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Sammanfattning 

Bakgrund: Det är känt att musik kan påverka personer och kan användas i syfte att främja 

läkning. Musik används bland annat för patienter med demens och för patienter som är 

vakna under operation. Regional anestesi i samband med operation medför flera fördelar för 

patienten som skall opereras. Det finns flera studier som visar musikens positiva effekt för 

patientens välbefinnande både innan och efter operation.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa forskning avseende musikens 

inverkan på patienten vid regional anestesi under operation. 

Metod: Metoden var en systematisk litteraturöversikt. I resultatet inkluderades 13 stycken 

artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. Analysmetod som användes var integrerad 

dataanalys och resultatet redovisades i form av kategorier och underkategorier.  

Resultat: Patienters oro och ångest minskade när de fick lyssna på musik under regional 

anestesi. Patienter beskrev att de upplevde en känsla av välmående och var mer 

tillfredsställda efter operation om de fått lyssna på musik. Vitalparametrar som blodtryck 

och pulsfrekvens visade sig minska vid användning av musik. En del patienter upplevde att 

smärtan minskade. Det fanns dock inkluderande studier som inte påvisade någon signifikant 

skillnad på respektive kategori.  

Diskussion: Musik kan ha en positiv inverkan under operation med regional anestesi. Det 

används olika instrument för att mäta ångest, vilket kan påverka resultatet. Vid vissa studier 

fick patienterna välja musik själva. Musiken spelades upp i varierande former, till exempel i 

hörlurar eller i operationssalen. Dessa faktorer gör att de blir svårt att dra ett generaliserbart 

resultat.  

Slutsats: Resultatet visar att musik kan ha en positiv inverkan både fysiskt och psykiskt på 

patienterna som fick lyssna på musik under operation. Anestesisjuksköterskor bör erbjuda 

musik vid regional anestesi och patienterna kan med fördel få välja musik själva då det visat 

sig ha bra effekt. 

 

Nyckelord: Regional anestesi, musik, litteraturöversikt 
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Abstract 

Background: Music is well known to affect people and has been used to promote healing. 

Music is used, for example, for patients with dementia and for patients waking up during 

surgery. Regional anesthesia associated with surgery brings several benefits to the patient to 

be operated. There are several studies showing the positive impact of music on patient 

wellbeing before and after surgery. 

Aim: The purpose of the literature study was to compile research into the impact of music 

on the patient in regional anesthesia during surgery. 

Method: The method was a literature review. In the result 13 articles were included, both 

qualitative and quantitative. The analysis method used was integrated data analysis and the 

results were presented in the form of categories and undercategories. 

Result: Patients' anxiety decreased when they listened to music under regional anesthesia. 

Patients described that they experienced a sense of well-being and were more satisfied after 

surgery if they had listened to music. Vital parameters such as blood pressure and pulse rate 

were found to decrease when using music. Some patients felt that the pain decreased. 

However, there were included studies that did not show any significant difference in the 

respective categories. 

Discussion: Music may have a positive effect during surgery with regional anesthesia. 

Different instruments are used to measure anxiety, which can affect the outcome. In some 

studies, patients were given the choice of music themselves. The music was recorded in 

various forms, such as headphones or in the operating room. These factors make it difficult 

to draw a generalizable result. 

Conclusion: The result shows that music can have a positive impact both physically and 

mentally on patients who listened to music during surgery. Nurse anesthetists should offer 

music at regional anesthesia and patients can benefit from choosing music themselves as it 

proved to be of good effect. 

 

KeyWords: Regional anesthesia, music, litterature review 
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1. INLEDNING 

Att genomgå en operation kan väcka känslor som oro och ångest vilket kan leda till lidande 

och minskat välbefinnande för patienten. På en operationssal finns mycket högteknologisk 

utrustning som anestesisjuksköterskan ansvarar för. Kunskap inom omvårdnad har stor 

betydelse för att på kort tid skapa en trygg och lugn miljö för patienten. Koelsch et al., 

(2011) beskriver hur musik sedan länge är välkänt för att kunna påverka känslor och 

sinnesstämning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har patienter observerats som 

fått lyssna på musik under operation. Detta väckte ett intresse att ta reda på mer om vilken 

påverkan det kan ha för patienten.  

 

I föreliggande litteraturstudie används begrepp som är vanligt förekommande i samband 

med operation. Ordlista med förtydligande av begrepp som använts återfinns i bilaga 1. 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning 

Enligt anestesisjuksköterskors kompetensbeskrivning ska en anestesisjuksköterska kunna 

utföra en generell anestesi på ASA (American Society of Anesthesiologists) I-II patienter 

självständigt efter ordination från anestesiolog (Hedenskog et al., 2012). Inom 

anestesiologisk omvårdnad ingår det bland annat att anestesisjuksköterskan genomför en 

anestesi efter patientens förutsättningar. Att arbeta förebyggande för att patienten skall få ett 

bra postoperativt återhämtande är också en viktig del vid anestesi. Som 

anestesisjuksköterska är det av stor vikt att kunna stötta och ge god omvårdnad till 

patienterna. Alla patienter är unika och skall därför behandlas som sådana med individuella 

behov. 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) skall vården byggas på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Sjukvården skall vara uppbyggd på ett sätt som bidrar till 

god kontakt mellan patient och sjukvårdspersonal. Sjukvården skall utformas så långt det är 

möjligt efter patientens vilja. Överallt där sjukvård utförs skall det finnas nödvändiga lokaler 

och utrustning. Lagen beskriver grunden i hur sjukvården ska bedrivas och därmed hur 

anestesin bör vara uppbyggd. Eriksson (1994) menar att alla patienter som ska genomgå en 

operation har rätt att vara delaktiga i beslut som tas och kunna påverka hur vården ska 

utföras. Genom att patienten får vara delaktig kan oro och lidande minska.  

 

2.2 Regional anestesi 

Regional anestesi är en metod som innebär att patienten är vaken under operationen 

(Hovind, 2013). Vid spinalanestesi som är en variant vid regional anestesi, får patienten 

bedövning som sprutas in i ryggmärgskanalen och bedövar smärta som uppstår i samband 

med operationen. Detta lämpar sig vid ingrepp i nedre delen av kroppen som till exempel 

höft- och knäoperationer. Regional anestesi används exempelvis om patienten har sjukdomar 

som kan innebära en hälsorisk vid sövning, det vill säga generell anestesi, då patienten 

sover. När patienten är vaken vid operation påverkas inte cirkulationen och respirationen på 

samma sätt. 
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Regional anestesi är ett samlingsnamn för olika metoder där lokalbedövningsmedel ges för 

att blockera nerver i till exempel benen (Lindahl, Winsö & Åkeson, 2016). Fördelar med 

denna typ av anestesi kan vara minskad blödning, bättre postoperativt mående och mindre 

risk för att drabbas av lungemboli eller djup ventrombos. Vid operation i buken finns det 

fördelar postoperativt. Några exempel är minskad risk för ileus och att lungfunktionen inte 

blir lika påverkad då patienten kan andas själv. Trots alla fördelar som följer med en 

regional anestesi har ingen studie kunnat påvisa att denna anestesiform ger minskade antal 

vårddygn eller bättre kliniskt slutresultat. 

 

År 2016 opererades 811 002 personer inom den svenska slutenvården (Socialstyrelsen, 

2017). Det finns dock ingen statistik som visar för hur många som opererats med regional 

anestesi (2017). Ordet anestesi härstammar från grekiskan och betyder “upphävd förmåga att 

känna” (Nationalencyklopedin, 2018). Det finns en mängd olika anestesimetoder i Sverige 

som kan användas vid en operation (Hovind, 2013). De olika metoderna är generell anestesi, 

regional anestesi och sedering. Dessa metoder kan användas enskilt eller kombineras. 

 

2.2.1 Smärta under operation 

För att utvärdera smärta kan en smärtskala, till exempel VAS (visuell analog skala), 

användas vid regional anestesi eller vid andra typer av anestesi. Patienten får då uppskatta 

smärtan exempelvis efter en operation på en skala 1-10 (SFAI, 2010). Svensk förening för 

anestesi och intensivvård, SFAI, har som mål att smärtintensiteten inte bör överstiga 4 på en 

10-gradig skala efter en operation. Vid användandet av en skala som denna är det viktigt att 

se patientens uppskattning av smärtan som en vägledning och vara medveten om att smärta 

uppfattas olika, samt att vissa patienter kan ha svårt att bedöma smärta utefter en skala. I 

sådana fall kan anestesisjuksköterskan använda sig av andra metoder för att utvärdera smärta 

som till exempel MEWS (modified early warning score) där ett flertal parametrar ingår, som 

till exempel blodtryck och puls, som ger en indikation på patientens hälsostatus. Att använda 

en skala för att skatta smärta är en välanvänd metod sedan lång tid och kan fungerar som en 

utvärdering innan och efter smärtlindring. Hohener, Blumenthal & Borgeat (2008) nämner 

att patienter som är vakna under operation kan vara rädda för att de skall känna smärta under 

operation, vilket kan öka risken för oro. 

