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Sammanfattning: 
Patienter som genomgått operation upplever ofta smärta och oro. Farmakologisk 

smärtlindring kan vara problematiskt på grund av de biverkningar och komplikationer som 

kan uppstå, vilket bland annat leder till en längre återhämtningsfas. Musikterapi har länge 

använts som en komplementär behandlingsmetod, den är användbar ur ekonomiskt synvinkel 

och inga biverkningar har framkommit. Däremot är få studier genomförda för att utvärdera 

dess kliniska effekt. Syftet med litteraturstudien var att beskriva om musik som komplementär 

behandlingsmetod kan lindra postoperativ smärta, oro och om eventuella fysiologiska effekter 

förekommer hos patienten. Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed 

och Psychinfo, samt högskolans sökmotor Elin@Kalmar. Huvudresultatet visade att den 

postoperativa smärtan minskade i åtta artiklar och oron minskade i fyra av artiklarna. I två 

artiklar visade resultatet på att det inte uppstod några förbättringar i smärt-, och orosskalan 

hos patienterna. Några av artiklarna undersökte även om den alternativa behandlingen hade 

någon effekt på patientens vitala funktioner till exempel hjärtfrekvens och de respiratoriska 

värdena. Resultatet var skiftande vilket indikerar att vidare forskning krävs för att utvärdera 

effekten. Vi anser att musikterapi är en lämplig alternativ behandlingsmetod som kan lindra 

postoperativsmärta och oro. Musikterapi ses även som en enkel, kontaktskapande och 

kostnadseffektiv metod i det dagliga omvårdnadsarbetet.  
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Abstract:  
Patients that have been undergoing surgery often experience pain and anxiety. Pain relief can 

be problematic because of the side effects and complications that may occur. This leads to a 

prolonged recovery phase. Music therapy has long been used as an alternative treatment, it is 

useful from an economic point of view and no side effects have emerged. However, few 

studies conducted to evaluate its clinical efficacy. The purpose of this literature study was to 

describe if music as a complementary treatment method can alleviate post-operative pain, 

anxiety and if any physiological effects occur in the patient. Literature search was performed 

in the databases Cinahl, Pubmed, Psychinfo and the search base Elin@Kalmar. The main 

result showed that the postoperative pain decreased in eight scientific articles and anxiety in 

four of the scientific articles. In two articles, results showed that there were no improvement 

in pain and cause for anxiety on the scale of patients. Some of the articles also examined 

whether the alternative treatment had any effect on the patient's vital signs such as heart rate 

and respiratory values. The results were varied, indicating that further research is needed for 

an efficient evaluation. The authors believe that music therapy is an appropriate alternative 

treatment which can relieve post-operative pain and anxiety. Music therapy is also seen as a 

simple, contact-building and cost-effective method in daily nursing work.  
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1. Introduktion 

I sjuksköterskans vårdansvar ingår att tillgodose patientens individuella behov. En del i detta 

är att minska oro och lidande hos patienten (Eriksson, 2003). Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning lade vi märke till att många patienter var oroliga och otrygga pre-, och 

postoperativt. Vi tror att oro och otrygghet kan ha ett samband med den smärtproblematik 

som kan uppstå vid sjukhusvistelser och/eller det postoperativa förloppet. 

 

Patienter lider i onödan och många gånger beror det enligt Rosén och Jarnbring (2008) på 

otillräcklig farmakologisk behandling. De får inte tillfredsställande smärtlindring, vilket 

innebär ett omvårdnadsproblem. Det tar tid att hitta en balans där smärthämmande medel inte 

ger bieffekter. Studier visar att det är svårt att uppnå den ideala dosen och metoden för 

administrering av smärtlindrande läkemedel eftersom detta är individuellt. Responsen av till 

exempelvis opioida läkemedel skiljer sig åt från person till person vilket gör att biverkningar 

är en riskfaktor (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2006; Salerno & Hermann, 2006). 

