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Omsorgsmassasje
• Ment for eldre og/eller pasienter som har nedsa: funksjonsevner

• Omsorgsmassasje er en mykere variant av klassisk muskelmassasje. 

• Massasjen hjelper med å få i gang blodsirkulasjon, sBmulerer lymfesystemet slik 
at det blir fortgang med utsliping av avfallsstoffer og i mange Blfeller kan massasje 
oppleves som smertelindring. 

• Omsorgsmassasje anbefales Bl de eldre, funksjonshemmede pasienter og spesielt 
Bl pasienter som si:er i rullestol og/eller pasienter som har problemer med å 
være akBve i hverdagen. 

Oxytocin-hormon
Ved massasje frigjøres oxytocin-hormoner, som er hormonet for ro og velvære. 

Oxytocin er en motpol mot «kamp-og flukt» hormonene som aktiviseres av stress. 
Dermed kan vi si at massasje har virkning mot stress. 

Oxytocin har mange flere gode virkninger; 
• det senker angstnivået
• høyner smerteterskelen
• forbedrer funksjonene i immunforsvaret
• senker blodtrykket, øker næringsopptaket
• virker gunstig på våre evner til problemløsning
• øker sårhelingsprosessene

• Økt livs kvalitet

• Økt blodsirkulasjon

• Økt bevegelighet

• Økt søvnkvalitet

• Nærkontakt/berøring

• Mykere hud

• Reduksjon av muskel- og skjele: smerter

Fordeler med massasje
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Delvise kontraindikasjoner

Absolu7e Kontraindikasjoner
- når skal man ikke massere!

- Når massasje er kontraindisert på det aktuelle området, men du kan masere 
andre områder.

• Akutt inflammasjon (betennelse). 

• Alle slags sår og eksem.

• Lokale, smittsomme tilstander.

• Artritt (leddbetennelse)

• Ødem og lymfeødem (finnes egen type massasje for lymfedrenasje) 

• Åreknuter (men området over kan masseres for å øke gjennom 
gjennomstrømningen)

• Nevropati, tidligere kalt “nervebetennelse”, nå omtalt som nervesykdom/-
patologi: nedbryting av det perifære nervesystem i et eller flere områder på 
grunn av bakenforliggende sykdom. 

Massasjebehandling skal ikke gis når beboeren har:

• Smittsom sykdom, også sterk forkjølelse med feber, influensa.

• Feber.

• Alvorlig osteoporose: Lege må konsulteres før behandling.

• Meget høyt / ubehandlet blodtrykk: Lege må konsulteres før behandling. 

• Etter nylig operasjon: Lege må konsulteres før behandling pga. økt fare for 
blodpropp.

• Nylig tilfelle av blodpropp: Lege må konsulteres før behandling. Fare for 
blodpropp er større i de første to årene etter et oppstått tilfelle av blodpropp.

• Kreft: Lege må konsulteres før behandling.

Kilde Norges massasjeforbund



• Sjekk at du har alle tingene til massasjen før du går i gang.

• Start med et hånd- eller fotbad med badesalt hvis aktuelt. 
Ellers sørg for å sprite hånd 

• Fjern smykker hvis mulig

• Leie av beboer – sørg for en avslappet stilling av kroppen om 
det er i rullestol, lenestol eller seng. 
Bruk eventuelt puter, teppe, byggrynspose o.lign.

• Husk din egen arbeidsstilling!
Sørg for å komme tett på der du skal massere så du ikke 
sitter med strake albuer. Sett deg ved siden av beboeren med 
fronten frem hvis mulig Ved ansiktsmassasje er det best å stå 
bak beboeren.

• Legg en pute under arm, hånd eller fot med håndkle på. 

• Musikk? Noen ganger er det et ekstra løft å ha på rolig 
musikk. Andre ganger er det forstyrrende.

• Eliminer bakgrunnsstøy, finn en rolig plass å sitte

Forberedelser
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• Bruk fukQghetskrem eller olje for fukTghet og smøring. Det 
er vikTg å ha liU smøring, slik at du leU kan gli hendene på 
persons hud og unngå for mye friksjon. 

• Start proksimalt

• Bevegelser mot hjertet

• Tenk på hva hvilket vev du masserer på (Muskel, sene, bein)

• Beveg i fiberretning eller på tvers av fiberretning

• VikTg under massasje. Bruk begge hendene, hold allTd 
kroppskontakt med en hånd. Gir trygghet og holder 
nærkontakten. AllTd se på ansiktet Tl personen og se på 
uUrykket deres. Hvis du ser grimaser eller ”winching” i 
smerte, redusere presset. 