 

2.3 Musik  

Ordet musik härstammar från grekiska ordet mousike och betyder musernas konst 

(McCaffrey, 2002). Muserna ansågs i den grekiska mytologin vara musikens gudinnor som 

inspirerade andra. Enligt nationalencyklopedin (2017) är musik en ”Kulturyttring som inte 

låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock 

musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera 

omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet”. 

 

Musik är välkänt för att kunna påverka människor och har används i syfte att främja läkning 

(Gardner, 1990). Antikens greker förstod musikens kraftiga styrka och hur musiken kunde 

användas till just läkning (Walter, 1976). I den grekiska mytologin ansågs Apollo vara bland 

annat musikens och medicinens gud och därmed avgudade grekerna honom. Musik är också 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 (42) 
 

välkänt för att kunna påverka endorfinnivåerna i kroppen som är kroppens egna 

smärtstillande substanser och som kan ge en känsla av lycka och välbefinnande (McCaffrey, 

2000). Tidigare studier har bland annat visat att musik har stor betydelse för dementa. I 

samband med måltid gav musik en lugnande effekt åt de dementa. Detta ledde till att de åt 

större portioner och var mindre nedstämda (Larsson & Rundgren, 2003). 

 

I ett flertal studier undersöktes musikens inverkan på ångest innan operation fram till 

anestesistart. Undersökningarna visade att grupperna som fick lyssna på musik innan 

operation upplevde minskad ångest (Hong, 1994; Hwang, Chang, Lee, Ko & Chu, 1996; 

Beck, 1991). Även senare forskning har visat att musik innan operation leder till minskad 

oro och smärta (Palmer, Lane, Mayo, Schluchter & Leeming, 2015; Binns-Turner, Wilson, 

Pryor, Boyd & Pricket, 2011; Lee, Chao, Yiin, Hsieh, Dai & Chao, 2012)  

 

I en kvantitativ randomiserad studie av Ebneshahidi och Mohseni (2008) undersöktes om 

postoperativ smärta och användandet av smärtstillande läkemedel kan minska genom att de 

nyförlösta kvinnorna fick lyssna på musik efter ett kejsarsnitt. Resultatet visade att gruppen 

som fick lyssna på musik upplevde mindre smärta och behövde därmed mindre 

smärtstillande, däremot fanns ingen större skillnad på oro, blodtryck och puls mellan 

grupperna. Det framkom i en kvalitativ studie (Kleiber & Adamek, 2012) att ungdomar som 

fått musikterapi efter en operation, med regional anestesi, upplevde det som avslappnande 

och att det minskade deras smärta. De upplevde en mental avslappning snarare än en fysisk 

avslappning. Några deltagare beskrev att deras smärta försvann när musikterapeuten spelade 

musik. Deltagarna i studien tog också upp vikten av att ha ett öppet sinne när musiken 

spelades för att kunna ta till sig behandlingen. 

 

Musik har visat sig vara ett bra alternativ att använda för sjuksköterskor som strävar efter att 

skapa ett bättre vårdrum, det vill säga mötet mellan patient och vårdpersonal, där fokus är på 

välmående och trygghet (McCaffrey & Locsin, 2002). Många patienter som ska genomgå 

operation erbjuds därför att få lyssna på musik vid regional anestesi (Beccaloni, 2011). 

 

3. TEORETISK REFERENSRAM 

Föreliggande litteraturstudie har en vårdvetenskaplig grund och följande vårdvetenskapliga 

begrepp förklaras nedan: Lidande, Miljö, Patient och Vårdande.  

 

3.1 Lidande 

Lidande är ett vårdvetenskapligt kärnbegrepp och hör till allt vårdande. I sjukvården är ett 

gemensamt mål att lindra lidande (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Eriksson (1994) menar att 

det inte är en lätt situation som uppstår när sjukdom drabbar en person. Det påverkar hela 

människans livssituation på olika sätt när smärta tillkommer och miljön plötsligt ändras. 

Alla människor drabbas av lidande i olika former under sitt liv och lidandet upplevs väldigt 

olika beroende på tidigare erfarenheter. Det är en naturlig del av livet att drabbas av lidande 

och sjukvårdens uppgift är bland annat att minska lidandet med hjälp av olika metoder.  
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Eriksson (1994) menar också att det finns olika typer av lidande, som ger uttryck psykiskt 

och fysiskt. Det fysiska lidandet står för sjukdomen och den smärta sjukdomen kan innebära, 

medan det psykiska lidandet är inriktat på tankar, ångest och skam. Smärta och oro orsakar 

lidande och bör behandlas med evidensbaserade metoder. Genom att alla patienter får vara 

delaktiga och får god information om olika metoder för att minska till exempel oro kan 

förtroendet för sjukvårdspersonal öka och lidandet minska.  

I sjukvården kan tankar kring liv och död uppstå, framför allt hos svårt sjuka människor men 

även hos de som ska genomgå en operation (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Patienterna kan 

undra varför just de blev sjuka och vad de gjort för fel. Detta sökande efter information och 

kunskap kring sin oönskade situation är mänskligt. Människor som lider har en inre längtan 

efter att få visa upp sitt lidandes kärna, vilket innebär ett känslomässigt och själsligt arbete. 

Som anestesisjuksköterska är bemötandet och kommunikationen med varje människa 

viktigt. Genom att ha kunskap och en förståelse för vart patienten befinner sig, samt kunna 

bekräfta och ge tröst kan lidandet minska. Lidandet är ett begrepp som används inom 

vårdvetenskapen. Många som kommer till operation kan uppleva många olika känslor. Allt 

från att bli inlagd på sjukhus till att utsättas för stick i samband med anestesi kan innebära 

lidande. Patienten kan också ha tankar och oro kring liv och död i samband med 

operationen. Som anestesisjuksköterskor finns vi till för patienten för att försöka minska 

deras lidande.  

3.2 Miljö 

Florence Nightingale ansåg att miljön var en central del i vårdandet av patienter, att göra 

miljön runtomkring dem så bra att patienternas naturliga helande gynnades (Ylikangas, 

2017). Människan är hela tiden i samspel med miljön. Människan är i behov av en 

anpassningsförmåga för att kunna reagera positivt på de förändringar som sker i miljön. Det 

är viktigt att miljön är utformad så att den kan stödja patientens läkande. Detta kan bland 

annat göras genom ren luft, växter, rent vatten och musik. Alla dessa delar leder till att 

miljön som patienten befinner sig i blir harmonisk, avslappnad och trygg. När en patient 

kommer till sjukhuset är miljön ny. Sjukhusmiljön kommer att påverka patientens hälsa och 

välbefinnande. Det är viktigt att sjukhuset är en plats som inger trygghet och möter 

patienternas behov. Att vårdpersonalen ser patienten och gör det lilla extra är en viktig del i 

att miljön som patienten befinner sig i ska kännas vårdande.  

I begreppet miljö ryms allting som är runtomkring oss (Ylikangas, 2017). Patienten är 

mittpunkten och runt omkring patienten finns olika dimensioner som består av atmosfär, 

omgivning och omvärld. Patienten har individuella behov. Vårdaren befinner sig i patientens 

atmosfär och finns till för att skapa en god relation med patienten och dess närstående för att 

inge trygghet. Omgivningen består av andra patienter, teknik och andra vårdare som 

antingen kan skapa trygghet eller oro. Omvärlden är den del som påverkar miljön genom 

bland annat lagar, värderingar eller förväntningar. Hur förhållandet mellan patienten, 

atmosfären, omgivningen och omvärlden ser ut kommer vara av betydelse för hur patienten 

kommer att uppleva miljön. Miljön som en människa befinner sig i kan uppfattas olika vilket 
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också betyder att alla påverkas olika utifrån den miljö som de befinner sig i. När vårdmiljön 

ska utformas behöver den vara byggd på erfarenhet och evidensbaserad kunskap. 

Miljön på en operationsavdelning är väldigt annorlunda från miljön på resten av sjukhuset. 

Patienter kan vara nervösa och oroliga för att bli opererade. För vissa patienter kan det vara 

första gången som de ser en operationssal. Sjukhusmiljön har en betydelse för patientens 

välbefinnande och därför kan musik vara en viktig aspekt i hur patienter upplever miljön på 

operationssalen.  