För patienterna kan detta upplevas som en påfrestning som i sin tur förstärker smärtan och ger 

en ökad stress- och oroskänsla. Vi anser att det för sjuksköterskan är viktigt att utgå ifrån 

patientens behov och samtidigt arbeta för att öka patientens upplevelse av hälsa och 

välbefinnande. Ett steg kan vara att använda sig av alternativa lösningar som komplement till 

farmakologisk behandling.  

 

Det pågår forskning kring alternativa smärtlindringsmetoder och deras effekter som till 

exempel TENS (Transkutan elektrisk nerv stimulering), akupunktur, avslappning och 

musikterapi. Good (1996) framhåller vikten av att sjuksköterskan bör använda andra 

alternativ än farmakologisk behandling för att lindra smärta. Hon skriver vidare att musik kan 

reducera postoperativ smärta genom att störa den postoperativa smärtcykeln och sympatiska 

aktiviteten i centrala nervsystemet. Musikterapi har länge använts som en alternativ 

behandlingsmetod eftersom den inte har några biverkningar och är kostnadseffektiv. Good 

(1996) anser dock att det krävs fler randomiserade kontrollerade studier som undersöker om 

musikterapin har någon effekt på patienterna eftersom de tidigare studiernas resultat skiljer 

sig åt. 

  

Vi blev intresserade av aktuellt forskningsläge och vad som kartlagts kring musikterapi vid 

postoperativ smärta. Kanske denna komplementära behandlingsmetod kan vara ett alternativ 
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för de patientgrupper som efter operativa ingrepp är oroliga, förväntas ha smärta under en 

lång tid framöver och som inte är nöjda med den medicinska behandlingen som de blivit 

erbjudna?  

 

2. Bakgrund 

Begreppet smärta 

Smärta definieras som en subjektiv, sensorisk och emotionell upplevd varningssignal på en 

synbar eller icke synbar vävnadsskada. Orsaken till smärtan kan vara av fysisk, psykisk eller 

social karaktär (Ekblom & Hansson, 1997). The international Assoication for the study of 

Pain (IAPS) har kommit fram till följande definition; ”Smärta är en obehaglig och emotionell 

upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan 

skada”(s.14 Rosén & Jarnbring, 2008). Eftersom smärta upplevs individuellt kan ingen 

utomstående avgöra om patienten i fråga har ont eller inte, vilket sjuksköterskan måste vara 

medveten om och förhålla sig till (Ekblom & Hansson, 1997). 

 

Smärtfysiologi 

För att människans kropp ska kunna uppfatta och reagera på smärta finns det i vävnaden 

receptorer, nociceptorer, som fångar upp och omformar informationen. Receptorerna omsluts 

av afferenta nervtrådar som delas in A-delta och C-fibrer, den huvudsakliga skillnaden mellan 

dessa är ledningshastigheten. A-delta har en större diameter, är myeliniserade fibrer och har 

en snabb ledningshastighet, vilket medverkar till att smärtkänslan blir starkare och mer 

vällokaliserad. C-fibrerna har mindre diameter, är omyeliniserade och aktiveringen i centrala 

nervsystemet tar längre tid. Smärtupplevelsen blir därmed mer diffus, molande och 

svårlokaliserad (Ekblom & Hansson, 1997). När skada uppstår skickas nervimpulser som först 

når den grå substansen i ryggmärgens dorsalhorn och där bildas synapser med sensoriska 

nervfibrer, varvid en omkoppling till smärtneuronen sker. Impulserna går därefter genom det 

spinothalamiska systemet för att slutligen nå de sensoriska kärnorna i thalamus. Från thalamus 

leds impulsen till den somatosensoriska delen av hjärnbarken men även till hypothalamus och 

det limbiska systemet. Via de olika hjärnstamscentrarna regleras andning, blodtryck och 

hjärtfrekvens kopplat till smärtan patienten upplever. Det limbiska systemet aktiverar den 

affektiva delen av smärtkänslan, det vill säga en känslomässig respons uppstår. Det sker även 

en frisättning av hämmande-, och förstärkande smärtsubstanser i samband med 
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nociceptorstimuleringen. Från nervcellerna frisätts prostaglandiner, kaliumjoner och histamin. 

