
kvalitetsgranskning hade det krävts en begränsning till ett specifikt 
omvårdnadsområde eller metod. Intentionen var dock att få en överblick 
över området vilket krävde en bredare ansats. 

En mängd sökord användes i olika kombinationer för att finna så många 
studier som möjligt. Sökord och sökstrategi utarbetades tillsammans med 
personer med stor erfarenhet av databassökningar. Valen av sökord har 
naturligtvis stor betydelse för vilka studier som påträffas. Då syftet var brett 
och inkluderade alla områden inom omvårdnad kan detta ha lett till att 
sökningarna inte varit tillräckligt specifika för att fånga samtliga studier 
inom samtliga områden. Trots att definition av omvårdnad enligt Willman 
och medarbetare [177] användes har det ibland varit svårt att avgöra om en 
studie skulle klassas som omvårdnad eller som medicinsk studie. Det finns 
ingen tydlig gräns mellan omvårdnad och medicin men då ett beslut ändå 
måste fattas för att kunna inkludera eller exkludera studier grundades 
beslutet på konsensus i forskargruppen.  
 
Randomiserad kontrollerad studie  

För att randomisera deltagarna valdes blockrandomisering. Det var en 
måttlig tillströmning av deltagare och det krävdes upprepade annonser i 
dagspressen under cirka två års tid. Därför blockrandomiserades deltagarna 
vilket innebar att en lista iordningställdes där tilltänkta deltagare lottades till 
intervention eller kontroll i grupper om fyra. När deltagare anmälde sig till 
studien placerades de i turordning på listan och blev på så sätt placerade i 
intervention eller kontrollgrupp. Trots randomisering var interventions-
gruppen och kontrollgruppen signifikant olika när det gällde subskalan 
förstoppning. I den statistiska bearbetningen justerades för denna olikhet.  

Deltagarna var till cirka 90 procent kvinnor. I studier av KAM visar det 
sig att den genomsnittlige KAM-användaren är en medelålders kvinna med 
högre utbildning, god ekonomi och upplevd låg hälsa [3, 4, 49, 118]. Att 
kvinnor i större utsträckning än män sökt sig till magmassage i vår studie 
kan till viss del förklaras med att fler kvinnor är män drabbas av 
förstoppning. Det skulle också kunna vara så att KAM av någon anledning 
upplevs mer intressant för kvinnor än för män. Skolmedicin anses vara mer 
biomedicinsk och diagnosinriktad medan KAM anses ha en mer holistisk 
ansats med fokus på patienten [89]. Frågan är om detta kan ha större 
betydelse för kvinnor än för män. Som diskuterats ovan kan det också vara 
så att män kan uppleva magmassage allt för intimt för att vilja delta. 
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Deltagare som anmält sig till studien har troligen känt sig bekväma med 
tanken att få massage. Då det troligen finns personer som inte kan tänka sig 
att få massage på magen innebär detta tillsammans med den stora 
övervikten av kvinnor att urvalsgruppen inte kan anses vara helt 
representativ vilket begränsar generaliserbarheten.  

I val av massagemetod föll valet på mjuk massage. Många kommuner 
och landsting i Sverige har personal med utbildning i mjukmassage vilket 
innebär att den kunskap som krävs för att ge magmassage till viss del redan 
finns i verksamheterna. Det har varit svårt att utifrån tidigare studier utläsa 
hur magmassage utförts, vilket tryck och med vilken hastighet. I tidigare 
studier av massage beskrevs att moderat tryck hade använts på rygg, 
skuldror och armar vilket ökade vagal aktivitet medan lätt massage 
minskade densamma [41, 42]. Det framgår inte från studien vilket tryck 
moderat massage respektive lätt massage har, men det beskrevs att moderat 
massage ger en lätt inbuktning i skinnet [42]. I föreliggande studie har inte 
heller trycket mätts men även här kan en lätt inbuktning i huden ses vid 
massagen så det är möjligt att det som kallats lätt massage i föreliggande 
studie har tryck motsvarande det Diego med medarbetare [41, 42] ansett 
vara moderat massage. När det gäller hastighet på beröring har Löken och 
medarbetare [110] funnit att beröring av pensel på den behårade delen av 
underarmarna upplevdes mest behaglig när den utfördes med en hastighet 
mellan 1-10 cm i sekunden. Hastigheten i den magmassage som använts i 
föreliggande studie finns inom detta spann. Om hastigheten har samma 
betydelse när det gäller magmassage och effekter på tarmfunktion som i 
studien av Löken och medarbetare [110] är okänt. 

