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Sammanfattning 
 

Blodtrycket regleras av det autonoma nervsystemet tillsammans med det hormonella systemet RAAS 

och utgör en hälsofara då det belastar framför allt hjärt- och kärlsystemet. Hypertoni är en av nutidens 

största folksjukdomar och drabbar omkring 27 % av Sveriges befolkning. 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att granska huruvida massage kan påverka blodtrycket hos 

patienter med hypertoni och se om massagebehandling kan användas som komplement till 

medicinering. 15 vetenskapliga artiklar har studerats angående massage och dess verkan på blodtryck. 

 

De vetenskapliga artiklarna gav resultat om att massageterapi ger en positiv effekt när det kommer till 

att sänka blodtryck. Resultaten synliggjorde en ökad avslappning hos de deltagande i samtliga 

undersökningar. Det parasympatiska systemet påvisades aktiveras, och därmed minskade 

utsöndringen av stresshormon som utgör en betydande faktor vid hypertoni. 

Trots detta ses massage ofta som en metod utan vetenskaplig grund, men det börjar blir en alltmer 

accepterad terapeutisk metod av såväl allmänheten som det medicinska verksamhetsområdet.  

 

Det behövs göras fler studier inom detta pågående dilemma, då antalet patienter med hypertoni 

ständigt ökar samtidigt som vetskapen om massagens positiva följder växer utan att tas till 

användning.  
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Summary 
The effect of massage on hypertension – a literature study 

Blood pressure is regulated by the autonomic nervous system along with the hormonal system RAAS 

and is a health risk mainly when it comes to the cardiovascular system. Hypertension is one of the 

biggest diseases and affects about 27 % of the Swedish population. 

 

The purpose of this study is to see whether massage can affect blood pressure in patients with 

hypertension and if massage therapy therefor can be used as a supplement to medication. 

15 scientific articles about the massage and its effects on blood pressure were studied. 

 

Massage therapy has been shown to have a positive effect when it comes to lowering blood pressure. 

The results made a visible relaxation of the participations in all examinations. The parasympathetic 

system was activated, and thereby reduced the secretion of stress hormones which are a significant 

factor when it comes to hypertension. 

 

Although massage is often seen as a method with no scientific basis, it becomes more and more 

accepted by the public and the medical activity. More scientific studies need to be done in this 

ongoing dilemma, where the number of patients with hypertension are constantly increase while 

knowing the positive impact of massage is growing without being used.  
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Inledning 

 

Blodtrycket bedöms av hjärtats kontraktionskraft och det motstånd blodet möter i kärlen. 

Sammanställningen av hjärtats pumpförmåga, mängden blod som pumpas runt i kroppen och kärlens 

kondition ger tillsammans en insikt i vilket skick som råder. Blodtrycket blir vanligtvis högre med 

åldern eftersom åderförkalkning orsakar mindre elasticitet i kärlen (1). Tillståndet hypertoni 

definieras först när blodtrycket varit högt under en längre tid. Att se till risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar som följder av högt blodtryck är ytterst viktigt. Inte minst resulterar följderna i en 

oerhörd ekonomisk belastning för samhället och sjukvården, dessutom. Så mycket som 27 % av den 

vuxna befolkningen i Sverige har diagnosen hypertoni och därför betraktas det som en folksjukdom 

(2,3,4,5). Runt om i världen orsakar hypertoni mer än 7 miljoner dödsfall årligen (6). 

 

 

 

Bakgrund 

 

Blodtryckets fysiologi regleras av det autonoma nervsystemet tillsammans med det hormonella 

systemet RAAS, bestående av renin, angiotensin och aldosteron (1,7,8). Det autonoma nervsystemet 

reglerar blodtrycket med hjälp av baroreceptorer i aorta och de stora halsartärerna, som känner av 

tryckförändringar och i enlighet med detta försöker upprätthålla stabilitet. Receptorerna reagerar på 

tänjning av kärlväggen och signalerar till det centrala nervsystemet att öka eller minska 

parasympatikus eller sympatikus. Sägs parasympatikus minska, kommer sympatikus öka, och tvärt 

om, vilket resulterar i att arteriolerna antingen kontraheras eller expanderas. Sympatisk aktivitet 

leder till att hjärtfrekvensen och blodtrycket stiger. Vid ökad aktivitet av det parasympatiska systemet 

fokuserar kroppen istället på att återhämta sig och vila, vilket ger sänkt hjärtfrekvens samt blodtryck. 

RAAS justerar även vätskemängden i blodet genom att öka eller minska njurarnas utsöndring, där av 

korrigerat blodtryck (1,4,9). 
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Hypertoni 
 

Hypertoni är en folksjukdom som bidrar till dagens ökning av olika kardiovaskulära sjukdomar. Det 

är Sveriges främsta medicinerade sjukdom med en beräkning på omkring 27 % drabbade av den 

svenska befolkningen (2,10). 

 

Ett blodtryck anses högt om det överskrider 140/90. Gränsvärdet är dock lägre hos individer med 

exempelvis diabetes eller njursjukdomar (11). Diagnosen hypertoni definieras först då blodtrycket 

legat högt under en längre tid. Mätningar avläser det systoliska samt diastoliska trycket, det vill säga 

hjärtats verksamma och vilande läge. Det systoliska blodtrycket ökar under akut stress, medan det 

diastoliska blodtrycket ökar under en längre utdragen stressperiod (12). 

 

Etiologin till hypertoni är starkt kopplad till ärftlighet, men även till exogena och endogena faktorer. 

Övervikt, stress och hög konsumtion av salt är samtliga bidragande till utvecklingen av högt 

blodtryck (9,12,13). 

 

Hela 95 % av all hypertoni kallas essentiell eftersom ingen enskild orsak kan påvisas. Snarare beror 

hypertoni på en mängd olika faktorer som tillsammans utvecklar ett alltför högt blodtryck (10,11). 

 

Faran med hypertoni är att det höga blodtrycket kan ligga obemärkt och riskera svikt i andra 

organsystem på grund av fördröjd behandling. Följdsjukdomar kan även utvecklas (9). 

 

För att reducera graden av hypertoni används diverse läkemedel samt livsstilsförändringar som 

innefattar rökavvänjning, viktnedgång och minskat intag av alkohol och salt (14). Obehandlad 

hypertoni leder eventuellt till sekundära kärlförändringar i form av kärlväggsförtjockning, 

ateroskleros och nedsatt funktion av endotelet i kroppens artärer (11,15). 