Via blodkärlen ökar halterna av serotonin och bradykinin, vilket medverkar till att smärtan 

ökar och att en inflammationsproces aktiveras. Via icke smärtledande nervfibrer kan 

smärtimpulsen bromsas, men också via de smärthämmande banor där substanserna serotonin, 

noradrenalin och de endogena opioiderna (endorfiner) verkar (Almås, 2006). Ett annat sätt att 

hämma eller bromsa smärtupplevelsen är att använda sig av känselstimulering som sänder 

perifera sensoriska nervimpulser till ryggmärgens bakhorn, då kan grindmekanismen blockera 

eller hämma smärtimpulserna. Denna teori har fått namnet ”The gate control theory” och kan 

vara en av anledningarna till att alternativa behandlingsmetoder som till exempel akupunktur 

har effekt vid smärtproblematik (Larsson, 2003).  

 

Smärttyper  

Smärtan kan delas in olika grupper och författarna har valt att belysa de smärttyper som kan 

uppstå vid det postoperativa förloppet. Den akuta postoperativa smärtan beskrivs som en 

nociceptiv smärta och uppstår vid kraftigt stimuli till exempel mekanisk, kemisk och/eller 

termisk. Smärtan är vällokaliserad och brukar orsakas av trauma, tumörer, kirurgi eller 

infektioner. Om man åtgärdar det drabbade området försvinner också smärtan (Rosén & 

Jarnbring, 2008). Enligt Redke (1999) är postoperativ smärta vanligt förekommande. 

Smärtintensiteten underskattas ofta av sjuksköterskan alternativt att analgetikan inte har 

fullgod effekt. Om den akuta smärtan inte dämpas kan det leda till att en långvarig, kronisk 

smärta uppstår vilket benämns som neuropatisk. Det uppstår då en skada på en nervgren eller 

nervstam och medverkar till en mer diffus och svårlokaliserad smärta. Därmed kan den även 

vara svårdiagnostiserad och behandlingen tar längre tid. Konsekvensen av den neuropatiska 

smärtan är att sekundära tillstånd kan uppstå och patienten får muskelspänningar och ännu 

mer smärta.   

 

Smärtskattning 

Upplevelsen av smärta är individuell och det kan vara svårt som sjuksköterska att förstå 

patientens smärtupplevelse. Ett bedömningsinstrument som kan användas i sjuksköterskans 

dagliga arbete är en så kallad visuell analog skala (VAS). Detta är en individuell 

skattningsmetod som visar vilken grad av smärta mellan ett och 10 som patienten upplever. 

Där ett är ingen smärta alls och 10 är värsta tänkbara smärta. Genom VAS är det lätt att se hur 
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smärtan hos individen förändras under tiden och därigenom förebygga smärtgenombrott 

(Magnusson & Mannheimer (2008). 

 

Farmakologisk behandling och biverkningar 

Vid akut smärta ges i första hand opioider eftersom de har en snabb effekt. Ett vanligt 

administreringssätt är bland annat epiduralanalgesi eller patientkontrollerad analgesi (PCA) 

behandling. Detta innebär att via en pump tillförs opioidläkemedel intravenöst i små täta 

doser. Patienten har då själv kontroll över behandlingen och kan anpassa den till sin egen 

smärtupplevelse (Almås, 2006).   

 

I samband med förutsägbar smärta till exempel efter kirurgi finns det andra riktlinjer när det 

gäller smärtbehandlingen. Förstahandsvalet till patienter med lätt till medelsvår postoperativ 

smärta är paracetamol och även Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) preparat kan 

kombineras för att minska behovet av opiater (Almås, 2006). 

 

Paracetamol verkar både perifert och centralt genom att eliminera fria radikaler som bildas 

och frisätts då vävnadsskada uppstår. Det har också effekt på de serotonerga banorna genom 

att hämma smärtan i bansystemet. Biverkningar är mindre vanliga när det gäller paracetamol; 

hudutslag, leverskador och allergiska reaktioner som nässelutslag, svullnad i ansikte, mun 

eller svalg kan uppkomma (Farmacevtiska specialiteter i Sverige [FASS], 2009). 