• Behandlingen skal oppleves gjennomgående behagelig, men 
med noe sårere områder der det måUe siUe 
muskelspenninger.

• Engasjere deg gjerne i en hyggelig samtale med beboer eller 
skap hyggelig atmosfære med musikk eUer beboers smak.  

Huskeregler
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De 4 klassiske massasjegrep

Effleurage
(strykninger)

Petrissage
(knaing, rulling, el1ng, nyping)

Friksjon 
(med fingertuppene)

Tapotement
(hakninger) 
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Håndens anatomi (Manus)
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Håndmassasje
Leiring. For å kunne gi beboer en god håndmassasje, trenger beboer å bli 
si6ende rik7g. Få beboer 7l å slappe av i armen helt. Det kan være lurt å 
legge en pute under armen, eller bygge opp på annen måte. Det bør være 
en behagelig posisjon for beboer og husk også din egen arbeidss7lling.

Underarm: 

Hold beboers håndflate, vendt oppover med et trygt grep under hånden. Nå, 
med den andre hånden begynner du å stryke le6 oppover mot albue fra 
håndledd. Gjenta 10-12 ganger. Li6 hardere press mot albu og le6ere ned 
fra albu. E6erpå vender du håndflaten ned og gjentar på oversiden av 
underarmen. (Effleurage)

Bruk grebene petrisssage og friksjon på muskelgruppene. I fiberretningen og 
på tvers av fibrene.

Håndflaten:

Legg beboers hånd med håndflaten opp og plasser en av dine hender under. 
Åpen håndflaten 7l beboeren med den annen hånd og strekker fingrene ut 
med et le6 press. Du skal nå ha et godt grep på beboers hånd mens du 
holder den åpen og strekker det fla6 med fingrene. Bruk effleuragegrebet. 
Fly6 fingrene rundt toppen av hånden fra lillefinger siden 7l tommelsiden. 
Jobb med sirkulerende og strykende grep hvor presset legges opp mot 
hjerte og mer avslappende på veien 7lbake, prøver å massere alle områder. 
Være forsik7g selv - for mye press kan være smertefullt for klienten. 
E6erhvert fly6 7l at begge hender masserer sidene sam7dig. Begynn i 
midten og jobb deg ut tommel/lillefinger siden. Bruk petrissage og  
friksjonsgrebet
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Fingrene: 

Jobb videre ned mot fingrene. Start med tommelfingeren ved å gni 
små lette sirkel bevegelser fra toppen og ut i fingertuppen, avslutt 
med å dra/gni fra topp til tupp. Jobb deg videre slik helt til du er på 
lillefingeren. Du kan godt lage et lite drag i hele fingeren for å gi litt 
lett mobilisering av ledd.

Avslutting: 

Når du avslutter stryker du lett ned fra albue og helt ut i 
fingertuppene som en avslutning og beroligelse. Igjen litt mer trykk 
på vei opp og lettere på vei ned. Legg hånden forsiktig ned når du er 
ferdig, slik at den har god støtte i avslappet posisjon. 

Bytt side og ta samme behandling på den andre arm og hånd
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Fotens anatomi (Pes)
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Fotmassasje
Leiring For å kunne gi beboer en fotmassasje, trenger beboer å bli 
siUende/liggende rikTg. Få beboer Tl å slappe av i beina helt. Det 
kan være lurt å legge en pute under kneet, eller bygge opp på 
annen måte. DeUe bør være en behagelig posisjon for beboer. Husk 
også din egen arbeidssTlling! Finn en lav krakk og siUe på.

Leggen: 

Ha beboers fot foran deg med leU bøy i kneet, Plasser hendene 
nederst bak akillessenen og jobb vekselsvis oppover leggen Tl 
knehasen bak. Mer trykk oppover og mindre nedover. Gjenta 10-12 
ganger. LiU hardere press mot kne og leUere ned fra kne. De fleste 
muskler siUer bak og liU på siden av leggen, massasje foran 
oppleves ode smertefull og bør unngås. 