Variationer av hypertoni 

 

Sjukdomen delas in i primär och sekundär hypertoni, där primär är vanligast förekommande och 

drabbar omkring 80–85 % av fallen. Bakomliggande orsak till diagnosen är då oftast otydlig, men 

beror sannerligen på osunda levnadsvanor. Sekundär hypertoni drabbar endast omkring 15–20 % 

av fallen och är en följd av oupptäckt sjukdom. Hormonstörning, njursjukdom, kärlsjukdom eller 

annat motiv kan ligga till grund för hypertonin (9,15). 

 

Av de 1,8 miljoner svenskar med förhöjt blodtryck har 60 % mild blodtrycksförhöjning, 30 % måttlig 

och 10 % kraftig (9,14,15). 

 

Renovaskulär hypertoni är förhållandevis vanligt förekommande och beror på njurars oförmåga att 

utsöndra salt och vatten. Extra viktigt att se efter är saltintaget. Salt binder vätska och den ökade 

vätskemängden höjer blodtrycket (14).
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Renovaskulär hypertoni ska misstänkas vid till exempel hypokalemi eller blåsljud över njurartärer. 

Vid renovaskulär hypertoni förträngs kärlet i njurpulsådern, vilket leder till blodtrycksfall i 

njurcirkulationen. Njurarna aktiverar då det hormonella RAAS-systemet, som styr upp tillståndet 

genom att dra samman kärlen, med högt blodtryck som följd (1,14). 

 

Feokromocytom är en ytterligare form av hypertoni, som utgår från binjurarna där stresshormon 

utsöndras. Ökad sekretion av stresshormon uppkommer i blodbanan, och tillslut bildas tumörer som 

orsakar en kraftig blodtrycksstegring (1). 

 

Malign hypertoni är numera ovanligt förekommande, men ett mycket allvarligt tillstånd av hypertoni, 

där ingen behandling anses adekvat för undvikandet av komplikationer. Symtom är vanligen 

huvudvärk, dimsyn eller näsblödning. Det diastoliska blodtrycket är i regel högre än 130 mm Hg. 

Tillståndet påverkar njurar, hjärta samt nervsystem (1,14). 

 

Uppföljning behövs vid alla typer av hypertoni eftersom blodtrycket drastiskt kan stiga eller sjunka 

trots att det legat stabilt ett tag under behandling. Elektrolytrubbningar kan också uppträda vid 

behandling med flera olika läkemedel (1,12). 

 

Utredning och behandling av hypertoni 

 

Vid diagnostisering av hypertoni är det rimligt att se till den drabbades anamnes, som kan vara 

till stor hjälp då man kan få information om ärftlighet, trivsel på arbete, sociala förhållanden, 

kostvanor och mediciner. Informationen är ytterst viktig för att behandlingsplanen ska kunna ge 

bäst effekt (9). 

 

De blodtryckssänkande läkemedlen som vanligtvis används i Sverige är tiaziddiuretika, ACE-

hämmare, kalciumantagonister, angiotensin-receptorblockerare, och betablockerare. För att sänka 

blodtrycket tillräckligt krävs oftast en kombination av olika läkemedel och åtgärder. Antihypertensiva 

läkemedel såsom ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare och alfablockerare har visat sig 

påverka glukos- och insulinomsättning på ett gynnsamt sätt (3,9). 

 

Kroppsmasseindex (BMI) mäts vid kontroller av hypertoni, med störst vikt på midjemåttet, då 

bukfetma är en av de allvarligaste komponenterna när man ser till symtom. Kliniska implikationer vid 

hypertoni kan främst vara råd om fysisk aktivitet för att förebygga och behandla kardiovaskulära 

sjukdomar. I takt med ökad grad fetma, alltmer stillasittande livsstil och en ökad ålder hos den 

svenska befolkningen väntas prevalensen av hypertoni stiga från den redan höga siffran, men fysisk 

aktivitet på recept (FaR) blir allt vanligare som behandlingsmetod enligt Folkhälsomyndigheten (7). 
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För att verifiera diagnostisering av hypertoni rekommenderas 4–6 blodtrycksmätningar vid olika 

tillfällen. Hypertoni upptäcks främst vid regelbundna kontroller. Enligt de senaste riktlinjerna från 

European Society of Hypertension, anges blodtrycksmätningen ske efter minst 5 minuters vila i 

sittande position, därefter ges eventuell diagnos (9). För att se om ortostatism förekommer bör 

blodtrycket även mätas i stående position efter någon minut. Ibland förekommer ett silent gap vid 

blodtrycksmätningen, vilket innebär att pulsljudet försvinner strax efter att det systoliska trycket 

uppmätts och kan resultera i en felbedömning. I enstaka fall krävs en bredare utredning vid en 

specialistmottagning för hypertoni. Detta kan ske om hypertonin utvecklats före 30 års ålder, om 

graden av hypertoni är extremt svår, om blodtrycksförhöjningen> 130 mm Hg diastoliskt eller om det 

sker en tvär förändring i en annars väl kontrollerad hypertoni (2,5,9). 

 

EKG-undersökning utförs för att utreda rytmrubbningar och se efter betablockerare med mera. I vissa 

fall ges tecken på vänsterkammarhypertrofi, en följd utav okontrollerad hypertoni (7). När det 

kommer till insättning av läkemedel vid behandling av hypertoni används ofta betablockerare, som 

har dokumenterats sänka risken för kardiovaskulära följdsjukdomar (9). ACE-hämmare har 

skyddande effekt och används för att sänka angiotensin II samt öka kärlvidgandet, vilket sänker 

blodtrycket. Blodtryckssänkande läkemedel verkar genom att minska hjärtats minutvolym och/eller 

det perifera kärlmotståndet, vilket kan ske på olika sätt. De olika läkemedelsgrupperna ger 

genomsnittligt en likartad sänkning av blodtrycket (cirka 10/5 mm Hg). 

 

SBU (2007) rapporterar att blodtryckssänkande behandlingar minskar risken för slaganfall, 

hjärtinfarkt och död (3). Liao, Chen, Wang och TSA (2016) har genom sina studier påvisat att 

blodtrycks-mål endast uppnås med omkring 25–40 % vid medicinering. Framgångsrik 

rehabilitering tros därför vara en kombination av farmakologiska och icke-farmakologiska metoder 

(17). 