För att utreda vilken komponent i magmassage som haft effekt (relation, 
musik, avslappning, massage) skulle studien ha vunnit på att ha ytterligare 
deltagare med alternativa åtgärder. Ytterligare åtgärder skulle kunna vara 15 
minuters avslappning per dag med musik, ett besök per dag med samtal och 
daglig magmassage med hjälp av en massageapparat. Då interventionen var 
så omfattande beslutades det av praktiska skäl att begränsa studien till att 
innefatta en interventionsgrupp och en kontrollgrupp där kontrollgruppen 
endast fortsatte med behandling som tidigare.  

I den statistiska analysen användes multipel linjär regression. Det skulle 
ha varit möjligt att använda ickeparametriska metoder men då det ansågs 
betydelsefullt att kontrollera för andra påverkande faktorer valdes linjär 
regression. Materialet var snedfördelat vilket krävde transformering. Analys 
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av otransformerade data gav ett mer positivt resultat och för att inte 
överskatta magmassagens effekter var transformeringen nödvändig.  

I utvärdering av gastrointestinala symtom användes GSRS. Instrumentet 
består av fem subskalor där en subskala bestående av tre frågor har 
benämnts förstoppningssyndrom. Vid en första anblick kan detta förefalla 
ett alltför lite antal frågor för att kunna vara sensitivt för förändringar av 
förstoppningsproblem. Dock kan förstoppning eller bruk av laxantia även 
ge utslag på de andra subskalorna magsmärtor (smärta, illamående, 
magsugningar), reflux (halsbränna, sura uppstötningar), matsmältnings-
besvär (bullrande mage, uppkördhet, rapningar, gaser) diarré (diarré, lös 
avföring, akuta trängningar). Instrumentet rekommenderades av andra 
svenska forskare och bedömdes vara ett relevant instrument. Dock är inte 
instrumentet validerat i samband med förstoppning. 

I den hälsoekonomiska delen fanns inga signifikanta samband mellan 
magmassage och HRQoL skattat med EQ-5D index. Powerberäkningen i 
interventionsstudien grundades på GSRS och det är möjligt att det var för 
låg power för att kunna fånga signifikanta samband mellan magmassage och 
EQ-5D index. Det kan också vara så att EQ-5D index inte är optimalt när 
det gäller utvärdering av behandling vid förstoppning. Magmassage visades 
ge signifikant färre symtom när det gällde förstoppning och magsmärtor (II) 
och både fysisk och psykisk vånda tycktes avta (IV). I skattningen av EQ-
5D index finns smärta/besvär och oro/nedstämdhet med som två av fem 
dimensioner (III) vilket borde ha kunnat fånga förändringar som iakttagits i 
delstudie II och IV. Som ett sammantaget indexvärde fanns dock inget 
signifikant samband. Med avseende på de andra dimensionerna, 
själständighet i rörlighet, hygien och huvudsakliga aktiviteter, är det ganska 
osannolikt att minskade problem med förstoppning skulle kunna påverka 
dessa. Troligen är EQ-5D index alltför funktionsinriktat för att vara det 
ultimata instrumentet när det gäller skattning av HRQoL i samband med 
förstoppning. Skattningar med EQ-5D VAS som inte bygger på 
förutbestämda faktorer av HRQoL visade sig däremot ha signifikant 
samband med magmassage. Andra mål med omvårdnad som inte relateras 
till funktion är exempelvis att personen trots sjukdom och lidande ska 
kunna uppleva välbefinnande, att få hjälp att hantera lidandet om det inte är 
möjligt att lindra det [35]. Det kan också vara att uppleva välbefinnande, 
trygghet, hopp, att bli sedd och förstådd och bli värdigt bemött [55]. Att 
inte få hjälp att tillgodose dessa behov skulle troligen ha stor påverkan på 
hälsorelaterad livskvalitet utan att för den skulle påverka förmågan till 
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rörlighet, självständigt sköta sin hygien eller sina huvudsakliga aktiviteter. 
VAS anses med fördel kunna användas när det gäller att utvärdera 
förändringar hos individer [6, 45]. VAS visade sig, förutom att fånga 
förändringar som skattas genom hälsoprofilen, vara mer känslig för oro än 
hälsoprofilen och dessutom fånga förändringar i ”locus of control” och 
sociodemografiska variabler [175]. Om detta breda sätt att utvärdera HRQol 
är lämpligt för omvårdnad bör ytterligare studeras. Kan det vara så att de 
dimensioner som idag ingår i EQ-5D hälsoprofil inte fångar betydelsefulla 
effekter av omvårdnadsåtgärder?  

