
 
 
 
Massage 
 
Kroppskontakt är ett grundläggande behov hos människan och behovet av kroppskontakt och 
beröring blir inte mindre för att man blir äldre.  
Speciellt viktigt kan det vara för personer med demenssjukdom, som har svårt att uttrycka sig. 
Mycket tyder på att ju allvarligare sjukdomen är och ju mer nedsatta sinnesorganens funktion är, 
desto viktigare kan beröringen vara.  
 
Genom beröring skapas en ordlös kontakt mellan vårdare och patient, vilket ger en ökad trygghet 
och minskad stress. Beröring får nervsystemet att slappna av och på så vis blir musklerna 
avspända. Det känns tryggt och behagligt. 
 
 
”Mjuk massage” är ett samlingsbegrepp för massagemetoder  
som ges med mjuka och fasta strykningar, lätta tryck och  
cirkelrörelser på hudens ytliga strukturer.   
Exempelvis fysisk beröring som taktil massage,  
aromaterapimassage och beröringsmassage (SBU, 2002). 
 
 
 
Beröring 
Fysisk beröring i form av handmassage samt beröring på axlar och armar, i kombination med 
lugnande tal, har visat sig resultera i en mer långsam puls både på morgonen och på 
eftermiddagen 
Handmassage ges på händerna med lätta strykningar och lätt tryck på båda sidorna av handen och 
alla fem fingrarna. 
 
 
Taktil massage 
Taktil massage består av mjuka omslutande varsamma strykningar och tryckningar. Den som får 
massage ligger eller sitter skönt inbäddad i täcke, lakan, kuddar och kanske har en värmeflaska. 
Massagen ges med vegetabilisk olja till lugn och avslappnande musik. Rörelserna görs med varm 
hand i en lugn rytm efter ett strukturerat mönster som personen lär sig känna igen. 
Den som masserar är totalt fokuserad och koncentrerad på den person som masseras och är 
uppmärksam på signaler som ansiktsuttryck, andning och muskelspänning. Den skiljer sig från 
klassisk massage eftersom den inte når djupare strukturer. 

 

Magmassage 
Magmassage vid förstoppning är en form av mjuk massage med tvärgående strykningar och 
medsols cirkelrörelser som följer tjocktarmens riktning. Massagen utförs av en person med god 
kunskap i massage eller beröring.  
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Magen är ett intimt område och risk för kränkning kan föreligga om inte mottagaren är trygg med 
massören. 

 

Aromaterapi 

Vid aromaterapi används vanligtvis eteriska oljor, extraherade ur naturliga växtmaterial. Ibland 
används oljorna enbart som en stimulering av luktsinnet, men vanligtvis i kombination med 
massage.  

Genom att stimulera både lukt och känsel, förväntas terapin kunna ge personen avslappning, 
välbefinnande, förbättrad sömn, en minskning av eventuell smärta och även minskade 
beteendeförändringar. 

Massage och aromaterapi kan minska oro och agitation hos personer med svår demenssjukdom 
(SBU: evidensstyrka 4). 
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