3.3 Patient 

Kasén (2017) nämner att inom vårdvetenskapen används begreppet patient för att definiera 

personen som blir vårdad. Den ursprungliga betydelsen för begreppet är “den lidande 

människan”, men över tid har betydelsen förändrats. Patientens eget initiativ har visat sig 

vara en viktig faktor för den vårdande relationen. Vårdaren bör värna om att patientens 

värdighet bibehålls i den vårdande relationen. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur 

situationen för en människa förändras i samband med att han kommer till sjukhus och blir 

patient och hamnar utanför sin trygghetszon. Det är därför viktigt för patienten att kunna 

påverka vårdandet för att öka sin egen frihet. Både vårdaren och patienten är experter, dock 

på olika sätt. Vårdaren har både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap för att kunna göra 

sig en bedömning av vad en patient behöver. Stor vikt läggs vid patientens eget 

självbestämmande. Det är endast patienten själv som kan beskriva med egna ord hur han 

mår då han är expert på sig själv. Patienten vet inte alltid sitt eget bästa och därför kan inte 

alltid beslut tas efter patientens egen vilja. Ansvaret för hälsan ligger både hos patienten och 

vårdaren.  

Att vara delaktig i sin vård som patient kan vara väldigt betydelsefullt för välbefinnandet. 

Det är viktigt att patienten får ett förtroende och vågar delge sina önskemål till 

anestesisjuksköterskan. Det är endast patienten som själv kan uttrycka hur han mår.  

3.4 Vårdande 

Vårdande beskrivs inom vårdvetenskap som att bry sig om, vårda och ansvara för (Wiklund 

Gustin & Bergbom, 2017). Begreppet vårdnad kan också beskrivas som någonting naturligt 

mänskligt. Vårdandets innersta kärna beskrivs som att hjälpa en människa att vara en hel 

människa.  

För vårdpersonal är vårdandet en viktig del i patientens hälsoprocess för att kunna främja 

hälsan som är vårdandets mål (Dahlberg & Segesten, 2010). I relationen mellan patient och 

vårdpersonal krävs det att relationen är vårdande, vilket kan utvecklas i ett vårdande möte. I 

den vårdande relationen ligger fokus på patienten och dennes behov. Vårdpersonalen bör ha 

ett professionellt engagemang och en god kommunikation för att främja vårdrelationen som 

är en grund i god omvårdnad. 

Anestesisjuksköterskor behöver ha ett öppet sinne och acceptera alla patienters skillnader. 

Alla patienter har olika behov och dessa behov bör tillgodoses vid bästa möjliga mån.  
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4. PROBLEMFORMULERING 

Anestesisjuksköterskor har ansvar för patientens omvårdnad i samband med anestesi. En 

viktig del i detta ansvar är att kunna få patienten att känna sig trygg och lugn i den 

främmande miljö som patienten befinner sig i. Patienter som skall opereras med regional 

anestesi kan vara oroliga både inför och under ett ingrepp, vilket kan resultera i en sämre 

upplevelse för patienten. Tidigare forskning har visat att musik preoperativt har goda 

effekter på patienten innan operation med regional anestesi. Vissa patienter som genomgår 

en operation med regional anestesi blir erbjudna att lyssna på musik. Genom att 

sammanställa den senaste evidensbaserade forskningen om musikens inverkan på patienten, 

kan denna litteraturstudie bidra till ökad kunskapen inom detta område. 

5. SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa forskning avseende musikens inverkan på 

patienten vid regional anestesi under operation. 

6. METOD 

6.1 Metodologiskt tillvägagångssätt 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) innebär en systematisk litteraturstudie att systematiskt söka, kritiskt granska, 

analysera och sammanställa forskning inom ett ämne eller område. Litteraturstudier bör 

fokusera på ny forskning inom det område som är valt.  

6.2 Datainsamling  

För att strukturera sökningen i databaserna har PICO använts (Staten beredning för 

medicinsk utvärdering, 2017). Detta leder till en mer specifik litteratursökning vilket leder 

till att färre artiklar behöver granskas. PICO beskrivs enligt följande (SBU, 2017), ordet 

PICO står för Population/deltagare, Intervention/index test, Comparison/jämförelse och 

Outcome/utfallsmått. Genom att Population, Intervention, Comparison och Outcome är 

definierade har det tydliggjort de generella inklusionskriterierna i denna studie. Population 

beskriver vilken population som skall studeras. Intervention är en beskrivning av vilken 

metod som är använd. Comparison beskriver om det finns jämförelsegrupper i studien, 

vilket kan innefatta kontrollgrupper. I outcome beskrivs vilka effektmått och resultat man är 

intresserad av. Type of studies visar vilka typer av studier som är inkluderade, kvalitativa 

och kvantitativa. Beskrivning av studieplanering enligt PICO återfinns i tabell 1.  
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Tabell: 1. Planering av litteraturstudie 

PICO   

Population Vuxna patienter som har fått regional anestesi och lyssnar på 

musik under en operation. Män och kvinnor. 

Intervention Sammanställning av betydelsen av musik vid en regional anestesi. 

Jämförelse Kontrollgrupper som kan ha innefattat patienter som inte har fått 

musik vid regional anestesi under operation. 

Utfallsmått Resultatet som kommer från artiklarna. Vilken inverkan har 

musiken för de patienter som lyssnar på musik vid regional 

anestesi? Vilken påverkan har musiken på patienten? 

Typ  

av studie 

Kvalitativa eller kvantitativa studier inkluderas. 

  

Initialt inleddes fritextsökningar i databaserna Cinahl och Pubmed. Olika kombinationer av 

fritextord användes i båda databaserna. Indexering i artiklar (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016) studerades för att få fram relevanta sökord som svarade mot studiens syfte (2016). I 

PubMed kallas indexeringsord MeSH (medical subject headings). Mesh termer som använts 

är anesthesia, music, music therapi, wakefullness, surgery, surgery procedure, operative. I 

Cinahl kallas indexeringsorden för subject heading list. I Cinahl användes följande subject 

heading list, anesthesia, anesthesia conduction, music, music therapy, wakefullness och 

anxiety. Dessa sökord har systematiskt använts ett i taget för att sedan kombineras i olika 

former med AND och OR för att begränsa sökningen och för att hitta relevanta artiklar för 

vårt syfte, se bilaga 2. Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar att resultatartiklars 

referenslistor granskas för att hitta fler artiklar.  

6.3 Urval, inklusions- och exklusionskriterier 

Vid varje sökning lästes alla titlar igenom. Hittades intressanta titlar som berörde syftet eller 

liknande syftet lästes abstrakten igenom och svarade dessa mot syftet lästes hela artikeln 
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igenom som helhet. Tretton stycken artiklar hittades i PubMed, både kvalitativa och 

kvantitativa som berörde studiens syfte. En artikel hittades vid manuell sökning som 

inkluderades i resultatet. De sökträffar som redovisas i bilaga 5 från Cinahl fanns också i 

PubMed. Artiklarna lästes noggrant igenom ett flertal gånger. De valda artiklarna har 

genomgått en kvalitetsgranskning enligt Forsbergs och Wengströms olika 

granskningsmallar. Artiklar med medelhög och hög kvalitet inkluderades. Artiklar av låg 

kvalitet exluderas från studien. Ingen artikel bedömdes dock vara av låg kvalitet.  

Granskningsmallar har använts för att granska de inkluderde artiklarna. En granskningsmall 

användes för kvantitativa artiklar och en granskningsmall användes för kvalitativa artiklar, 

var god se bilaga 3 och 4. Valda artiklar presenteras i en artikelmatris se bilaga 5. 

Inklusionskriterier för artiklar som valts till denna litteraturöversikt är följande: etiskt 

övervägande skall finnas, artiklarna skall vara skrivna på engelska, artiklarna får inte vara 

äldre än 10 år och de ska vara publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. De patienter som 

ingår i studierna skall vara över 18 år, studier på barn/ungdomar exkluderas. Musik skall 

spelas under operation och patienten skall vara vaken, det vill säga regional anestesi.  

6.4 Dataanalys 

Enligt Polit och Beck (2017) kan data som samlats in med både kvalitativ och kvantitativ 

design analyseras med hjälp av integrerad design. Integrerad design innebär att resultat från 

kvalitativa och kvantitativa artiklar kompletterar varandra för att bekräfta, utöka eller 

tillbakavisa resultat. I analysen omvandlas resultatet för att det skall kunna kombineras. 

Whittenmore och Knafl (2005) beskriver att det viktiga i integrativ dataanalys är att ny 

kunskap fås fram från de primära källor som är inkluderade i studien.  