I en validering av EQ-5D som utgår från ett urval av befolkningen 
skriver författarna att instrumentet inte förefaller kunna fånga små 
förändringar i hälsa vilket gör att instrumentet bör användas när stora 
förändringar förväntas [22]. När det gäller IBS ansågs dock EQ-5D ha god 
validitet och vara känsligt för förändringar [26]. Det är möjligt att problem 
med IBS har större påverkan på dimensionerna rörlighet, hygien, 
huvudsakliga aktiviteter, smärta/besvär och oro/depression än vad man kan 
förvänta sig av problemet förstoppning. Ytterligare kritik som riktats mot 
EQ-5D hälsoprofil är att det endast mäter tre nivåer av svårighetsgrad vilket 
medför att instrumentet är okänsligt för små variationer [22]. Enligt 
EuroQoL’s hemsida (http://www.euroqol.org/eq-5d/eq-5d-versions.html) 
pågår arbete med att ta fram en ny version med fem nivåer. Det är möjligt 
att skillnader tydligare hade framkommit med fem nivåer.   

I den hälsoekonomiska analysen av scenarierna med professionell 
massage och egenmassage användes en cut-off för när magmassage ansågs 
ha god effekt på förstoppning. Det var svårt att i förväg kunna bedöma vad 
som var tillräckligt god effekt på HRQoL då det inte gick att förutsäga vad 
som var en normal variation i HRQoL mätt med EQ-5D VAS hos en 
population med förstoppning. Därför valdes cut-off först vid tolkningen av 
analysen. Cut-off sattes vid 0.76 på grundval av att delar av 
interventionsgruppen men ingen i kontrollgruppen skattade så hög HRQoL.  
 
Kvalitativ studie  

Förutom RCT design som är ”golden standard” när interventioner ska 
utvärderas utfördes även en studie med kvalitativ ansats för att få ytterligare 
kunskap om magmassage. Genom denna studie fångades sådant som 
deltagarna valde att berätta. För att interventionen ska kunna bli användbar i 
framtiden är det av betydelse att veta hur både mottagare och 
massageterapeut upplever interventionen. En åtgärd kan vara mycket 
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effektiv som behandling men om den inte upplevs positiv är risken att den 
inte kommer att användas i framtiden. Livsvärldsperspektivet har därmed en 
självklar plats inom forskning när åtgärder utvärderas.  

I den kvalitativa studien valdes deltagarna ut på grundval av att de 
bedömdes kunna berätta om sina upplevelser av att få magmassage. Ett 
annat sätt skulle ha varit att välja deltagare utifrån variation i bakgrunds-
variabler och effekter av magmassage. Dock ansågs det av stor betydelse att 
genomföra intervjuerna i nära anslutning till interventionen. Då deltagarna 
inkluderades konsekutivt under två år var det omöjligt att välja deltagare 
utifrån resultat från analys. I analys av informanternas bakgrundsvariabler 
framgår dock att de till stora delar liknar totalgruppen. De representerar 
både sådana som skattat förbättring när det gäller symtom från magen mätt 
med GSRS efter åtta veckors magmassage och de som skattat svårare 
symtom än vid baseline.  