Vristen:

Ha beboers fot med vristen opp og plasser en hånd under foten. 
Start med efflurage i lenge strøk mot ankelen. Gå over Tl 
petrissagegrepet og jobb i sirkelbevegelser fra tærne og opp Tl 
ankelleddet. Start i midten og jobb ut Tl sidene. Du kan ta 
friksjonsgreb med tommelen på kanten av foten. ForsikTge trykk. 
FlyU fingrene rundt øverst av tærne og ned mot tuppen av tærne i 
små sikler og dra gjerne liU i tærne for mobilisering og sirkulasjon 
av ledd.
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Under foten: 
Få undersiden av foten opp og mot deg. Plasser hendene på hver 
side og start med å dra i midten og bøy siden utover for å åpne 
foten. Start med vekselsvis strykninger fra hæl og opp/ut mot 
tær. Lag også sirkelbevegelser. Her er det mange ømme punkter, 
ta hensyn og les beboers kroppsspråk. Trykk gjerne på vonde og 
ømme punkter med gradvis økende trykk. 

Avslutting: 
Når du avslutter stryker du lett ned fra kne og helt ut i tærne 
som en avslutning og beroligelse. Igjen litt mer trykk på vei opp 
og lettere på vei ned. Legg foten forsiktig ned når du er ferdig, 
slik at den har god støtte i avslappet posisjon. 
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Varmepakninger
üKan lages selv og sys etter beboers behov/området
üFylles med langtidskokende ris, grøtris eller bygggryn ris
üVarmes i mikro (obs ikke for varmt)
üKan legges på kroppen og ansiktet, kan være beroligende ved 

soving i sengen osv. 
üØker sirkulasjon, mykner og gir opplevelse av nærkontakt
üGod forberedelse til massasje.

ü Før massasje kan det være en fin måte å forberede kropp og 
berolige/mykgjør kropp ved å ta et fotbad/håndbad

ü Fyll opp en balje e.l. med lunket vann, havsalt eller såpe

üHa beboers fot/hånd i vannbad i ca 10 minutter

ü Ta ut fot/hånd forsiktig og pakk det godt inn i et håndkle.

ü Kun klapptørk

ü Begynn så gjerne innsmøring med fuktighetskrem/olje, og evt
start massasje

Hånd/fot bad
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Ansiktet
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Ansiktsmassasje
Vask beboers ansikt med en myk og varm klut. Start under haken og 
jobb utover Tl siden. Slik fortseUer du oppover hele ansiktet Tl du 
har vasket helt opp Tl pannen. 
Når du er ferdig med å vaske, er det på Tde å bruke massasje 
krem/ansiktskrem. Ta noe krem og legg den i håndflatene, gni de 
sammen, slik at kremen blir liU varm.

Start fra halsen og i hakeområdet og jobb deg oppover. Når kremen 
har bliU spredt over hele ansiktet diU, kan du begynne med selve 
massasje. Med begge hender, bør du forsikTg massasje ansiktet i en 
oppadgående retning. 

Følg pilenes retning og lag efflurage/strykninger med 
fingertuppene.

Når du er ferdig med deUe, plasserer fingrene nær nesen og 
massere kinnene Tl ørene. Friksjonsgrepet.

Maser tyggemuskelen (m.Maseter) på nederste del av kjeven.

Dra fingrene oppover mot øynene. Trykk langs øyebenet fra nesen 
og ut. Merk den lille sulcus, gjør et mildt trykk her. Sjekk 
reaksjonen. 

AvsluUer i panneområdet med å jobbe fra midten og ut Tl siden. 
AvsluU med leUe strykninger.

v Husk allTd å jobbe bilateralt i ansiktet 
så begge hender jobber synkront.
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Mellomgolvet / Diafragma 
hemmeligheten i pusten!
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«Når vi puster ut kommer diafragma opp som en liten kuppel og masserer de 
indre organene, og den masserer hjertesekken din. Det er derfor pusten er så 
vikBg for indre helse. Hvis diafragma er veldig stram, så sliter det mer på hjertet 
di:», sier yogainstruktør Siri Tuseth.
Førstelektor Kirsten Ekerholt ved Fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo  
stø:er Siri Tuseth langt på vei, men presiserer at hvis en blir for fokusert på å 
puste «rikBg», kan det for noen bli for mye kontroll. Pusten skal være mest mulig 
spontan, sier Ekerholt.
- Det finnes imidlerBd ikke én rikBg måte å puste på, fordi alle har individuelle 
livserfaringer som blant annet påvirker pusten. Men det vi alle kan bli flinkere Bl, 
det er å ta et «le:elsens sukk». Puste ut, helt ned i magen og slippe skulderene
ned, sier Ekerholt.» (Kilde Stvanger A0enblad , Slik puster du deg friskere)