Artiklarna som inkluderades i resultatet lästes igenom flera gånger för att förstå innehållet i 

artiklarna och finna sammanhang vilket Whittenmore och Knafl (2005) rekommenderar. 

Sedan sammanfattades alla inkluderade artiklar. Genom att sammanfatta artiklarna kunde 

kärnan i artiklarnas resultat lättare identifieras. Fokus riktades mot artiklarnas resultat som 

svarade mot föreliggande litteraturstudiens syfte. Studierna fördes in i en artikelmatris som 

kortfattat presenterar varje artikels namn, syfte, metod och resultat. Se bilaga 5. 

Whittenmore och Knafl (2005) menar att en tabell ger en överskådlighet som underlättar 

analysen av det material som finns.  

Sedan identifierades först skillnader och likheter i studiernas metod och analys. Därefter 

söktes likheter och skillnader i de inkluderade artiklarnas resultat. Whittenmore och Knafl 

(2005) menar att nya slutsatser kan uppstå efter att de inkluderande studiernas data har blivit 

analyserade avseende likheter och skillnader. Resultatet delades in i fyra underkategorier av 

det som hörde samman och liknade varandra från de inkluderade artiklarna. Sedan bildade 

dessa fyra underkategorier två kategorier, eftersom likheter och skillnader identifierades till 

psykisk och fysisk inverkan. Enligt Whittenmore och Knafl (2005) kan slutsatser dras från 

det resultat som arbetats fram ur analysen. 
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6.5 Etiska överväganden 

Alla artiklar som är inkluderade i denna systematiska litteraturöversikt har fått ett tillstånd 

från etisk kommitté. Alla deltagare har fått lämna ett samtycke och informerats hur deras 

rättigheter skyddas. Detta stöds av Bettany-Saltikov och McSherry (2016) och 

Helsingforsdeklarationen (2013). Alla resultat kommer att presenteras från artiklarna som 

svarar mot resultatets syfte. Det har varit viktigt att inte förvränga något resultat (Forsberg & 

Wengström, 2015). 

Slutligen är det av stor vikt att hänsyn tas till deltagarnas människovärde vilket innebär att 

etikprövningen ser till att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter följs. 

Människans intresse går före vetenskapens eller samhällets behov (Svensk 

författningssamling, 2003:406)  

7. RESULTAT 

Analysen av innehållet i de tretton artiklarna ledde fram till två kategorier och fyra 

underkategorier. Kategorier och underkategorier redovisas i tabell 2. I tabell 3 redovisas alla 

inkluderande artiklars resultatområde, det vill säga vilka områden som berörs i respektive 

artikel. Resultatet i sin helhet presenteras som löpande text. Kategori ett berör musikens 

psykiska inverkan och kategori två berör musikens fysiska inverkan. 

 

Tabell 2. Kategorier & Underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

1.Musikens psykiska inverkan 1.1 Oro 

 1.2 Tillfredsställelse 

2. Musikens fysiska inverkan 2.1 Vitalparametrar 

 2.2 Smärta 
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Tabell 3. Inkluderande artiklars resultat 

Artikel Oro Tillfredsställelse Vitalparametrar Smärta 

Wang, Dong & 

Li (2014) 
x  x x 

Bae, Lim, Hur & 

Lee (2016) 
x  x  

Ilkaya et al., 

(2014) 
x x x  

Trängeberg & 

Stomberg (2013) 
x x   

Wiwatwongwana 

et al., (2016) 
x  x  

Kim, Kim & 

Myoung (2011) 
x  x x 

Jiménes-Jiménes, 

Garcia-Escalona, 

Martin-Lopez, 

Vera-Vera & 

Haro (2013) 

x  x  

Jadavji-Mithani, 

Venkatraghavan 

& Bernstein, 

(2015) 

x x   

Johnson, 

Raymond & 

Goss (2012) 

x    

Wu, Huang, Lee, 

Wang & Shih 

(2017) 

x  x  

Hudsen, Ogden x    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15 (42) 
 

& Whiteley 

(2015) 

Kongsawatvorak 

et al., (2016) 
x   x 

Alam et al., 

(2016) 
x  x x 

 

7.1 Musikens psykiska inverkan 

7.1.1 Oro 

Patienter upplevde minskad oro och ångest när de fick lyssna på musik under operation med 

regional anestesi (Wang, Dong & Li, 2014; Bae, Lim, Hur & Lee, 2016; Ilkkaya et al., 2014; 

Trängeberg & Stomberg 2013; Wiwatwongwana et al., 2016; Kim, Kim & Myoung, 2011; 

Jiménes-Jiménes, Garcia-Escalona, Martin-Lopez, Vera-Vera & Haro, 2013; Jadavji-

Mithani, Venkatraghavan & Bernstein, 2015; Johnson, Raymond & Goss, 2012; Wu, Huang, 

Lee, Wang & Shih, 2017). Patienter har beskrivit att de upplevde sig uppskakad och nervösa 

inför att genomgå en kraniotomi i vaket tillstånd (Jadavji-Mithani et al., 2015). De uttryckte 

att effekten från musiken var mer uttalad efter att ha lyssnat under en längre tid. För vissa 

kom effekten från musiken fort och för andra dröjde det en stund. Att lyssna på musik 

minskade nervositet och ångest för alla patienter. När de fick lyssna på musik under 

operationen behövde de inte lyssna på konversationer mellan vårdpersonalen vilket var en 

stressande faktor för många. Majoriteten av patienterna beskrev musiken som det viktigaste 

under operationen då det hjälpte dem att slappna av.  

I tre studier, kunde dock ingen signifikant skillnad påvisas avseende oro hos patienter som 

lyssnat på musik under operation vid jämförelse mellan patientgrupper (Hudsen, Ogden & 

Whiteley, 2015; Kongsawatvorak et al., 2016; Alam et al., 2016). Två deltagare i en 

kvalitativ studie (Jadavji-Mithani et al., 2015) där 29 deltagare deltog, upplevde att musiken 

inte hade någon effekt varken positivt eller negativt. De upplevde att relationen till 

sjuksköterskorna och operationsteamet var av större vikt.  

7.1.2 Tillfredsställelse 

Patientgrupper som fått lyssna på musik under operation har visat sig vara mer 

tillfredsställda efter operationen än andra grupper som antingen var utan musik eller 

lyssnade på annat ljud (Ilkkaya et al., 2014; Trängeberg & Stomberg, 2013). Patienterna 

beskrev att när de lyssnade på musik kunde de koncentrera sig på andra saker än 

operationen, t.ex. musikens text eller instrumenten som användes (Trängeberg & Stomberg, 

2013). 
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Patienter har beskrivit upplevelser av avlappning och att musiken förde tillbaka minnen från 

förr (Jadavji-Mithani et al., 2015). Patienter rapporterade att musiken hjälpte dem att känna 

en känsla av frid och välmående. De kunde också somna under operationen till följd av 

musikens lugnande effekt (Trängeberg & Stomberg, 2013) Musiken hade positiv inverkan 

på hela operationsupplevelsen enligt flera patienter (Jadavji-Mithani et al., 2015). Patienter 

har beskrivit att de gärna vill välja musik själva då det hjälper dem att slappna av mer till 

musik de känner igen. Däremot fanns det de som inte ville välja musik själva, då de var 

rädda att dessa låtar senare skulle associeras med operationen. Typen av musik som spelades 

var väldigt viktig för patienterna. Trängeberg & Stomberg (2013) fann i sin studie att det var 

avgörande för i vilken utsträckning musiken kunde påverka deras välmående och 

tillfredsställelse under operation.  

Patienter har föreslagit att alla borde erbjudas att få lyssna på musik i samband med vakna 

operationer, eftersom det hjälpte dem så mycket på olika plan. Ingen upplevde att musiken 

hade påverkat dem på ett negativt sätt (Jadavji-Mithani et al., 2015). 

7.2 Musikens fysiska inverkan 

7.2.1 Vitalparametrar 

Musik kan ha en positiv effekt genom att patientens pulsfrekvens sjunker (Wang et al., 

2014; Kim et al., 2011; Wu et al., 2017). Ingen signifikant skillnad kunde påvisas hos 

patienternas pulsfrekvens när de lyssnade på musik jämfört med grupper som inte lyssnade 

på musik (Wiwatwongwana et al., 2016; Ilkkaya et al., 2014; Jiménes-Jiménes, Garcia-

Escalona, Martin-Lopez, Vera-Vera & Haro, 2013; Alam et al., 2016). 

Blodtrycket minskade när patienter fick lyssna på musik (Wiwatwongwana et al., 2016; 

Ilkkaya et al., 2014; Bae, Lim, Hur & Lee, 2016; Wu et al., 2017). Det fanns dock patienter 

som inte hade någon skillnad på blodtrycket som lyssnade på musik jämfört med patienter i 

kontrollgruppen (Kim et al., 2011).  