I både intervju, analys och tolkning är forskaren ett instrument och hela 
processen präglas av forskarnas förförståelse. För att uppnå trovärdighet i 
analysen i den kvalitativa studien har forskargruppen kontinuerligt 
diskuterat och reflekterat över sortering av meningsenheter och 
temaformuleringar. Forskargruppens medlemmar har haft olika grad av 
erfarenhet av magmassage vilket har varit en fördel i tolkningsprocessen. 
Ambitionen var att presentera en noggrann beskrivning av analysprocessen 
för att tillförlitligheten ska kunna bedömas av läsare. För att underlätta 
bedömningen om resultatet kan vara överförbart till andra grupper var även 
intentionen att presentera en noggrann beskrivning av deltagare utan att 
göra avkall på löftet om deltagarnas konfidentialitet. 

SLUTSATSER OCH BETYDELSE FÖR 
VÅRDEN 

Det är fortfarande relativt få studier som berör hälsoekonomisk 
utvärdering inom omvårdnad och många har metodologiska svagheter. 
Detta innebär att tillgången på studier som kan användas som underlag för 
diskussion om resursfördelning är liten. Relevanta utfallsmått för 
omvårdnad har föreslagits innehålla kvalitetsaspekter vilket gör att CUA 
förefaller vara en relevant analysmetod. Då EQ-5D index till stor del är 
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funktionsinriktat är det tveksamt om det är ett tillräckligt känsligt 
instrument för utvärdering av vissa omvårdnadsmetoder och bör ytterligare 
studeras. EQ-5D VAS är känsligare och därmed ett möjligt alternativ.  

De slutsatser som kan dras när det gäller effekter av magmassage är att 
den visade sig ge lägre svårighetsgrad av symtom när det gäller förstoppning 
och magsmärtor. Likaså ökade antalet tarmtömningar och HRQoL men 
ingen förändring i laxantiaförbrukning kunde ses. Det var en viss 
fördröjning i effekt vilket innebär att man inte kan ge magmassage och 
förvänta sig omedelbar effekt. Att få magmassage beskrevs som en behaglig 
upplevelse som påverkade både kropp och själ och ett annat förhållningssätt 
till magen utvecklades. Detta tyder på att magmassage inte bara förbättrar 
det fysiska tillståndet utan påverkar personen på ett mer genomgripande 
sätt. Slutsatsen från den hälsoekonomiska analysen är att magmassage 
initialt är kostsamt. För att bli kostnadseffektivt fordras att endast de med 
god effekt fortsätter med magmassage, vilket också är rimligt ur ett kliniskt 
perspektiv.  

Eftersom laxantia ofta medför obehagliga bieffekter är magmassage ett 
lovande alternativ. I likhet med laxantiabehandling vid förstoppning har 
även magmassage en varierande grad av effekt på individnivå. Det är 
dessutom troligt att det finns personer som inte känner sig bekväma med att 
få massage. Detta ökar behovet av personcentrerad vård som utgår från 
personens behov och preferens. Att ge magmassage till dem som upplever 
god effekt är en kostnadseffektiv åtgärd och bör erbjudas som ett 
behandlingsalternativ.  

BEHOV AV FORTSATT FORSKNING 
I föreliggande studie har magmassage visat sig minska gastrointestinala 

symtom och öka hälsorelaterad livskvalitet hos personer som använder 
laxantia kontinuerligt eller vid behov. Ytterligare studier behövs där 
personer med förstoppning som inte tidigare har använt laxantia får 
magmassage för att studera upplevelser och effekter.  Magmassage skulle 
kunna fungera som ett förstahandsval av behandling vid förstoppning. I 
likhet med motion skulle recept på magmassage vid förstoppning kunna 
förskrivas. Forskningsfrågor som kvarstår är hur lång tid, hur ofta, med 
vilket tryck och hastighet magmassage bör ges för bästa effekt. Dessutom 
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finns behov att utvärdera långtidseffekter av magmassage. Oberoende av 
forskningsfråga bör upplevelseperspektivet särskilt studeras. 