 

NSAID hämmar cyclooxygenase-enzym (COX) vilket medverkar till att blockera 

prostaglandinsyntesen. De används framförallt vid akuta tillstånd och vid lättare till medelsvår 

smärta när det uppstått en infektion i vävnaden. Både A-, och C-fibrerna blockeras vilket gör 

att smärtkänslan reduceras (Rosén & Jarnbring, 2008). 

Biverkningar kan enligt FASS (2009) uppstå genom gastrointestinal (GI) påverkan och visar 

sig vanligen som diarré, obstipation, illamående, kräkningar och blödning. Allergiska 

reaktioner som hudutslag kan förekomma även oro och sömnlöshet, synrubbningar eller 

hörselpåverkan, som försvinner när behandlingen avbryts.  

 

Opiater är centralverkande smärthämmande medel som även har en viss perifer effekt. De 

verkar som agonister på opioidreceptorerna och har främst inverkan på C- fibrerna. De 

används framförallt vid akuta, medelsvåra till svåra smärttillstånd (Rosén & Jarnbring, 2008). 
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Biverkningar är vanliga i samband med opioidanvändning, och kan bland annat medföra 

dåsighet och GI-besvär. Mindre vanliga men välkända och allvarliga symtom som kan uppstå 

om man ger stora doser i början, är ett smärtgenombrott och patienten kan drabbas av 

andningsdepression, hjärtklappning och svettningar (FASS, 2009). En annan riskfaktor är att 

patienten kan bli beroende av läkemedlet. Abstinensbesvär visar sig rent fysiskt i form av 

frossa, våldsamma svettningar puls- och blodtrycksstegringar och muskelryckningar som blir 

till kramper och patientens liv kan vara i fara. Beroendet kan även ge komplikationer av 

psykisk karaktär som aggressivitet och ilska, vilket kan övergå till att patienten blir fysiskt 

våldsam (Redke, 1999).  

Det finns svaga opiater (Dexofen) för att undvika de kraftigare opiaternas biverkningar. 

Fördelarna är att de har en tiondelseffekt av opiateterna och som med fördel kan används i 

kombination med paracetamol och/eller NSAID (FASS 2009).  

 

Sympaticusdämpande läkemedel som är alfa 2- receptoragonister medverkar till att 

blodtrycket sänks men har även god postoperativ smärtlindring (Rosén & Jarnbring, 2008).  

Biverkningar är vanliga främst i form av muntorrhet och yrsel. Impotens, kräkningar, 

förstoppningar och sömnsvårigheter är också frekvent förekommande (FASS, 2009). 

 

Tricykliskt antidepressiva (Tryptizol) används vid neuropatisk smärta och har både en 

analgetisk och antidepressiv effekt. Det blockerar 5-HT och noradrenalin i nervfibrernas 

synapsklyfta och det leder till en ökad aktivitet i de smärtinhiberande banorna (Rosén & 

Jarnbring, 2008). Biverkningar som dåsighet, dimsyn, viktökning, förstoppning, oro och 

svettningar kan uppkomma (FASS, 2009).  

 

Komplikationer av smärta 

Det är betydelsefullt att smärtbehandlingen påbörjas tidigt i det postoperativa förloppet 

eftersom halterna av hormonerna kortisol, noradrenalin, adrenalin och glykos då minskar, 

vilket bidrar till att sänka stressnivån. Andra orsaker till att smärtan kvarstår eller blir kraftig, 

är att medicinen helt enkelt inte tas enligt planen på grund av dålig kommunikation mellan 

patient och sjuksköterska. Patienten kan också vara rädd för biverkningar eller att bli 

beroende och vägrar ta den. Det är även vanligt att den analgetiska effekten inte utvärderas, 

patienten får inte fullgod smärtlindring och har fortfarande smärtkänsla vid hemgång. Smärtan 

förvärrar det postoperativa förloppet vilket på sikt kan leda till inskränkt rörlighet och att 
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mobiliseringen därmed minskar (Rosén & Jarnbring, 2008). En riskfaktor när patienten blir 

sängliggande är bland annat tromboemboliska komplikationer på grund av att blodtryck och 

hjärtfrekvens höjs, men även en ökad syrekonsumtion i myokardiet, vilket ökar risken för 

hjärtinfarkt. Dålig mobilisering och opioidintag medverkar till att GI- kanalen påverkas vilket 

kan ge sig tillkänna genom obstipation och patienten kan uppleva illamående.   