BIS värdet var lägre hos deltagare som lyssnade på musik jämfört med de deltagare som inte 

lyssnade på musik. BIS värdet låg på 79,7 hos gruppen som lyssnade på musik vilket 

indikerade att de var mer avslappnade. BIS värdet hos deltagarna som inte lyssnade på 

musik låg på 94,5 (Bae et al., 2014). Andningsfrekvensen var lägre hos gruppen som 

lyssnade på musik jämfört med gruppen som inte fick lyssna på någon musik (Kim et al., 

2011). 

7.2.2 Smärta 

Ett fåtal av de inkluderade resultatartiklar undersökte musikens inverkan på patienters 

fysiska smärta hos de som lyssnade på musik under operation. I samtliga studier användes 

VAS-skalan för att utvärdera smärtan. Endast i en studie (Wang et al., 2014) påvisades 

signifikant skillnad efter operationen hos gruppen som lyssnat på musik under operation. 

Självskattning av VAS (visuell analog skala) hos interventionsgruppen var runt 3 på VAS  

skalan och gruppen som inte lyssnade på någon musik skattade smärtan till runt 5 på VAS 

skalan efter operationen. Det finns dock studier som inte kunde påvisa någon skillnad på 
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smärtupplevelsen under och efter operationen (Kim et al., 2011; Alam et al., 2016; 

Kongsawatvorak et al., 2016).  

8. DISKUSSION 

Musik kan ha en positiv inverkan på patienten vid regional anestesi. Flertal studier påvisar 

att musik i samband med operation kan leda till minskad oro och smärta.  

8.1 Metoddiskussion 

Valet av att göra en litteraturöversikt var för att sammanställa kunskapsläget inom det valda 

syftet. Antal inkluderade artiklar i resultatet blev 13 stycken. Att hitta och inkludera all 

forskning som finns inom ett område är, enligt Forsberg och Wengström (2013) det bästa 

sättet för att sammanställa senaste forskningen. Samtidigt är detta svårt på grund av 

praktiska och ekonomiska skäl. Under arbetets gång hittades flera studier som handlade om 

musikens betydelse både före och efter operation.  

Syftet i föreliggande litteraturstudie var att undersöka musikens betydelse under operation 

vid regional anestesi. Syftet hade kunnat innefatta patienters upplevelse av musik både före 

och efter operation för att utöka resultatet och inkludera flera artiklar. En sådan utvidgning 

av syftet hade dock inneburit för stor mängd data att hantera.  

Kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats i denna litteraturöversikt. Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver vikten av att systematiska litteraturöversikter innehåller 

kvalitativa data och experimentella studier. Detta för att kvalitativa studier bättre beskriver 

patientens upplevelse av en vårdsituation. Genom att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar kan dock kunskapen inom området som är undersökt ökas och resultaten 

kan komplettera varandra (Polit & Beck, 2017). Kvalitativa och kvantitativa artiklar i 

föreliggande litteraturöversikt valdes för att också inkludera fler artiklar i resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2011). I detta arbete har endast två kvalitativa artiklar inkluderats, 

vilket trots det låga antalet stärker resultatet.   

Fritextsökningar gjordes utan begränsning på antal år sedan studierna publicerades. Flera 

artiklar hittades som var äldre än 10 år som möjligtvis skulle kunna svara mot studiens syfte. 

Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar att den nyaste forskningen skall användas. 

Utifrån detta valdes inklusionskriterier att artiklarna ej fick vara äldre än 10 år då den 

senaste forskningen var av intresse.  

Under sökprocessen framkom ett flertal artiklar som undersökt musikens betydelse vid 

mindre ingrepp som exempelvis cystoskopi. Exempel på artiklar som berörde just 

cystoskopi var Yeo, Cho, Oh, Park och Park (2013); och Zhang et al., (2014). Dessa valdes 

bort då cystoskopi inte betraktas som en operation. Ingreppen utfördes på mottagning utan 

vanliga operationsrutiner, därmed exkluderades dessa studier.  

Ett par artiklar fick uteslutas från litteraturöversikten på grund av att de var skrivna på andra 

språk än engelska, till exempel japanska och spanska. Trots avgränsningar kom dessa 

artiklar på andra språk fram vid artikelsökningen som eventuellt kunnat inkluderats i 
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litteraturöversikten om de hade varit skrivna på engelska (Maeyama, Kodaka & Miyao., 

2009; Rupéres et al., 2014).  

Flera av artiklarna är från andra länder än Sverige såsom Kina, Thailand, Turkiet, SydKorea, 

Spanien, USA, Kanada, Taiwan och England. Genom att studier från flera olika länder 

uppvisar liknande resultat stärks resultatet. Resultatet blir på så vis mer generaliserbart. 

Sjukvården kan möjligtvis bedrivas på olika sätt och kulturella skillnader kan finnas, vilket 

får vägas in vid tolkning av resultatet. Hur resultatet kan appliceras i svensk sjukvård kan 

påverkas av dessa skillnader.  

Alla inkluderade artiklar hittades i sökbasen PubMed. Ett par av artiklarna återfanns även i 

databasen Cinahl. Inga nya artiklar hittades i Cinahl. PubMed och Cinahl valdes då de är de 

största databaserna inom omvårdnadsforskning. Systematiska sökningar i dessa databaser 

täcker behovet av artiklar som svarar mot föreliggande litteraturstudiens syfte.    

Artiklarna som har inkluderats har granskats utifrån Forsberg och Wengströms (2013) 

granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Under granskningen av artiklarna 

har båda författarna av föreliggande litteraturstudie granskat varje artikel. Detta kan ses som 

en styrka då det blir mer objektivt och en diskussion kunde föras. 

8.2 Resultatdiskussion 

Artiklarna som var valda till föreliggande litteraturstudie undersökte musikens påverkan på 

patienten under olika typer av ingrepp. Ingreppen kunde vara exempelvis gynekologiska-, 

tand- och hjärnoperationer. Detta gör det svårt att dra några säkra slutsatser. Det kan vara 

stor skillnad på att få lokalbedövning och göra ett kort ingrepp kontra att få spinalbedövning 

vid ett längre ingrepp.  

En skillnad som vi funnit i de olika studierna är att i vissa studier fick patienterna välja 

musik själva, till exempel i studien av Trängeberg och Stomberg (2013). I studien av Alam 

et al., (2016) fick de däremot inte välja musik. Detta kan påverka musikens inverkan på 

patienterna (Leardi et al., 2007; Smolen, Topp & Singer, 2002). Vid eget val av musik kan 

det bli en mer positiv effekt har tidigare studier påvisat, som undersökt musikens betydelse 

vid dagkirurgi och koloskopi. När patienterna fick välja musik själva gav det en känsla av 

kontroll och engagemang, till skillnad från när de inte fick välja (2007; 2002). Patientens 

eget initiativ har visat sig vara en viktig faktor för den vårdande relationen. Vårdaren bör 

värna om att patientens värdighet bibehålls i den vårdande relationen (Kasén, 2017).  

Metoder för att mäta ångest och oro i de olika studierna var: STAI (State-trait anxiety 

inventory questionnaires, SAS (self-rating anxiety scale), HAD (Hospital anxiety and 

depression scale), STAI-KYZ (State-trait anxiety inventory, Korean YZ form), Dental 

anxiety scale och rapid assessment anxiety scale. Begreppet validitet bedömer ett 

instruments förmåga att mäta det som är tänkt att mätas (Forsberg, 2013). Hur de olika 

mätinstrumenten är utformade kan påverka hur generaliserbart resultatet är. Om samma 

instrument hade använts i samtliga studier hade resulterat blivit mer applicerbart. Samtidigt 

visade majoriteten av resultatartiklarna att musik kan ha en positiv inverkan på att bland 

annat minska oro och ångest. De tre studierna som visade att det inte fanns någon signifikant 
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skillnad mellan grupperna som lyssnat och inte lyssnat på musik använde alla tre STAI som 

mätinstrument. Flera av de inkluderade studierna som visade på att ångesten minskade med 

musik använde också STAI som mätinstrument.  

STAI är ett vanligt förekommande mätinstrument för att mäta oro och ångest. Anledningen 

till att just dessa studier inte påvisade någon signifikant skillnad är oklart. Äldre forskning 

har också visat att musik har en betydande effekt för att minska oro och ångest under 

regional anestesi (Sendelbach, Halm, Doran, Miller & Gaillard, 2006). Ångest är vanligt hos 

patienter som skall genomgå operation. Det är därför av stor vikt att 

anestesisjuksköterskorna arbetar förebyggande för att minska oro och ångest hos patienter 

som genomgår operation. Eriksson (1994) menar att lidandet är en naturlig del av livet och 

det är därför viktigt att sjukvården minskar detta lidande med metoder som finns 

tillgängliga.  