Informanterna i intervjustudien berättade att egenmassage gav effekt 
men var förknippat med en känsla av krav. Att det upplevs som ett krav 
ökar risken att magmassagen inte genomförs vilket gör att egenmassage som 
ett behandlingsalternativ bör studeras vidare. Några fallstudier har visat att 
egenmassage tycks ge effekt men det behövs ytterligare studier och då 
framför allt randomiserade kontrollerade studier.  

SUMMARY IN ENGLISH 
This thesis evaluates experiences, effects, and costs of abdominal massage 
given to people with constipation. The thesis contains four papers. A 
literature review of health economic analysis of nursing practices based on 
database searches in 2004 and 2007 (Paper I). Paper I provides a ground for 
a prospective randomized controlled trial that took place between 2005 and 
2007 where abdominal massage was evaluated in terms of effects and costs 
(Paper II and III). The RCT study included 60 participants who were 
constipated (Rome II criteria) and is presented in Paper II and Paper III. As 
an expansion of the RCT, one study used a qualitative approach to 
illuminate how participants experienced abdominal massage. The qualitative 
study included nine participants and is presented in Paper IV. The 
participants were informed about that the participation was voluntary and 
they were free to discontinue at anytime without declaring any reason. The 
study was approved by the Ethics Committee at the Medical Faculty, Umeå 
University (Um dnr. 04-132M). 

Paper I investigates the application of economic evaluation in studies 
that address nursing practices. Systematic database searches without 
limitation in publication year gave nearly 600 papers that were screened in 
full text. Of those, 115 studies were found to be relevant according to 
stipulated inclusion criteria. The result showed that there was a trend of 
increased publications from the year 2000 and forward and nearly half of 
the studies were published during the last four and an half years of a 23-year 
period. Few studies revealed the health economic methods used and the 
perspective of the economic analysis. There was a large variability in 
number of included cost items. Because of the methodological weaknesses 
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in many of these studies, it is difficult to use these studies as a ground for 
discussing resource distribution.  

Paper II investigates the effects of abdominal massage on gastrointestinal 
function and laxative intake on persons with constipation. The instruments 
used were a questionnaire, Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS), 
and a protocol where the participants made notes about the number of 
bowel movements, stool size and consistence, time to defecate, laxative 
intake, physical activity, fibre intake, and fluid intake. Data were analyzed 
using multiple linear regression. After eight weeks of abdominal massage, 
the intervention group experienced significantly less severe gastrointestinal 
symptoms according to total score (GSRS), constipation syndrome, and 
abdominal pain syndrome compared to the control group. They also had 
significantly more bowel evacuation compared to the control group. There 
were no differences in laxative intake, indigestion syndrome, diarrhoea 
syndrome, consistency of faeces, or stool size. The abdominal massage, 
however, has a delayed effect that may occur first after a number of weeks 
and is considered to be a long-term treatment. 

Paper III is a health economic study that evaluates the change in health-
related quality of life (HRQoL) for people with constipation receiving 
abdominal massage and estimates the cost-effectiveness of two alternative 
implementation scenarios. In scenario I, the abdominal massage was given 
by enrolled nurses in a department to all participants for eight weeks. The 
participants who found the treatment effective received an additional eight 
weeks of abdominal massage. Scenario II starts with eight weeks of 
professional abdominal massage and the participants who found the 
treatment effective were shown how to give themselves abdominal massage. 
They performed this self-massage for an additional eight weeks. EQ-5D 
was used to measure HRQoL and to calculate QALY. After eight weeks of 
abdominal massage, the intervention group had significantly higher HRQoL 
as measured by EQ-5D VAS compared to the control group. No significant 
differences were measured with the EQ-5D index. For scenario I, the cost 
per QALY was €60 000. For every additional week, the costs will decrease 
and if the treatment goes on for years it will approach €28 000. For scenario 
II, the cost per QALY was €75 000 and will eventually drop to €7900. 
Abdominal massage is initially expensive, but for those who respond 
favourably, abdominal massage can be an effective long-term treatment. 