- Pusten er bindeleddet mellom kropp og sinn. ,Det er den eneste av våre 
kroppslige funksjoner som både er automaBsk og viljestyrt. 
Vi ønsker å finne den automaBske pusten, den naturlige upåvirkede pusten. 
Ta et par kontrollerte in og utpust et par ganger – og legg så bare merke Bl alle 
aspekter ved pusten og sansefornemmelsene den bringer med seg 
(Fri: e:er Mindfulness kurs i Stavanger) 



Avspenning
PRT / Hold-slapp

Denne metoden kalles progressiv muskel avslappings trening (PRT) eller 
Hold – Slapp og består av spenning og avslapning av muskelgrupper i 
kroppen. 
Hensikten er å fremme avslapning og dette inntreffer etter at 
spenningen er forløst. En sterk muskelspenning kan gi en dyp 
avslapning i etterkant. 
Når du spenner en muskelgruppe skal du holde spenningen i ca 5-7 
sekunder, mens den etterfølgende avslapningen holdes i bortimot 30 
sekunder.
Du kan enten gjøre bevegelsen aktivt eller bare tenke deg den.
På en beboer kan dette gjøres ved at du lager motstand og beboer 
presser mot.
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Hvordan?
• Start med å si-e eller ligge i en behagelig s3lling.
• Ta 4 dype pust med magen  (bruk diafragma)
• Begynn øverst med skuldrene 
• Trekk de opp 3l ørene. Hold spenningen, tell 3l 7
• Slipp skuldrene ned, pust
• Press overarmen inn mot kroppen. Hold spenningen 

og press mens du teller 3l 7
• Slapp av i musklene, pust
• Kny- hendene hardt sammen, tell 3l 7, slapp av og 

pust
• Kjenn om armene føles varmere, tyngre annet?
• Gå videre ned gjennom kroppen og avslu- med 

fø-ene
(Press ryggen inn mot rygglenet/golvet, spenn magemusklene, 
dra opp bekkenmuskulaturen, spenn setemuskulturen, press 
lårene ned i underlaget mm) 



«4-7-8»
Felles for mange pusteøvelser er at utpusting er lengre enn 
innpusting. Dette gir avspenningsrespons. Her følger en pusteøvelse 
som stammer fra yoga og som er popularisert av lege og professor 
Andrew Weil. 
Pusteøvelsen kalles for «4-7-8». Den gjøres som følger:

• Pust inn mens du teller til 4 inni deg.

• Hold pusten mens du teller til 7 inni deg.
• Pust ut mens du teller til 8 inni deg.

Punkt 1-3 gjentas tre ganger.

Denne øvelsen tar kun et par minutter å gjennomføre og bør 
praktiseres minst to ganger daglig. Det kan ta noen uker før man 
merker resultater. 
Det er lettest å lære «4-7-8» mens man sitter med rett rygg. Etter å 
ha praktisert en stund kan «4-7-8» gjøres liggende, eksempelvis før 
man sovner. Mange synes «4-7-8» gir en svært beroligende effekt, 
mens andre kan oppleve at det er ubehagelig å holde pusten. Her 
må man altså bare prøve seg litt frem.

Alternativ pusteøvelse 
1. Pust inn i det ene nesebor
2. Pust ut av det andre nesebor

3. Pust inn i samme nesebor
4. Pust ut av det andre

5. Pust inn og ut gjennom begge nesebor to ganger
Gjenta fra punkt 1 til 5.
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Autogen trening
«Autogen trening» er en avspenningsmetode som har bli: brukt i snart 
hundre år og som innebærer at man fremkaller tyngde og varmefølelse 
basert på selvinstruksjoner. Det var psykiater Johannes Schultz som først 
begynte å bruke autogen trening innenfor helsevesenet. Øvelsen som er 
skissert her tar cirka 10 minu:er å gjennomføre.

• Si: eller ligg i en behagelig sBlling
• Gjenta langsomt inni deg «Armer og ben er tunge, tunge» fem ganger
• Gjenta langsomt inni deg «Armer og ben er varme, varme» fem ganger
• Gjenta langsomt inni deg «Magen er gjennomstrømmende varm» fem 

ganger
• Gjenta langsomt inni deg «Hjertet slår regelmessig og godt» fem ganger
• Gjenta langsomt inni deg «Pusten er jevn og god» fem ganger
• Gjenta langsomt inni deg «Musklene i hals, nakke og kjever er 

avslappet» fem ganger
• Gjenta langsomt inni deg «Pannen er behagelig kjølig» fem ganger