Ett flertal studier visade att musik kan påverka patientens vitalparametrar, detta visar att 

musik kan ha en positiv inverkan på patienternas blodtryck och puls. Däremot visade en 

äldre studie av Wang et al., (2002) undersöktes effekten av musik preoperativt. Resultatet 

visade att det inte fanns någon skillnad hemodynamiskt mellan de som lyssnat på musik och 

gruppen som inte lyssnade på någon musik.  

Anestesisjuksköterskor ansvarar för övervakning och genomföra kontroller under operation 

på ett tillförlitligt sätt (Lindwall & Von Post, 2008). Det kan därför vara viktigt att känna till 

att musik kan ha en positiv inverkan. Dock visade inte alla inkluderade resultatartiklar, som 

undersökte vitalparametrarna blodtryck och puls, en signifikant skillnad.  

Det kan vara en viktig del av omvårdnaden att erbjuda musik. Musik är inte något skadligt 

vilket gör att man inte utsätter patienter för någon risk. Även om studier visat på olika 

resultat gällande påverkan på ångest, oro och smärta så förekommer det resultat som visar på 

en positiv inverkan på patienten, som kan vara av stor betydelse. Eftersom att musik kan ha 

en positiv effekt kan det vara bra att prova musik under operation. Det finns inte någon risk 

för skada på patienten utan det kan istället bidra till minskat lidande.  

I de olika studierna har det funnits olika exklusionskriterier som till exempel att patienter 

som bedömts vara ASA tre eller fyra exkluderats. Patienter med psykiska besvär, 

demensdiagnos eller en hörselnedsättning exkluderades också från studierna. Vilka deltagare 

som inkluderats i studierna kan påverka resultatet och hur generaliserbart det är. Antal 

deltagare i studierna var väldigt varierande, vilket leder till att det är svårt att dra 

generaliserbara slutsatser.   

Patienters läkande är bland annat beroende på hur miljön är utformad till exempel genom 

ren luft och musik (Ylikangas, 2017). I en vårdande relation är patientcentrerad vård av stor 

vikt och patienters värdighet bör bibehållas (Kasén, 2017). Hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) beskriver hur vården ska bedrivas. Sjukvården ska vara utformad efter 

patienternas egna vilja när det är möjligt. Omvårdnaden ska byggas på respekt och med 

hänsyn till patienternas integritet och självbestämmande.  
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Musik är ett billigt och enkelt alternativ för en verksamhet att använda och alla patienter 

som ska genomgå en operation kan med fördel erbjudas att lyssna på musik. Musik hjälper 

till att stänga ute ljud från operationssalen som kan upplevas stressande och ge en känsla av 

otrygghet. Anestesisjuksköterskor kan erbjuda detta enkla medel för att bidra till en bättre 

miljö för patienter som genomgår en operation under regional anestesi. 

9. Slutsats 

Resultatet visar att musik kan ha en positiv inverkan både fysiskt och psykiskt på patienterna 

som fick lyssna på musik under operation. Fördelarna med att lyssna på musik under 

operation är många. Det minskar oro och ångest, patienterna blir mer avslappnade och 

därmed minskade också pulsfrekvensen. Patienter har beskrivit att musiken hade en positiv 

inverkan på hela operationsupplevelsen. Inga biverkningar förekommer vid användning. 

Anestesisjuksköterskor bör erbjuda musik vid regional anestesi och patienterna kan med 

fördel få välja musik själva då det visat sig ha bra effekt. Det behövs mer enhetlig forskning 

kring hur patienterna kan påverkas av musik vid olika operationer. 
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Bilaga 1. Ordlista 

 

ASA = American Society of Anesthesiologists, mediciskt riskbedömning inför anestesi.  

Pre-, intra- och postoperativt = Innan, under och efter operation. 

BIS = EEG metod för att bedöma anestesidjup 

LLETZ = “Large loop excision of the transformation zone” - borttagning av celler från 

livmoderhals  

MAP = Medelartärtryck 

MEWS =  Modified Early Warning Score. En metod för att underlätta identifiering av 

sviktande vitala funktioner. 

Spinalbedövning = En bedövningsform som innebär att bedövningen sprutas in i 

ryggmärgskanalen (spinalrummet). 

STAI = State-trait anxiety inventory questionnaires - mätinstrument för att bedöma 

oro/ångest. 

VAS = Visuell analog skala, skattning av smärta 1-10.  
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Bilaga 2. Sökord 

Sökdatum: 180122.  

Begränsningar: Inga begränsningar är satta när sökningar gjorts med enbart en MESH-term i 

PubMed alternativt subject heading list i Cinahl. Begränsningar visas under varje sökning.  

Siffror som presenteras inom parentes är artiklar som redan hittats i andra sökningar.  
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Bilaga 3. Checklista för kvantitativa artiklar - RCT  

A. Syftet med studien? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Är frågeställningarna tydligt beskriva?  

Ja Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja Nej 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

………………………………………………………………………………… 

Vilka är exlusionskriterierna? 

……………………………………………………………………………….... 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

……………………………………………………………………………….... 

När genomfördes undersökningen? 

……………………………………………………………………………….... 

Är powerberäkning gjord? 

Ja Nej 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

………………………………………………………………………………… 

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? 

EG=  KG= 

Var gruppstorlek adekvat? 

Ja Nej 
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C. Interventionen 

Mål med interventionen? 

………………………………………………………………………………… 

Vad innehöll interventionen? 

……………………………………………………………………………….... 

Vem genomförde interventionen? 

……………………………………………………………………………….... 

Hur ofta gavs interventionen? 

……………………………………………………………………………….... 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

……………………………………………………………………………….... 

D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….... 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja Nej 

Var validiteten diskuterad? 

Ja Nej 

E. Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG? 

Ja Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

………………………………………………………………………………… 

Hur stort var bortfallet? 

……………………………………………………………………………….... 

Kan bortfallet accepteras? 

……………………………………………………………………………….... 
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Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja Nej 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………… 

Vilka var huvudresultaten? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 

Ja Nej 

Om ja, vilka variabler? 

……………………………………………………………………………….... 

Vilka slutsatser drar författaren? 

……………………………………………………………………………………………… 

Instämmer du? 

Ja Nej 

F. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja Nej 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? 

Ja Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja Nej 

Motivera varför eller varför inte! 
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Bilaga 4. Checklista för kvalitativa artiklar 

 

A. Syftet med studien? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….... 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

………………………………………………………………………………… 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja Nej 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

………………………………………………………………………………… 

Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

………………………………………………………………………………… 

Vilken urvalsmetod användes? 

-Strategiskt urval - Snöbollsurval - Teoretiskt urval - Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja Nej 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja Nej 
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Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

………………………………………………………………………………… 

Ange datainsamlingsmetod: 

-ostrukturerade intervjuer - halvstrukturerade intervjuer - fokusgrupper - observationer - 

video-/bandinspelning - skrivna texter eller teckningar. 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja Nej 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

………………………………………………………………………………… 

Ange om: 

- teman är utvecklade som begrepp - det finns episodiskt presenterade citat - de 

individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna - 

svaren är kodade. 

Resultat beskrivning: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja Nej 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja Nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja Nej 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
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Ja Nej 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja Nej 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja Nej 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja Nej 

Finns risk för bias? 

Ja Nej 

Vilken slutsats drar författaren? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja Nej 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………… 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja Nej 
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Bilaga 5 Artikelmatris 

Artikelmatris 

Författare/År/La

nd 

Titel/Tidskrift Metod/Urval/Analys Syfte Resultat Kvalitet 

Wang, Dong & Li 

 

2014 

 

Kina 

 

 

Perioperative 

Psychological 

and Music 

Interventions in 

Elderly Patients 

Undergoing 

Spinal 

Anesthesia: 

Effect on 

Anxiety, Heart 

Rate 

Variability, and 

Postoperative 

Pain. 

 

Yonsei medical 

journal 

 

 

Prospektiv RCT 

Antal deltagare: 40 

Interventionsgrupp: 20 

Kontrollgrupp: 20 

Powerberäkning: 20 

Äldre patienter: 65-80 år. 

 

Interventionsgruppen fick 

lyssna på musik innan 

och under operation. 

Personalen fick tala och 

distrahera dessa patienter 

om de upplevde att 

patienten blev orolig. 