Andningsfunktionen påverkas också vid sängläge och det finns en ökad risk för aktelektaser, 

vilket gör att lungkapaciteten minskar och syresättning till blodet försvåras avsevärt (Holm & 

Hansen, 2000). Almås (2006)  beskriver även att placeboeffekten, det vill säga patientens 

föreställningar och förväntningar på ett visst läkemedel eller behandling, har betydelse för 

själva effekten av interventionen. Redke (1999) beskriver den psykiska påfrestningen 

patienten kan uppleva i samband med smärtan, till exempel oro, rädsla och stress. 

Smärtproblematiken leder bland annat också till att sjukhusvistelserna blir längre, vilket gör 

att vårdkostnaderna blir högre, men även att patientens vardagliga liv drabbas. Detta påverkar 

honom/henne, familjen och andra anhöriga negativt.  

 

Komplementära behandlingsmetoder 

Hovind (2005) anser att sjuksköterskan ska arbeta för att komplettera 

läkemedelsbehandlingen med icke farmakologiska alternativ, eftersom smärtan upplevs och 

hanteras individuellt. Han beskriver att alternativ kan delas in i olika kategorier såsom 

avledning, avspänning och hudstimulering beroende på hur de hjälper patienten att bemästra 

smärtan. Avledning innebär, att man riktar patientens uppmärksamhet mot andra stimuli och 

förstärker sinnesupplevelserna. Sjuksköterskan kan genom kroppslig beröring eller 

kommunikation distrahera patienten. Avslappnings-, och andningsövningar och musikterapi 

är exempel på avspänningsmetoder. Detta kan kännas som ett tillstånd av frihet och om 

patienten uppnår avspänning, minskar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet och 

därigenom minska den ångest, stress, rädsla och muskelspänning som ofta ger en större 

smärtupplevelse.  

Hudstimulering fungerar olika beroende på vilken stimulering som tillämpas, till exempel 

beröring, massage, värme och kyla ger hudstimulering och bygger på portkontrollteorin. 

Stimulering av A-fibrerna för tryck och beröring konkurrerar ut smärtsvaren från C-fibrerna, 

vilket medverkar till att porten för de mer smärtsamma impulserna stängs. Wigforss (2006) 

beskriver att stimulering av huden inverkar både på det autonoma och sympatiska 

nervsystemet och därför kan bland annat massage påverka många organ i kroppen såsom 
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hjärta, blodkärl, lungor och mag-tarmkanalen. Vid beröringen kan även hormonet oxytocin 

frisättas, vilket anses vara ett antistresshormon som ger en känsla av ökat välbefinnande, lugn 

och ro, sänker stresshormon i kroppen, puls och blodtryck, stärker immunförsvaret, stimulerar 

läkningsprocessen samt höjer smärttröskeln.  

Enligt Hovind (2005) kan hudstimulering som Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) 

eller akupunktur också dämpa smärtupplevelsen. Rosen (2008) beskriver att akupunktur 

framförallt används på nociceptiv smärta och genom ett instick igenom hud eller slemhinna 

med tunna vassa nålar stimuleras kroppens eget smärtlindrande, endogena system i kroppen. 

Anckers & Carlsson (1997) skriver vidare att akupunktur kan återställa en störd balans i 

kroppen, medverka till att bota sjukdomar och verka på vissa tillstånd som illamående, 

blödningar och olika smärttillstånd i kroppen. TENS går ut på att svaga elektriska impulser 

leds via elektroder som är fästa på huden och stimulerar perifera nerver. Metoden bygger på 

portteorin genom att elektriska impulserna påverkar ytliga nervtrådar och som i sin tur 

hämmar de smärtledande nervernas signalöverföring i dorsalhornet. Även TENS kan verka 

smärthämmande genom att stimulera kroppens eget endorfinsystem i kroppen. Almås (2006) 

och Redke (1999) menar att behandlingen har effekt vid postoperativ smärta, inte som ensam 

smärtlindring men kan minska patientens intag av mediciner. Andra fördelar med TENS i den 

postoperativa fasen är att patienten själv kan styra den smärtstillande behandlingen och därför 

får vara delaktig i sin vårdtid.  