 

Vid väl uppnådd behandling, ett diastoliskt blodtryck på omkring 90 mm Hg har mycket 

vunnits. Dock kvarstår en ökad risk för kardiovaskulära komplikationer jämfört med en person 

med samma blodtryck men utan terapi (3). 

 

Utredning vid misstanke om sekundär hypertoni ser över förekomsten av proteinrik, hematit, S-

kreationen-stegring och undersöker kaliumnivåerna för att utesluta njursjukdom (1). 
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Massage 

 

En metod som kommit till att accepteras alltmer av så väl allmänheten som det medicinska 

verksamhetsområdet är massage. Det franska ordet massage kan härledas till arabiskans mäss, som 

betyder trycka, beröra, eller grekiskans massor, som betyder knåda (18). 

 

Massage medför ökat blodflöde till vävnader, som i sin tur värmer upp ömma eller stela muskler och 

leder. Malek och Wall, grundarna för portteorin, lade fram redogörelser om hur smärtsignaler inte är 

fria att nå hjärnan så fort de genererats på en skadad vävnad, utan möter neurologiska portar i 

ryggmärgen som avgör om signalerna ska skickas vidare eller inte. Teorin har bland annat påvisat att 

smärta upplevs först när portarna gett vika för signalerna och låtit de nå vårt medvetande. 

Kontrollsystemet som styr vilka signaler som förs vidare byggs på ett samspel mellan mentala 

processer, sinnesintryck och utsöndrandet av hormoner. Detta förklarar varför det kan kännas 

lindrande att massera ett smärtande område (1,8,9). Portteorin bygger på empiriska studier av 

smärtupplevelser som kan lindras tack vare yttre stimulus som exempelvis massage. Enligt portteorin 

sägs massage kunna utkonkurrera de smärtimpulser som uppkommer vid smärta och istället skicka 

hämmande transmittorsubstanser för ökat välbehag (1,19). 

 

En annan teori som kan kopplas till massage är reflexteorin, som kopplar massagebehandling till 

cirkulationssystemet med förändring i det systoliska och diastoliska blodtrycket. Massagen orsakar 

expanderande blod- och lymfkärl, vilket underlättar hjärtats arbete. Massagen ökar flödet av venöst 

blod och minskar motståndet i artärerna (1). Specifika tryck och töjningar som massage utgörs av, 

stimulerar inte enbart blodkärl och lymfsystemet, utan även muskler, nerver, hud, och nervsystem. 

Massage sänker muskeltonus och ökar elasticiteten. Följderna leder till ökat blodflöde, frisläpp av 

lugnande hormoner, avslappnade muskler, förbättrad koncentration och stärkt immunförsvar. 

Manuell behandling genom knådning och pressning främjar hela blodcirkulationen och resulterar 

även i lymfrening, muskelavslappning, smärtlindring och återställande av metabolisk balans och 

välbefinnande (1,20). 

 

Förutom att massage behandlar fysisk värk som smärta, finns även psykiskt lidande i form av stress, 

som dessutom är en indikator vid högt blodtryck. Stress kan ha negativ inverkan på blodkärl, 

blodfetter och hjärtrytm. Massage stimulerar utsöndring av välmående hormoner som motarbetar 

stress och ger oss ett lugn (12). 

 

Massagebehandlingar kan utformas på olika vis, bland annat som triggerpunktmassage, djup 

vävnadsmassage och avslappningsmassage. Formerna skiljs åt då exempelvis avslappningsmassage 

omfattar en lättare beröring, medan djup vävnadsmassage är allt kraftigare. Triggerpunktmassage 

behandlar specifika områden, så kallade muskelknutor (21). 
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Den vanligaste typen av massageterapi är klassisk svensk massage, välkänd för sin terapeutiskt 

avslappnande effekt och en god metod att se till vid stress- och utbrändhet, eller diagnoser som 

hypertoni där endotelceller markerar symtom på inflammatorisk stress (21,22). 

 

Klassisk svensk massage är utformad med långa jämna drag, knådningar och cirkelrörelser på ytliga 

lager av muskler med hjälp av lotion eller olja. Metoden är mild och avkopplande och är den mest 

förekommande massagebehandling (19,20,21). 

 

Djup vävnadsmassage är en annan teknik som används för spända eller smärtsamma muskler. 

Metoden riktar in sig på djupare skikt av muskler och bindväv genom långsamma tryck och 

friktionstekniker. Shiatsu är en japansk massageterapi där lokala fingertryck används över 

meridianerna för att förbättra energiflödet och återfå balans. Trycken hålls omkring 2–8 sekunder. 

 

Thaimassage är ytterligare en metod som likt shiatsu trycker på specifika punkter. Även 

kompressioner och stretchning av muskler ingår. Terapeuten flyttar och sträcker ut kroppen i olika 

ställningar som förbättrar flexibiliteten och rörelseförmågan, vilket också minskar stress. Denna 

metod ger mer energi än de flesta andra massagebehandlingar. Zonterapi ska inte förväxlas med 

fotmassage trots att det utförs på fötterna. Tryck som tillämpas på olika områden motsvarar inre organ 

och system i kroppen som då stimuleras för att korrigera energi. Triggerpunktbehandling handlar om 

myofasciala triggerpunkter, muskelknutor som utgör en öm punkt på grund av att särskilda 

muskelfibersträngar är spända. Behandlingen försöker inaktivera dessa spända punkter så att muskeln 

slappnar av (12,19,20,21). 
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Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att se hur massage kan påverka blodtrycket hos patienter med 

hypertoni. 

Metod 
 

Denna studie är en litteraturstudie som bygger på olika vetenskapliga artiklar, föreläsningar och 

medicinska böcker som handlar om hjärt- och kärlsjukdomar, samt om hur massage påverkar 

hypertoni. En litteraturstudie handlar om en sammanfattning av olika studier och forskning som 

gjorts inom ett specifikt ämne. 

 

Studien består av 15 vetenskapliga artiklar samt forskning som analyserats och kritiserats för bästa 

möjliga information. Två olika databaser har använts, Cinahl och Pubmed. De sökord som användes 

i databaserna var hypertension, high bloodpressure, massage and effects. Sökorden begränsades till 

artiklar skrivna på engelska och dessutom var artiklarna peer reviewed. Cinahl gav 25 träffar och 

Pubmed 134. Huvudrubriker och sammanfattningar skummades igenom tills att 15 vetenskapliga 

artiklar valdes. Samtliga av dessa artiklar undersökte massagens effekt på hypertoni. Tanken var att 

välja artiklar med varierande tillvägagångssätt för att få en bred bild av massagens påverkan. Värdet 

och kvaliteten på de valda artiklarna gavs med hänsyn till publiceringsår, syfte, frågeställningar, 

urval, mätinstrument och resultat. 