Paper IV had a qualitative approach with the aim to illuminate 
experiences of receiving abdominal massage when having constipation. 
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Semi-structured interviews were conducted and qualitative content analysis 
was used to analyse the data. Four themes were formulated: being on one’s 
guard, becoming embraced by safe hands, feeling touch to body and mind, 
and being in a fragile state. Receiving abdominal massage was described as 
comfortable and influenced the whole person, both the body and the mind.  
Physically the participants described that they experienced the body in a 
new way and experienced decreased problems with constipation. They also 
described emotional changes and that they developed new ways to relate to 
their bowel. The improved bowel function was, however, described as easily 
disturbed and it was associated with demands to continue abdominal 
massage to maintain the new state.  

Conclusion: Abdominal massage is a pleasant treatment that provides 
significantly less severe gastrointestinal symptoms and increase health-
related quality of life. As a long- term treatment, abdominal massage can be 
a cost-effective treatment.  
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TACK 
Då är slutet nära, resan är snart över, och vilken resa. Jag har njutit, 

våndats, och verkligen uppskattat att jag fick chansen att genomföra 
projektet. Jag har känt mig priviligerad. Många har varit delaktiga i och 
bidragit till att detta blev en avhandling. Jag vill särskilt tacka: 

Alla deltagare i interventionsstudien för att ni så frikostigt har delat med 
er av er tid och era erfarenheter. Utan er hade detta inte varit möjligt att 
genomföra.  

Mina handledare; lektor Catrine Jacobsson som har varit min 
huvudhandledare under större delen av min doktorandtid. Med stort 
tålamod och pedagogisk finess har du lett mig fram på vägen till disputation. 
Alltid positiv och med en sällsynt förmåga att lyssna har du många gånger 
hjälp mig att se nya perspektiv. Tack för att du hållit dig så tillgänglig och 
haft din dörr öppen för mig närhelst jag har behövt. Du har varit en 
förebild i ditt handledarskap som jag kommer att bära med mig. Min 
biträdande handledare docent Birgitta Engström, säker och trygg, du har 
hjälpt mig se utvägar när jag själv har velat runt bland alla vägskäl och 
valmöjligheter och inte vågat ta beslut. Du har varit ett stort stöd, tack 
Birgitta. Biträdande handledare professor Lars Lindholm, pragmatisk och 
lugn, du har läst mina rop på hjälp-mail och säkert och lugnt tagit mig ner 
på säker mark igen. När jag tänkt katastroftankar har du haft en förmåga att 
sätta saker i rätt perspektiv. Tillsammans har ni varit ett fantastiskt team 
som kompletterat varandra och varligt styrt en vilsen doktorand. 
Handledningstillfällena har varit fyllda av kreativitet och gett mig idéer och 
kraft att fortstätta framåt. Tack för att ni har trott på mig och min förmåga 
att ro denna avhandling i land.  

Ania Willman, professor på Blekinge Tekniska Högskola, tack för att du 
så frikostigt har delat med dig av din stora kunskap om hur man genomför 
litteraturöversikter. Tack för all uppmuntran och stöd.  

Hans Stenlund, docent i biostatistik, institutionen för folkhälsa och 
klinisk medicin; epidemiologi, tack för ovärderlig hjälp med den statistiska 
bearbetningen av mitt material.  
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Ulla Hällgren Graneheim, lektor vid institutionen för omvårdnad, dina 
synpunkter och hjälp med tolkningen i innehållsanalysen har varit ovärderlig 
hjälp för mig. Tack Ulla. 

Personalen vid medicinska biblioteket, Umeå universitet, som bidragit 
med hjälp och support när det har gällt databassökningar och EndNote-
problem. Alltid hjälpsamma och inget verkar vara besvärligt.  