 

Kontrollgruppen fick inte 

lyssna på musik, de fick 

bara medicinsk hjälp mot 

oro om de själva sa till. 

 

SAS (Self-rating Anxiety 

Scale), VAS, Holter 

monitor. 

 

Statistisk analys: SPSS 

t-test, p-värde <0,05 

signifikant.   

 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekten av 

musik och 

perioperativa 

psykologiska 

åtgärder på 

ångest, 

postoperativ 

smärta och puls 

hos äldre som 

skall genomgå 

en elektiv 

operation. 

 

Interventionsgrupp

en hade mindre 

ångest efter att de 

lyssnat på musik 

innan och under 

operation. 

Signifikant skillnad 

fanns i HRV 

mellan 

interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. 

Pulsen blev lägre 

hos patienter som 

lyssnade på musik 

jämfört med 

gruppen som inte 

lyssnade på musik 

efter operationen. 

Smärtan var 

signifikant lägre 

efter operationen 

hos de som fick 

lyssna på musik. 

 

Hög 

Wiwatwongwana 

Vichitvejpaisal.T

haikruea, 

Klaphajone, 

Tantong & 

Wiwatwongwana. 

 

2016 

 

Thailand 

 

 

The effect of 

music with and 

without 

binaural beat 

audio on 

operative 

anxiety in 

patients 

undergoing 

cataract 

surgery: a 

randomized 

controlled trial. 

 

Medscape 

education 

Prospektiv RCT 

Antal deltagare: 141 

Binaural beat musik 

grupp (BB): 44 

Musikgrupp (MI): 44 

Kontrollgrupp: 47 

 

STAI (State-trait anxiety 

inventory 

questionnaires), 

Vitalparametrar 

(Blodtryck, puls) 

 

Epi Info, STATA version 

11, Random allocation 

software,Fisher exact 

Syftet med 

studien var att 

se om binaural 

beats hade några 

effekter på 

ångest och 

jämföra detta 

med vanlig 

musik och 

patienter som 

inte har någon 

musik under en 

kataraktoperatio

n i lokal 

bedövning. 

 

BB och MI 

gruppen visade 

signifikant 

minskning av STAI 

skattningspoäng 

efter att patienterna 

fått lyssna på 

musiken kontra 

kontrollgruppen. 

Fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan BB och MI. 

Blodtrycket var 

lägre hos BB och 

MI gruppen. Pulsen 

hos musikgruppen 

Hög 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  37 (42) 
 

 

 

test, Sidak analys. P-

värde <0,05 signifikant. 

 

kontra 

kontrollgruppen var 

ingen signifikant 

skillnad. 

 

Ilkkaya, Ustun, 

Sener, Kaya, 

Ustun, Koksal, 

Kocamanoglu & 

Ozkan. 

 

2014 

 

Turkiet 

 

The Effects of 

Music, White 

Noise, and 

Ambient Noise 

on Sedation 

and Anxiety in 

Patients Under 

Spinal 

Anesthesia 

During 

Surgery. 

 

Journal of 

PeriAnesthesia 

Nursing 

 

Öppen parallel RCT 

Antal deltagare: 75 

Ålder 18-60 år. 

Omgivande ljud (O):25 

Vitt brus (B):25 

Musik (M):25 

 

OAA/S (Observer´s 

Assessment of 

Alertness/Sedation) 

STAI (State-trait anxiety 

inventory 

questionnaires). 

 

SPSS 

ANOVA 

Chi-squaretest 

P-värde <0,05 

Syftet är att 

undersöka 

effekten av 

musik, 

omgivande ljud 

och vitt brus på 

ångest, 

hemodynamiska 

parametrar,  

tillfredsställelse 

på patienter som 

opereras under 

spinal. 

 

Grupp M skattade 

lägre i VAS skalan 

(Visuel anxiety 

scale) kontra grupp 

O och B under 

operation. 

Patienterna i grupp 

M var mest 

tillfredsställda. 

STAI värdena var 

signifikant lägre 

efter operationen 

hos grupp M kontra 

de andra grupperna. 

Ingen signifikant 

skillnad fanns 

hemodynemisk 

mellan grupperna. 

 

Hög 

Trängeberg & 

Stomberg 

 

2013 

 

Sverige 

 

 

Listening to 

Music During 

Regional 

Anesthesia: 

Patients´Experi

ences and the 

Effect on 

Mood. 

 

Journal of 

PeriAnesthesia 

Nursing 

 

 

Multimodal research 

design. 

Open-ended interview 

kvantitativ orosskala. 

Antal deltagare: 15 

Ålder: 21-73 år. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

HAD skalan.(Hospital 

Anxiety and Depression 

scale) 

T-test 

 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

patienters 

upplevelser av 

att lyssna på 

musik under 

regional 

anestesi. 

Effekten på 

patientens 

mående 

undersöktes 

också. 

 

Resultatet visade 

att musik är ett bra 

komplement till 

regional anestesi. 

Patienterna blev 

mer avslappnade, 

reducerade 

oron/ångesten. 

Valet av att få välja 

musik påverkade 

hur patienterna njöt 

av musiken. 

Musiken hade en 

lugnande effekt. 

Patienterna 

upplevde frid och 

välbefinnande 

under operationen 

 

 

Medel 

Bae, Lim, Hur & 

Lee 

 

2014 

 

Intra-operative 

music listening 

for anxiety, the 

BIS index, and 

the vital signs 

Preexperimentell design, 

quasi experiment. 

Deltagare: 80 

Interventionsgrupp: 40 

Kontrollgrupp: 40 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekterna av 

musik under 

Ångest/oro 

minskade i 

interventionsgruppe

n kontra 

kontrollgruppen. 

Medel 
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SydKorea 

 

 

of patients 

undergoing 

regional 

anesthesia 

 

Complementary 

Therapies in 

Medicine 

 

 

Bortfall: 3 

Powerberäkning: 34 

 

STAI-KYZ (State-trait 

anxiety inventory, 

Korean YZ form) 

Vitalparametrar (Puls och 

blodtryck) 

BIS index (Bispectral 

index) 

 

t-test, ANOVA, 

Chronbachs värde. 

 

operation på 

patienter som 

fick regional 

anestesi. Hur 

påverkades 

oro/sedering och 

vitalparametrar. 

 

BIS värdet sjönk 

under operationen i 

interventionsgruppe

n till 79,7 jämfört 

med 

kontrollgruppen 

som låg på 94,5. 

Blodtrycket låg 

lägre hos 

interventionsgruppe

n från 30 minuter 

efter att 

operationen startat. 

 

Kim, Kim & 

Myoung 

 

2011 

 

Sydkorea 

 

 

Musical 

Intervention 

Reduces 

Patients´Anxiet

y in Surgical 

Extraction of 

an Impacted 

Mandibular 

Third 

 

Journal of Oral 

Maxillofacial 

Surgery 

 

 

RCT 

Deltagare: 219 

Musikgrupp: 106 

Kontrollgrupp: 113 

 

Patienterna valde själva 

vilken musik de ville 

lyssna på. 

Kontrollgruppen lyssnade 

inte på någon musik. 

 

Dental anxiety scale 

VAS 

Vitalparametrar 

 

SPSS 

Kovariansanalys 

Regressionsanalys 

P-värde <0,05 

Syftet var att se 

om musik 

minskade 

ångest/oro och 

vitala 

parametrar 

under IMTM 

operation. 

 

Resultatet visade 

att pulsen var 

signifikant lägre i 

musikgruppen 

under operation. 

Blodtrycket visade 

ingen skillnad. 

Andningsfrekvense

n var lägre hos 

musikgruppen. 

Musikgruppen hade 

minskad ångest/oro 

under operationen 

kontra 

kontrollgruppen. 

Ingen skillnad 

fanns i smärta för 

gruppen som 

lyssnade på musik 

jämfört med 

gruppen som inte 

lyssnade på någon 

musik. 

Hög 

Jiménes-Jiménes, 

Garcia-Escalona 

Martin-Lopez, 

Vera-Vera & 

Haro.  

 

2013 

 

Spanien 

 

Intraoperative 

stress and 

anxiety 

reduction with 

music therapy: 

A controlled 

randomized 

clinical trial of 

efficacy and 

safety. 

 

 

 

Prospektiv kontrollerad 

studie, enkel blind. 

Deltagare: 40 

kontrollgrupp: 20 

Experimentell grupp: 20 

Powerberäkning 40. 

Fick lyssna på musik 

under operationen. STAI 

(State-trait anxiety 

inventory questionnaires) 

användes pre och 

postoperativt, genom 

personlig intervju med 

Syftet var att 

undersöka 

effekten på oro 

under operation 

med hjälp av 

musik terapi.  