 

Urval 
Vid sökning av vetenskapliga artiklar var kriterierna att vara granskad genom peer reviewed, ha 

engelskt språk och vara utförd med hänsyn till etiska överväganden som senare kommer att beskrivas. 

Ingen begränsning gällande publiceringsår gjordes, vilket gav ett bredare urval. 

I urvalet prioriterades randomiserade kontrollerade studier då de har högt bevisvärde. 

Relevanta artiklar valdes sedan ut efter att ha läst igenom dess titlar och abstract. 

 

Etiska överväganden 
Samtliga artiklar har redovisat ett godkännande av etisk kommitté, som är ett krav för publicering i 

vetenskapliga tidsskrifter av vårdvetenskaplig och medicinsk forskning (33). Det är viktigt att samtliga 

studier gjorts med samtycke och fritt deltagande. Information ska också alltid finnas tillgänglig. Syftet 

med forskning ska vara att främja hälsa och därför krävs det att etiska riktlinjer följs. 

 

Dataanalys 
För att få en överblick av samtliga artiklar skrevs en matris på deras innehåll, se bilaga 1.
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Resultat 

 

Kaye et al. (2008) utförde en studie där 263 deltagare med muskelspasmer, stelhet och hypertoni 

anmälde sig för undersökning av blod- och medelartärtryck. En automatisk blodtrycksmätare 

registrerade hjärtfrekvensen både innan och efter massagebehandlingen, och resultaten visade en 

markant sänkning av blodtrycket, (skillnaden systoliskt -10.4 mm Hg, diastoliskt -5.3 mm Hg), 

medelartärtrycket (-7mmHg) och hjärtfrekvensen (-10.8 slag/min) (23). 

 

Hernandez et. al. (1999) jämförde hur muskelavslappning och massagebehandling påverkade 

personer med hypertoni. Resultaten visade att deltagarna som genomgått en massagebehandling 

hade minskat systoliskt och diastoliskt tryck i sittande ställning. Samma deltagare gav även svar på 

ett reducerat diastoliskt tryck vid liggande position. Den andra gruppen däremot, vars behandling 

var avslappningsövningar, hade ingen signifikant minskning i blodtrycket. Även salivens mängd av 

stresshormonet kortisol mättes, och resultatet visade att endast massagegruppen sänkte sin 

kortisolproduktion avsevärt (24). 

 

Izreen, Zaiton, Oteh, Aminuddin och Mohd (2012) framförde en randomiserad kontrollerad studie där 

enbart kvinnor med diagnosen hypertoni deltog. 23 deltagare delades in i två grupper, varav en grupp 

fick massageterapi medan den andra fick utföra avslappningsövningar under en 4 veckors period. 

Blodtryck och hjärtfrekvens mättes vid varje tillfälle, samt tillväxtfaktorer hos vaskulära endotelceller 

som leder till angiogenes, nybildning av blodkärl. 10 ml blod utan kemiska konserveringsmedel 

samlades från samtliga deltagare i provrör vid det första och sista massagetillfället. Nivån av löslig 

VCAM-1 och ICAM-1 analyserades, då vaskulär cell-adhesion molekyl 1 spelar en central roll i den 

tidiga angiogenesprocessen, med effekt utav oxidativ stress. Under studiens 4 veckor reducerades 

nivån av ICAM-1 gradvis från start (1988,3 ng/ml) till slut (990,25 ng7ml). EKG och stresstest togs för 

att säkerställa normal hjärtfunktion. Terapeuten gick efter ett protokoll med hela 38 steg, som utförligt 

beskrev vilka muskler som skulle bearbetas och om de skulle knådas, hackas, dras eller liknande. 

Massagegruppen visade signifikant minskning av både systoliskt blodtryck (-12 mm Hg) och 

diastoliskt blodtryck (-5 mm Hg). Även hjärtfrekvensen sågs minska hos deltagarna i massagegruppen. 

Kontrollgruppen som endast fick genomgå avslappningsövningar sänkte sina blodtryck tillfälligt, 

medan massagegruppen sänkte sina alltmer märkbart och under en längre tid (22). 
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Mohebbi, Moghadasi, Homayouni och Nikou (2012) konstaterade ryggmassagens effekt vid 

reducering av systoliskt och diastoliskt blodtryck efter 12 behandlingar (22). Likaså påvisade Liao, 

Chen, Wang, & Tsai (2016) att massage bidrar till avsevärd minskning av både systoliskt blodtryck 

(genomsnittlig skillnad, - 7,39 mm Hg) och diastoliskt blodtryck (genomsnittlig skillnad, - 5,04 mm 

Hg) hos patienter med primär hypertoni (17). 

 

Suk Lee, Soo Lee, Choi och Chung (2003) påvisade goda resultat av 10 veckors qigong-massage på 

patienter med mild essentiell hypertoni. 58 deltagare delades in i antingen en qigong-grupp eller en 

kontrollgrupp. I qigong-gruppen sjönk det systoliska och diastoliska blodtrycket avsevärt, lika så 

mängden katekolaminer - noradrenalin, metanefrin och adrenalin. Även ventilatoriska funktioner 

stärktes och kunde ses vid spirometri som visade förbättrad forcerad vitalkapacitet och en större 

mängd utandningsvolym per sekund (25). Cambron, Dexheimer och Coe (2006) valde att undersöka 

olika typer av massage anpassat efter deltagarnas behov. I studien undersöktes hela 6 olika former. 

Klassisk svensk massage, triggerpunktsmassage, idrottsmassage, kraniosakral massage, myofacial 

massage och djup vävnadsmassage var de metoder som användes vid behandlingstillfällena, som 

varade omkring 60–90 minuter. Efter genomförda behandlingar påvisade resultatet en sänkning av 

systoliskt blodtryck med 1,8 mm Hg. Klassisk svensk massage hade störst effekt när det kom till att 

sänka blodtrycket. Idrottsmassage och triggerpunktsmassage visade sig öka blodtrycket en aning (26). 