Astrid Jonsson för värdefull hjälp med språkgranskning.  
Professor Fredricka Gilje, Billings, Montana, USA, as a gift from heaven 

you rescued me when I found my self in (at? on? of?) great (big? large?) 
confusion and lost in the English language. Thank you for your kind and 
valuable support.  

Martin Bäckström, avdelningschef, Institutionen för farmakologi och 
klinisk neurovetenskap; Klinisk farmakologi för hjälp med att ta fram 
kostnader av laxantia. 

Sofia Mattson, doktor i farmakologi, Institutionen för farmakologi och 
klinisk neurovetenskap; Klinisk farmakologi för hjälp med att skapa 
relevanta variabler när det gäller läkemedel för att kunna genomföra 
statistisk bearbetning av materialet.  

Maine Carlsson, dietist på Geriatriskt Centrum, Norrlands Universtiets-
sjukhus för råd om hur fibrer och kosttillskott kan klassificeras för att vara 
möjliga att bearbeta statistiskt.   

MajLis Waara och Erlinda Strinnholm som hjälpte mig ge magmassage 
när jag inte hann med allt själv. Stort tack! 

Till alla er på omvårdnadsinstitutionen, tack för gott kamratskap under 
åren. Särskilt tack till Helena Antonsson som fick in mig på banan en gång i 
tidernas begynnelse, utan dig hade nog denna avhandling inte blivit skriven. 
Christine Brulin som ställt upp som statistiskt ”bollplank” när jag måste 
tänka högt eller behövt statistiska råd. ”Klippan” Inga-Greta, vad skulle jag 
ha gjort utan dig! Du har lyssnat på mina beklaganden, varit levande 
uppslagsbok när jag inte hittat information, lånat ut romaner när jag behövt 
distraktion. Doktorandgruppen, tack Lenita Lindgren för roliga och viktiga 
diskussioner om massage, Ulrika Fallbjörk och Eva Boström för alla härliga 
skratt vi har delat, Anders Ringnér för att du så ofta ställt upp som 
datasupport och typografexpert, Charlotte Ångström, Sussi Backteman och 
alla ni andra i den fantastiskt trevliga doktorandgruppen, tack för en härlig 
gemenskap. Till er som redan disputerat och inte finns kvar på institutionen, 
Carin Franzén, Ann-Louise Glasberg och Maria Forsner, tack för alla 
pratstunder och luncher där vi delat skratt och gråt, saknar er. 
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Alla för mig viktiga grannar och vänner i Sävar och på annat håll. Kristin 
och Monica, tack för tankeutbyten och betydelsefulla samtal om livet. 
Viklunds och Liljemarks för middagar mitt i vardagen, härliga avbrott i 
arbetsveckan. Mags, tack för alla promenader broarna runt i ur och skur, 
ofta med djupa samtal.  

Mina systrar, Ingrid och Barbro med familjer, kanske de största 
påhejarna. Tack för att ni tagit emot mig alla gånger jag ringt och sagt att nu 
kommer jag! Det har varit välbehövliga avbrott att få komma ner och umgås 
med er. Tack för all uppmuntran och glada tillrop när jag har tvivlat på min 
förmåga och varit på väg att ge upp för att sadla om till busschaufför.  

Till mina vackra, modiga barn, Hanna, Petter och Linnea. Ni har fyllt 
mitt liv med så mycket glädje och stolthet och ibland gett mig hjärtat i 
halsgropen. Jag är så tacksam att ni finns och påminner mig vad som är 
viktigt i livet. Tack för att jag får dela livet med er. 

Till sist, Tomas, min älskade man och vän, tack för att du finns där, för 
att du drar mig ut i skogen och på havet så jag får andas och bara vara. Att 
ta chansen och leva med dig var nog det smartaste jag gjort! 

 
Denna avhandling har fått ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet, 

Ekhagastiftelsen, Vårdförbundet, Västerbottens läns landsting, Äldre-
Centrum i Västerbotten, Erik och Anna Detlofs Stiftelse samt ILCO. 
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