94,7 % av 

patienterna uppgav 

i intervjun att de 

upplevde att musik 

hjälpte dem att 

slappna av, 94 % 

var positivt 

inställda på att 

använda musik igen 

om de ska genomgå 

en operation. Det 

fanns ingen 

signifikant skillnad 

Hög 
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Journal of 

Vasculor 

Nursing 

 

patienterna. Blodtryck, 

puls, oro och stressnivåer 

undersöktes. Klassisk 

musik valdes till den 

experimentella gruppen. 

  

The Kolmogorov-

Smirnoff test och 

Cochran test användes 

för att analysera 

skillnader mellan 

grupperna.  

på puls eller 

blodtryck däremot 

fanns en stor 

skillnad på oron då 

den experimentella 

gruppen upplevde 

mindre oro.   

Alam, 

Roongpisuthipong

, Kim, Goyal, 

Swary, Brindise, 

Iyengar, Peace, 

West, Polavarapu 

& Yoo. 

  

2016 

  

Amerika 

Utility of 

recorded 

guided imagery 

and relaxing 

music in 

reducing 

patient pain and 

anxiety, and 

surgeon 

anxiety, during 

cutaneous 

surgical 

procedures: a 

single-blinded 

randomized 

controlled trial 

  

J Am Acad 

Dermatol 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Deltagare: 155 

Kontrollgrupp: 51 

Bild/film grupp: 50 

Musikgrupp: 54 

  

STAI (State-trait anxiety 

inventory questionnaires) 

och VAS (Visual analog 

scale) användes för att 

uppskatta oro och smärta. 

 

 

Spearman 

rangkorrelation.  

T-test. 

Syftet var att 

undersöka om 

film och bilder 

om operationen 

och lugnande 

musik kan 

påverka smärta 

och oro eller 

blodtryck och 

puls. 

Studien visade att 

det fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan de tre 

grupperna när de 

jämförde blodtryck, 

puls, smärta eller 

oro. 

 

Hög 

Jadavji-Mithani, 

Venkatraghavan 

& Bernstein. 

  

2015 

  

Canada 

Music is 

beneficial for 

awake 

craniotomy 

patients: a 

qualitative 

study 

  

The Canadian 

Journal of 

Neurological 

Sciences 

 

Deltagande: 29. 

2 grupper där de antingen 

fick lyssna på “major 

key” (positiv musik) eller 

“minor key” (ledsen 

musik). Prospektiv 

kvalitativ intervjustudie. 

BAI (Beck Anxiety 

Inventory) med 21 frågor 

användes pre- och 

postoperativt för att 

uppskatta oron innan och 

efter operationen. Musik 

spelades 20 minuter 

innan opstart och 20 

minuter perioperativt. 12 

öppna frågor användes 

också till intervjun där 

patienterna fick berätta 

Syftet var att få 

en djupare 

förståelse 

musikens effekt 

på vakna 

patienter under 

en 

hjärnoperation. 

Olika typer av 

musik användes 

för att ev. se 

skillnader hur 

patienterna 

upplevde det. 

Resultatet visade 

att patienterna 

upplevde mindre 

oro innan, under 

och efter 

operationen. Många 

kände också mindre 

stress och musiken 

hjälpte dem att 

komma ner i varv. 

Vissa föredrog att 

inte lyssna på 

musik innan 

operation, medan 

vissa tyckte att de 

hjälpte dem att 

tänka på annat och 

de behövde ej 

lyssna på 

Hög 
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om känslor och 

upplevelser från 

operationen.   

 

Tematisk analys med 

öppen och axiell kodning. 

personalens samtal 

med varandra.  

Johnson, 

Raymond & 

Goss. 

  

2012 

  

Amerika 

Perioperative 

Music or 

Headsets to 

decrease 

anxiety 

  

Journal of 

PeriAnesthesia 

Nursing 

 

Powerberäkning 120.  

Bortfall 1. 

Kontrollgrupp: 41  

Hörselskydd: 35 

Hörlurar med musik: 43 

 Rapid Assessment 

Anxiety tool användes 

för att uppskatta oron hos 

patienterna pre och 

postoperativt.  

Anova 

P-värde <0,05 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

musik eller 

hörselskydd kan 

påverka oro hos 

patienter som 

genomgår 

gynekologiska 

operationer.  

Resultatet av 

studien blev att 

musikgruppen 

upplevde minst oro. 

Smärtlindring 

användes i mindre 

utsträckning hos 

musikgruppen och 

hörselskyddsgruppe

n.  

Hög 

Wu, Huang, Lee, 

Wang & Shih. 

  

2017 

  

Taiwan 

Effects of 

music listening 

on anxiety and 

physiological 

responses in 

patients 

undergoing 

awake 

craniotomy 

  

Complementary 

Therapies in 

Medicine 

 

Experimentell 

randomiserad studie. 

Interventionsgrupp: 19 

Kontrollgrupp: 19 

  

STAI (State-trait anxiety 

inventory 

questionnaires), skala för 

skattning av oro. 

 

SPSS användes för 

analys av data.  

T-test 

Chi-square test 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

musikens 

effektivitet för 

att minska 

patientens oro 

före, under och 

efter en vaken 

hjärnoperation.  

Resultatet visade 

att det fanns ingen 

större skillnad 

mellan grupperna 

när det kom till oro 

preoperativt innan 

de hade fått lyssna 

på musik, däremot 

såg de en 

signifikant skillnad 

efter att 

interventionsgruppe

n fått lyssna på 

musik. Då 

minskade oro och 

pulsen i denna 

grupp. Blodtrycket 

minskade i 

interventionsgruppe

n 

Hög 

Kongsawatvorak,  

Charakorn, 

Paiwattananupa, 

Navamol, 

Rattanas & 

Lertkhachonsuk. 

  

2016 

Limited Impact 

of Music 

Therapy on 

Patient Anxiety 

with the Large 

Loop Excision 

of 

Transformation 

Randomiserad 

kontrollerad studie, 

Deltagare 77. 

Bortfall: 4 

Kontrollgrupp: 37 

Interventionsgrupp: 36. 

Fick lyssna på klassisk 

musik. Kontrollgruppen 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

musikens 

inverkan på 

oron på 

patienter som 

genomgår 

LLETZ 

Resultatet visade 

att smärtan blev 

något mindre i 

interventionsgruppe

n, dock ingen 

signifikant skillnad. 

Inte heller när det 

kom till oro och hur 

nöjda de var med 

Hög 
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Thailand 

Zone Procedure 

- a Randomized 

Controlled 

Trial 

  

  

Asian Pacific 

Journal of 

Cancer 

Prevention 

fick standardvård och 

interventionsgruppen fick 

lyssna på musik under 

operationen. 

För att uppskatta oron 

användes State-Trait 

anxiety inventory, STAI, 

som har 20 frågor där 

patienterna får välja 1-4 

på en skala. VAS-skalan 

användes för att 

uppskatta smärta. 

  

Insamlad data 

analyserades i STATA. 

T-test för att jämföra 

resultaten mellan 

grupperna.  

operation med 

lokalbedövning.  

upplevelsen av att 

lyssna på musik 

Hudsen, Ogden, 

Whiteley. 

  

2015 

  

  

England 

Randomized 

controlled trial 

to compare the 

effect of simple 

distraction 

interventions 

on pain and 

anxiety 

experienced 

during 

conscious 

surgery 

  

European 

Journal of Pain 

 

Prospektiv kontrollerad 

randomiserad studie, icke 

blind. 

Deltagare: 407 

Bortfall: 9 

Powerberäkning 380. 

Musikgrupp: 85 

Filmgrupp: 85 

SSK samtal: 81 

Stressbollar: 80 

Vanlig standard vård: 76 

 

STAI, NRS, McGill Pain 

questionnaire     

Dataanalys i SPSS. 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

musik, se film, 

samtal och 

information från 

vårdpersonal, 

använda 

stressbollar och 

vanlig standard 

vård kan 

påverka smärta, 

oro och hur 

nöjda 

patienterna är 

med hela 

operations- 

upplevelsen.  

Patienterna 

upplevde mindre 

oro under 

operationen när de 

fick 

informationssamtal 

med vårdpersonal, 

när de använde 

stressbollar eller 

såg på film jämfört 

med att bara få 

vanlig standard 

vård. Smärtan var 

också lägre i 

gruppen som fick 

samtal och använde 

stressbollar jämfört 

med vanliga 

gruppen. 

Patienterna var 

överlag mer nöjda 

efter sin operation 

när de var i de 

andra grupperna 

jämfört med den 

vanliga gruppen. 

De såg ingen 

signifikant skillnad 

vid användandet av 

musik. 

 

Hög 
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