 

Delaney et. al. (2001) undersökte effekterna av myofacial triggerpunktsmassage hos patienter med 

hypertoni. Hjärtats arbete studerades och resultaten visade sänkning av det systoliska blodtrycket hos 

experimentgruppen som fick genomgå massageterapi (-3.5 mm Hg). Kontrollgruppen som erhöll 

avslappningsmetoder lyckades däremot inte sänka det systoliska blodtrycket lika märkbart (-2.3 mm 

Hg). Det diastoliska trycket visades inte skilja sig mellan de två grupperna. Utöver de medicinska 

undersökningarna gav experimentgruppen utmärkande resultat genom att tydligt visa förbättring av 

upplevd tillvaro och minskad muskelspänning efter att ha genomgått massageterapi (27). 

Walaszeks (2015) studie involverade enbart kvinnor med hypertoni, som under 10 tillfällen fick 

genomgå klassisk svensk massage. Studien visade goda förändringar vid blodtrycksmätning. 

Medelvärdet för det systoliska blodtrycket var innan behandlingen 144 ± 7 mm Hg och efteråt 134 ± 5 

mm Hg, vilket ger en minskning med hela 6,81 %. Även det diastoliska blodtrycket noterades sänkas. 

Medelvärdet av det diastoliska blodtrycket var till en början 74 ± 12 mm Hg, och efter 

massagebehandling endast 66 ± 10. Studien valde att mer specifikt granska de deltagande, och 

uppmärksammade särskilt en kvinna vars systoliska blodtryck var 160 mm Hg innan första 

massagebehandlingen, och 120 mm Hg innan det andra tillfället. Minskningen var hela 25 %. En 

annan deltagande hade 140 mm Hg systoliskt blodtryck innan behandling. Efter 7 dagar, innan 

massagebehandling, låg det systoliska blodtrycket på 115 mm Hg, en minskning med 18 % (28). 
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Cowen et. al. (2005) jämförde skillnaden mellan klassisk svensk massage och thaimassage. 

Resultaten efter behandlingarna hade positiv påverkan på vilopuls, hjärtfrekvens, blodtryck, 

rörelseförmåga och upplevd oro. Ingen signifikant skillnad visades mellan de två olika metoderna 

(29). 

 

Wentworth et. al. (2009) genomförde en studie där det gavs 20 minuters massagebehandling till 

patienter med kardiovaskulära sjukdomar och komplikationer. I studien ingick 130 patienter, varav 65 

fick genomgå massagebehandling. Skillnader i mätningar jämfördes efteråt mellan gruppen som fick 

erfara massagebehandling och gruppen som enbart behandlades ordinärt. Samtliga resultat visade 

reducering i smärta, muskelspänning och ångest omkring de hjärt- och kärlsjukdomar deltagarna 

genomgår, bland annat hypertoni (30). 

 

 

Diskussion 

 

Samtliga studier eftersträvade resultat om reducerat blodtryck med hjälp av massage och 

allesamman lyckades visa mer eller mindre tillförlitliga bevis på hur massage har en positiv 

inverkan vid hypertoni. Gemensamt för alla studiers deltagare var att de som fick erhålla 

regelbundna massagebehandlingar fick förbättrad prognos vad gäller deras höga blodtryck. 

 

Något som skiljde de flesta studier åt var tillvägagångssätt, tidsperiod, val av metod samt antal 

deltagare. Mohebbi, Moghadasi, Homayouni & Nikou (2012) delade likt de flesta andra in sina 

deltagare slumpmässigt i två grupper, men det som skilde studien åt från resterande var att de endast 

erbjöd 10 minuters klassisk svensk massage till interventionsgruppen. Studien höll på under 6 veckors 

tid, medan de flesta andra studier pågick färre veckor, omkring 2–4, med minst en timmes terapi åt 

gången. Studien påvisade interventionsgruppens minskade systoliska och diastoliska tryck, dock inte 

lika utmärkande som de flesta andra studier, möjligen på grund av den kortvariga behandlingen som 

dessutom mättes subjektivt genom frågeformulär (31). 

 

 Även Wentworth et. al. (2009) lät mätningarna skattas av patienterna själva, med hjälp av en siffrig 

VAS-skala. Studien fokuserade mycket på mätningen av upplevd stress, spänning och ångest, vilket 

gjorde att VAS-skalan valdes. De ifyllda formulären visade en klar uppfattning om förstärkt välmående 

hos de patienter vars behandling inkluderade massage, dock kan detta tänkas missvisas och härledas 

till placebo. Stress, värk och hjärtklappning visades reducerat till en grad då skillnaden kändes 

märkbar.
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Intressant med denna studie var att de lät samma massageterapeut utföra samtliga massager och på 

exakt samma vis för bästa tillförlitlighet. Främst användes klassisk svensk massage, sedan användes 

massagetekniker beroende av individuella faktorer eller önskemål. Utöver resultaten gällande 

blodtryck demonstrerade studien att det rent tidsmässigt och kunskapsmässigt är möjligt att införa 

massageterapi som vårdmetod och arbetsmoment utfört av sjuksköterskor vid behandling av 

patienter med hypertoni och diverse kardiovaskulära sjukdomar (30). Izreen, Zaiton, Oteh, 

Aminuddin och Mohd (2012) valde att djupgående analysera massagens effekt på tillväxtfaktorer hos 

vaskulära endotelceller som leder till nybildning av blodkärl, som i sin tur påverkas vid oxidativ 

stress. Studien var ytterst välorganiserad och grundlig. Studien är hittills den första som beträffar 

mätningar av inflammatoriska endotelcells-markörer vid massage, och förväntningarna om att nivån 

av ICAM-1 skulle reduceras stämde med det slutliga resultatet (22). 

 

Även Hernandez et. al. (1999) fördjupade sin studie genom att se till härkomsten av hypertoni, vilket 

vanligen uppkommer genom stress och därmed kortisol. Mängden kortisol mättes före och efter 

behandling för att påvisa massagens korrigering av blodtryck och verkan på stressorer. Hernandez et. 

al. (1999) kom även fram till att muskelavslappningsövningar inte var lika effektivt som massagens 

fysiska beröring (24). Massage är ofta sedd som en metod utan vetenskaplig evidens, dock påträffas 

ofantliga mängder forskning kring ämnet som framhåller bevis om att det är en metod med oerhörda 

effekter på vårt välmående. Ulbricht skildrar just denna bild av massage i sin studie och påpekar att 

det sedan lång tid tillbaka finns studier som påvisar att massage kan sänka blodtrycket hos personer 

med hypertoni, men att det trots detta inte bör vara en ersättning till allt mer beprövade metoder (4). 