Når man skal lære seg autogen trening må man altså pugge de overnevnte 
instruksjonene. Hvis man bruker de:e med pasienter kan man lese 
instruksjonene høyt, mens pasienten si:er / ligger med lukkede øyne og 
ly:er. En vikBg grunn Bl at autogen trening har bli: en populær 
avspenningsøvelse er fordi den er effekBv og gir dyp avspenning.
Avspenning er verdifullt for å oppnå stressmestring og velvære

Referanse Mar*n Bystad: Avspenningsøvelser - et ny8g verktøy
Bystad er psykolog ved Alderspsykiatrisk Avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge og 
doktorgradss9pendiat ved Universitetet i Tromsø. Han er under spesialisering i klinisk eldrepsykologi



Mindfullness – oppmerksomt nærvær 
Mindfulness har sitt opphav i den buddhistiske tradisjonen, og preger østlig filosofi 
og psykologi. I vesten fokuseres det på de allmenngyldige prinsippene i mindfulness
og praksisen fristilles dermed fra sin opprinnelige religiøse kontekst. Mindfulness -
meditasjon kan praktiseres av alle, uansett tro.
Den vanligste norske oversettelsen av mindfulness er oppmerksomt nærvær. Andre 
oversettelser er tilstedeværelse, oppmerksomhetstrening, våkenhet og bevisst 
oppmerksomhet.
Det finnes ulike måter å praktisere mindfulness på. Det er enkle mentale og fysiske 
øvelser der oppmerksomheten forankres i kropp, pust eller bevegelse. Denne 
systematiske treningen gir innsikt i tanker, følelser og kroppslige fornemmelser. Vi 
trener på å forholde oss til virkeligheten ved å:
• styrke vår oppmerksomhet og evne til å holde fokus.
• observere oss selv og omgivelsene våre, og være til stede med ting som de er 

med en åpen, nysgjerrig og aksepterende holdning
• utfordre autopiloten vår og ta mer bevisste valg.
Mindfulness er altså en spesiell måte å være til stede på i øyeblikket. I motsetning til 
å være en måte å koble av på, er det en bevisst måte å koble seg på øyeblikket; med 
hensikt og uten automatisk evaluering, kategorisering eller bedømming. 
Mindfulness hjelper oss å være tilstede med det som skjer i oss selv og i møte med 
omverdenen.
Nyere hjerneforskning viser at det å trene den åpne og fokuserte 
oppmerksomheten vår systematisk gjennom mindfulness, styrker aktiviteten i de 
områdene i hjernen som vi bruker når vi planlegger og tar veloverveide 
beslutninger. Det roer ned aktiviteten i «alarmsentralen» i hjernen, som aktiveres 
når vi opplever stress. Hukommelsen styrkes, og vår evne til å forstå oss selv og 
kroppens signaler bedres. Hjerneforskning viser også at aktiviteten øker i de 
områdene i hjernen som er forbundet med innlevelse og empati. 
Mindfulnesstrening er imidlertid ikke en metode for å fjerne ubehag, men en 
tilnærming som hjelper oss å håndtere ubehag på en bedre måte. Over tid vil en slik 
praksis kunne gjøre at man får et bedre forhold til seg selv og andre mennesker.

Øvelse: Sitt i en behagelig stilling, men rett i ryggen, lukkede øyne. Pust dypt et par 
ganger: Deretter lar du oppmerksomheten følge pusten din så tett som det lar seg 
gjøre. Du skal være oppmerksom på alle sansefornemmelser som knytter seg til til 
pusten som du aldri har lagt merke til før eller som den var ditt første åndedrett! 
Hver gang oppmerksomheten din vandrer vekk fra sansefornemmelsen omkring 
pusten, merk deg hvor den var og gå tilbake til pusten. 10 minutter.

Referanser

www.mindfulnessnorge.no
Bishop, S.R. et al., (2004). Mindfulness. A Proposed Operational Definition. Clinical Psychology: 
Science and Practice,11, 230–
241. Available: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1093/clipsy.bph077/abstract

La øyeblikket bli levende og verdt å leve… la det ikke unnslippe ubemerket og 
ubrukt Martha Graham
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Musikk 

Anbefalt musikk:
• Anders Rogg – Lyden av lys

• Arvo Pärt – Spiegel im Spiegel
• Abandonada – Piano Tranquilo
• Honesty and truth – 10 minute mix for meditation and 

massage (Tibet spa musikk)

• The sounds of birds – Nature recordings

Følg spilleliste på Spotify:

Aktivitetsdosetten – Massasje og avspenning
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Kontakt AkJvitetsdoseKen
post@akJvitetsdoseKen.no

Lone Koldby T: 957 30 914