Izreen, Zaiton, Oteh, Aminuddin och Mohd (2012) tillsammans med Kaye et. al. (2008) säger sig 

önska mer forskning inom området massage, och under en allt längre tid för att säkerställa den 

positiva inverkan (22,23). Etiologin till hypertoni är kopplad till en mängd olika faktorer, och som 

tidigare nämnts är hela 95 % av all hypertoni essentiell eftersom ingen enskild orsak kan påvisas. Med 

ett holistiskt synsätt kan man med större chans gå till botten med orsaken till utvecklad diagnos och 

på så sätt även komma fram till en så effektiv och hållbar behandlingsmetod som möjligt. 

 

Delaney et. al. (2001) påpekade vikten av att alltid försöka se till helheten, särskilt när det kommer till 

patienter med kardiovaskulära sjukdomar som ofta lider utav stress och ångest på grund av sin 

diagnos. Där av lät de sig inte begränsas av att endast se till hjärtats arbete efter massage, utan såg till 

alla vinster som massageterapin bidrog med (27). Även den koreanska studien av Suk Lee, Soo Lee, 

Choi och Chung (2003) såg till helheten och indikerade qigongens avslappnande och stabiliserande 

effekt på det sympatiska nervsystemet hos patienter med hypertoni. När det kom till resultatet 

förmodade de att minskningen av andelen katekolaminer hade en avgörande effekt på blodtrycket, 

men att qigongen hade en positiv inverkan i det stora hela, det vill säga både fysiologiskt och 

psykologiskt (25). 
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Walaszek (2015) var ensam om att studera specifika deltagare och inte bara se till medelvärdet av 

alla deltagare (28). 

Kvaliteten på studierna varierar mellan hög och medelmåttig. Alla artiklar var vetenskapligt 

granskade och höll måttet vad gäller etiska överväganden, dock var en del artiklar mer 

övergripande och medan andra var fördjupade. Exempelvis valde Suk Le, Soo Lee, Choi och Chung 

(2003) samt Izreen, Zaiton, Oteh, Aminuddin och Mohd (2012) att gå djupare och mer specifikt i 

undersökningen av massagens påverkan vid hypertoni. Mohebbi, Moghadasi, Homayouni & Nikou 

(2012) samt Wentworth et. al. (2009) utförde övergripande undersökningar som dessutom 

skattades subjektivt, vilket dessvärre inte kan anses vara lika tillförlitliga som resterande studier 

(31). Cowen et. al. (2005) undersökte förändringar i så väl psykologiska som fysiologiska 

parametrar efter varje massagetillfälle på 90 minuter. Intressant var att studien inte enbart höll sig 

till en massagemetod, utan både klassisk svensk massage och thaimassage. Det goda resultatet av 

båda behandlingarna förstärker massageterapins positiva verkan, oavsett metod (29). 

Cambron, Dexheimer och Coe (2006) testade hela 6 olika former av massagebehandlingar I deras 

studie. Resultatet av studien visade att massage påverkar blodtrycket på olika sätt beroende på vilken 

metod som används. Anledningen till varför just idrottsmassage och triggerpunktsmassage 

resulterade i ett förhöjt blodtryck är oklart, men kan tänkas kopplas till att just dessa metoder är mer 

smärtsamma än de flesta andra metoder. Smärtan kan tänkas stimulera till sympatikuspåslag. De 

andra massagemetoderna är lugnare och mer avslappnande (26). 

 

Samtliga studier lät deltagarna fullfölja sin medicinering utan avvikelse, dels eftersom det rör etiskt 

övervägande att inte överskrida forskning på bekostnad av andras hälsorisker, men också eftersom 

massage är tänkt att framstå som ett komplement till nuvarande behandlingar av hypertoni. Den 

främsta typen av massage som användes var svensk klassisk massage, som med sina fördelar är 

varierad genom knådningar, strykningar och tryck för en skön avslappning (16,17,22,24,30,31,32). 

 

Inom området massage och hypertoni är forskningen begränsad, med behov av betydligt fler 

vetenskapliga studier. Evidensen behövs stärkas och resultaten behövs säkerställas. Att utföra denna 

litteraturstudie var mer komplicerat än tänkt, mycket på grund av den begränsning som inriktningen 

fann sig i. Att dra statistiskt giltiga slutsatser var också svårt med tanke på hur mycket studierna 

skiljdes åt gällande urval, metod, tid och så vidare. 

 

Det är fortfarande oklart huruvida massagebehandling kan ge en långvarig och positiv effekt på 

blodtrycket. Behandlingen är inte bestående utan behövs likt medicin tas regelbundet under en 

längre tid. Studierna undersökte massagens effekt under ett antal veckors tid, vilket ger ett vinklat 

resultat som enbart täcker studiens tidsperiod utan att sträcka sig vidare till hypertonins 

långtidsbehandling. Både Kaye et. al. (2008) och Delaney et. al. (2001) visade markanta sänkningar i 

sina studier under en kort period som varade en månad. Frågeställningar om hur resultaten skulle 

kunna tänkas se ut under en längre tid framöver hade förbättrat studien. Upprepade mätningar av 

blodtrycksförändringar under ett längre skede hade förstärkt samtliga studiers resultat (23,27). 
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En studie som däremot undersökte långtidseffekten av massagebehandlingen var studien av Izreen, 

Zaiton, Oteh, Aminuddin och Mohd (2012). 48 timmar efter avslutad behandling mättes blodtrycket 

och hjärtfrekvensen, som påvisade en kvarstående effekt (22). Intressant att veta hade varit när 

effekten avtar. 

 

 

 

Slutsats 

 

Massagebehandling vid hypertoni visar med goda resultat vara en evidensbaserad metod med behov 

av ytterligare förstärkning och utveckling som övertygelse. För att implementeras inom vården krävs 

det utföras allt fler kontrollerade randomiserade studier för att säkerställa den positiva verkan vid 

hypertoni. Då de flesta studierna använde sig av klassisk svensk massage, kan det tänkas förminska 

bredden av de metoder som ger bäst resultat. Detta är ytterligare ett argument till varför det behövs 

utföras fler studier.
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Bilaga 1 
 

Artikel Författare Syfte Design Deltagare Bortfall Urval Metod Resultat Kvalitet  

          

Effects of Suk Lee, M., Soo Genom qigong se Experime Experimentgrupp Inga bortfall Konsek Gransk 
Förbättrad 
respiration 

Hög evidens, 
Kvantitativ 
studie. 

Qigong on Lee, M., Choi, E.S. om avslappning ntell samt  utivt ning och 

och därmed 

sänkt 

 

determinant & Chung, H.T. och massage studie kontrollgrupp på  urval mätning 

blodtryck. 

Minskad 

 

s and  påverkar hypertoni  116 deltagare   av 

adrenalin 

och 

 

ventilatory       vitalpara 

noradrenalin

. 

 

function in       metrar   

middle-aged       och   

patients       mängd   

with       katekola   

essential       miner   

blood          

pressure,          

blood          

pressure          

hypertensio          

n.          
          

  The Effect Mohebbi Z, Att med hjälp av Randomis 67 deltagare 6 bortfall Random 10 
Intervention
sgruppen 

Medelhög 
evidens, 
kvantitativ 
studie. 

of Back Moghadasi M, alternativ metod erad   iserad minuters 

minskade i 

systoliskt 

 

Massage on Homayouni K, sänka blodtrycket kontroller    ryggmas 

och 

diastoliskt 

tryck. 

 

Blood Nikou MH. hos patienter med ad studie    sage 

Subjektivt 

resultat 

 

Pressure in  diagnosen     under 6   

the Patients  hypertoni     veckor   

with       på   

Primary       patienter   

Hypertensio       med   

n in 2012-       hyperto   

2013: A       ni.   

Randomize          

d Clinical          

Trial          
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  Massage Wentworth, J. Et. Att förbättra Fall- 108 deltagare Inga bortfall Kontroll Subjekti 

Subjektiva 

resultat som 

Låg evidens, 

Kvantitativ  

studie. 

therapy Al. situationen för kontrollst varav hälften  erat va 

blev 

positiva 

men ej 

 

reduces  patienter med udie ingick i   självskat 

mätbara. 

Minskad 

ångest 

 

tension,  hypertoni genom  kontrollstudien   teformul och upplevd  

anxiety and  massageterapi.  och andra hälften   är där 

muskelspän

ning. 

 

pain in    i   patienter   

patients    experimentgrupp   fick   

awaiting    en   uttrycka   

invasive       sig   

cardiovascu          

lar          

procedures.          
          

A Cowen, V.S., Att jämföra Experime 34 deltagare där Uteblivna deltagare, Random 90 
Positivt 
resultat på 

Hög evidens, 
Kvantitativ 
studie. 

comparative Burkett, L., klassisk svensk ntell hälften fick ej specificerat iserad minuters 

blodtrycket 

oavsett 

 

study of Bredimus, J., massage med studie erfara   massage metod.  

Thai Evans, D.R., thaimassage vid  massageterapi   där   

massage Lamey, S., behandling av  medan den andra   fysiolog   

and Neuhauser, T. & hypertoni samt se  halvan enbart   iska   

Swedish Shojaee, L. över psykologiska  fick genomgå   samt   

massage  och fysiologiska  avslappning   psykolo   

relative to  parametrar.     giska   

physiologic       paramet   

al and       rar   

psychologic       granska   

al measures.       des   

       genom   

       hela   

       behandli   

       ngen   
          

Impact of Walaszek, R. Att studera Kontroller 44 deltagare, 22 i Inga bortfall Endast Statistis 

Goda 
förändringa
r vid 

Hög evidens, 
Kvantitativ 
studie. 

classic  individualistiska ad studie kontrollgrupp  kvinnor ka 

blodtrycks

mätning 

både 

 

massage on  resultat vid  och 22 i   individu 

systoliskt 

och 

 

blood  hypertoni med  experimentgrupp   ella diastoliskt.  

pressure in  påverkan av     utrednin   

patients  massage     gar och   

with       uppföljn   

clinically       ingar av   

diagnosed       enbart   

hypertensio       kvinnor   

n.       med   

       hyperto   

       ni   
          

  The short- Delaney, J.P. A., Att studera Experime 78 deltagare, Inga bortfall Kontroll Experim 
Systoliskt 
blodtryck 

 

term effects Leong, K.S., massagens effekt ntstudie experimentgrupp  erat entgrup 

minskade 

avsevärt i 

Medelhög 
evidens, 
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kvantitativ 
studie. 

of Watkins, A. & vid hypertoni och  samt  randomi pen fick 

experiment

gruppen, 

 

myofascial Brodie, D. se hjärtats arbete  kontrollgrupp.  serat myofaci 

dock inte 

det 

diastoliska. 

 

trigger point  under avslappning    urval al   

massage  samt under     triggerp   

therapy on  massage.     unktmas   

cardiac       sage   

autonomic       medan   

tone in       kontroll   

healthy       gruppen   

subjects.       fick   

       avslapp   

       ning.   
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Changes in Cambron, J.A., Att se vilken Experime 128 deltagare Inga bortfall Slumpm 6 olika 

Resultatet 

varierade 

stort 

Låg evidens, 

Kvantitativ  

studie. 

 

blood Dexheimer, J. & massagemetod ntstudie som delades in i  ässigt typer av 

beroende på 

vilken 

  

pressure Coe, P. som ger bäst effekt  mindre grupper  urval massage 

massagemet

od som 

  

after  vid hypertoni.     metoder utfördes   

various       testades    

forms of           

therapeutic           

massage: A           

preliminary           

study.           
           

High blood Hernandez-Reif, Att undersöka Fall- 126 deltagare – 2 bortfall Kontroll Mätning 

Muskelavsl
appningsöv
ni 

Medelhög 
evidens, 
kvantitativ 
studie. 

 

pressure M., Field, T., massagens kontrollst kontrollgrupp  erat ar av 

ngar sågs 

vara lika 

  

and Krasnegor, J., korrigering av udie samt  randomi kortisol 

effektiva 

som 

  

associated Theakston, H., blodtryck och  experimentgrupp  serat och 

massagebeh

andling vid 

  

symptoms Hossain, Z. & sensorer hos    urval granskni hypertoni.   

were Burman, I. patienter med     ng av    

reduced by  hypertoni     hjärtats    

massage       arbete    

therapy.       innan    

       och    

       efter    

       behandli    

       ng.    
           

The effect Kaye, A.D., Kaye, Att studera Randomis 263 deltagare, 5 bortfall Konsek 1 

Markant 
minskning 
av 

Hög evidens, 
Kvantitativ 
studie. 

 

of deep- A.J., Swinford, J., hjärtfrekvens före erad kontroll- och  utivt månads blodtryck,   

tissue Baluch, A., och efter klassisk kontroller experimentgrupp  urval behandli 

medelartärtr

yck och 

  

massage Bawcom, B.A., svensk ad studie .   ng med 

hjärtfrekven

s hos 

  

therapy on Lambert, T.J. & massagebehandlin     samma 

samtliga 

deltagare 

som 

  

blood Hoover, J.M. g     massage 

fick 

massagebeh

andling 

  

pressure       metod    

and heart       och    

rate.       mönster.    
           

Impact of Geleijnse J.M., Att se efter hur Randomis 87 deltagare med 3 bortfall under Genom Undersö 
Markant 
sänkning i 

Medelhög 
evidens, 
kvantitativ 
studie. 

 

dietary and Kok F.J., Grobbee avslappning och erad olika grader av studiens gång intressea kningar 

diastoliskt 

och 

systoliskt 

  

lifestyle D.E. massageterapi kontroller hypertoni  nmälan och 

tryck samt 

förbättrad 

  

factors on  samt ad studie    mätning 

hjärtfrekven

s. 

  

the  livsstilsförändringa     ar före,    



22 
 

prevalence  r påverkar     under    

of  hypertoni     och    

hypertensio       efter    

n in Western       behandli    

populations.       ngstillfä    
       llen    
           

Prospective Lewington, S., Att se över Randomis 117 deltagare 1 bortfall Random Olika 

Märkbar 
förbättring 
av 

Medelhög 
evidens, 
kvantitativ 
studie. 

 

studies Clarke, R., förändringar hos erad från olika  iserat massage 
blodtrycket 
vid klassisk 

  

collaboratio Qizilbach N., Peto, patienter med kontroller sjukhus  urval behandli 
svensk 
massage. 

  

n. Age R., & Collins, R. hypertoni i olika ad studie    ngar på 
Välbefinnan
det ökade 

  

specific  stadier under     ett brett 

också 
genom 
minskad 

  

relevance of  alternativa     spektru 

stress och 

oro. 

  

usual  behandlingsmetode     m av    

bloodpressu  r     patienter    

re to       med    

vascular       olika    

mortality.       grader    

       av    

       hyperto    
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       ni.   

       Samtidi   

       gt   

       kontroll   

       er av   

       vitalpara   

       metrar   
          

Global Kearney Syftet att se över Analys 42 deltagare Inga bortfall Konsek Mätning 
Förbättrin
g och 

Hög evidens, 
Kvantitativ 
studie. 

burden of PM,Whelton P, vitalparametrar    utivt ar före, 

minskning 

av 

diastoliskt 

 

hypertensio Reynolds och framför allt    urval under 

tryck, 

dock inte 

lika 

 

n.Analysis K,Muntner hjärtats arbete vid     och 

märkbart i 

det 

systoliska 

 

of P,Whelton PK, He genomgående     efter 

trycket. 

Hjärtfrekv

ensen 

 

worldwide J. massagebehandlin     behandli 

sågs 

förbättras. 

 

data.  g.     ng med   

       noggran   

       n analys   

       av   

       värden.   
          

A Sains, K. Med syfte att Kontroller 18 deltagare Inga bortfall Genom En 
Tydlig 
skillnad i 

Medelhög 
evidens, 
kvantitativ 
studie. 

prescribing  jämföra skillnaden ad studie under 12 veckors  intressea kontroll 

förbättring 

mellan de 

två 

 

for  mellan  period.  nmälan grupp 

grupperna. 

Båda 

 

hypertensio  avslappningsmetod    och respekti 

grupperna 

förbättrad

e 

 

n as a  er och    uppfylld ve en 

sina 

värden, 

men 

 

practicing  massagebehandlin    a experim 

experimen

tgruppen 

fick 

 

nurse.  g hos patienter    kriterier entgrup 

bättre 

resultat 

efter sina 

 

  med hypertoni och    om p. Ena 

massageb

ehandling

ar. 

 

  se om    diagnost gruppen   

  massageterapi ger    iserad fick   

  positiv effekt vid    hyperto erfara   

  högt blodtryck.    ni under avslapp   

      minst 3 ningsöv   

      månader ningar   

       medan   

       den   

       andra   
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       fick   

       massage   

       behandli   

       ng.   

       Mätning   

       ar   

       gjordes   

       regelbun   

       det.   
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Effects of Liao, C., Chen, S., Att se efter Kontroller 88 deltagare 2 bortfall Random 2 

Minsknin

g i 

diastoliskt 

Hög evidens, 
Kvantitativ 
studie. 

massage on Wang, M. & TSA, effekten av svensk ad studie varav 53  iserat grupper 

och 

systoliskt 

tryck hos 

 

blood P. klassisk massage  deltagare hade  kontroll särskiles 

samtliga 

deltagare i 

båda 

 

pressure in  hos patienter med  diagnosen primär  erat beroend 

grupper. 

Medelstor 

 

patients  hypertoni i olika  hypertoni och 35  urval e på 

förbättring 

i gruppen 

 

with  stadier. Mätningar  deltagare hade  efter graden 

med 

primär 

hypertoni 

 

hypertensio  av blodtryck och  sekundär  kriterier av 

och mild 

förbättring 

i 

 

n and  hjärtfrekvens.  hypertoni.   hyperto 

den 

sekundära. 

 

prehyperten       ni. Båda   

sion. The       fick   

journal of       genomg   

cardiovascu       å   

lar nursing.       regelbun   

       den   

       massage   

       behandli   

       ng   

       samtidig   

       t som   

       hjärtats   

       arbete   

       studerad   

       es.   
          

High blood Ulbricht, C. Med syfte att Randomis 52 deltagare med Inga bortfall Urval Undersö 
Reducerin
g i smärta, 

Medelhög 
evidens, 
kvantitativ  
studie. 

pressure:  behandla högt erad primär hypertoni  efter kningar 

muskelspä

nning och 

 

An  blodtryck med kontroller av olika grad och  kriterier och 

ångest 

samt sänkt 

 

integrative  alternativa ad studie långvarighet  om registrer 

diastoliskt 

och 

systoliskt 

 

approach.  metoder. Klassisk    primär ingar av tryck.  

Alternative  svensk massage    hyperto värde   

and  samt    ni som   

complement  muskelavslappnan     sedan   

ary  de övningar och     jämförd   

therapies  terapier.     es under   

       6   

       veckors   

       period   

       med   

       regelbun   

       dna   

       massage   

       behandli   
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       ngar   
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