 

Musikterapi 

Wigram (2002) anser att musik har använts som ett terapeutiskt verktyg sedan antiken. Det 

finns i de flesta kulturer myter och berättelser om dess helande krafter. Musikterapin 

utvecklades till att bli en systematisk behandligsmetod, ett verktyg för att förbättra patientens 

livskvalitet. Det finns många olika modeller och metoder inom musikterapin, både på individ- 

och gruppnivå. Ett aktivt musiklyssnande ses som det mest betydelsefulla tillvägagångssättet. 

Under musikterapitillfället använder man sig av särskilt programmerade musikstycken. Den 

vanligaste metoden som används varar i 30 till 50 min och bör pågå två till fyra gånger. 

Patienten/patienterna och musikterapeuten lyssnar tillsammans på vald musik och därefter 

reflekterar allihop över de känslor och upplevelser som uppstod. Campbell (1998) beskriver 

att vibrerande ljud bildar mönster och skapar energifält av resonans och rörelse i musiken. 

Denna energi absorberas av oss människor och påverkar på ett synbart sätt andning, 

blodtryck, hjärtfrekvens, muskelspänning, hudtemperatur och andra inre rytmer. Ljudet kan 
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ha både laddande och avslappnande effekter beroende på vågform och andra egenskaper. 

Stark pulserande musik kan ge oss energi och dölja eller lindra smärta och spänningar. Enligt 

Dyreborg (1975) består musikupplevelsen av ett samspel mellan inre och yttre faktorer; 

lyssnarens personlighet, psykiska tillstånd, sinnestämning, fysiska kondition, musikkännedom 

samt sociala-, och kulturella förutsättningar. Enligt teorierna beror musikens inverkan på dess 

fysiska egenskaper och sätt att påverka det centrala nervsystemet. Musiken kan också fånga 

patientens uppmärksamhet och vara en viktig väg för kommunikation mellan patient och 

sjuksköterska. Det kan även vara betydelsefullt för sjuksköterskan att veta att patienter med 

nedsatt hörsel även ska bli erbjuden musikterapi. Campbell (1998) skriver att patienter som är 

döva, kan ha nytta av behandlingen eftersom dem ändå kan uppfatta musikens rytmkoder och 

mönster genom de vibrationer som uppstår i händer, skelett eller andra delar av kroppen. 

Lyssnandet är ett aktivt fenomen medan hörandet är passivt, med andra ord vi kan höra utan 

att ägna någon uppmärksamhet åt det som förmedlas. Hörselnerven har via hjärnstammen 

förbindelse med kroppens alla muskler och ljudet påverkar därmed muskelspänning, balans 

och smidighet. Ljudvibrationer från trumhinnan samverkar med det parasympatiska 

nervsystemet eftersom örat har förbindelse med vagusnerven. Därmed tror man att ljudet kan 

ha inverkan på struphuvudet, hjärta, lungor, mage, lever, urinblåsa, njurar samt tunn-, och 

tjocktarmen.  

Campbell (1998) skriver också om den fysiologiska effekten av att lyssna på musik. Musiken 

kan bland annat ha verkan på kroppens; lungor, hjärtfrekvens och blodtryck samt 

hormonsystemet. En djup långsam andning är optimal och bidrar till känslokontroll, djupare 

tankeverksamhet och lugn. Genom att lyssna på lugn musik med lågt tempo kan det bidra till 

fördjupad och långsammare andning vilket gör att patienten blir mindre orolig och stressad. 

Hjärtfrekvens och blodtryck berörs också av musikens verkan. Hjärtat är mycket känsligt för 

ljud och reagerar på musikaliska variabler som till exempel frekvens, tempo och volym. 

Snabbare musik gör att hjärtslagen ökar. Musik med låg frekvens bidrar till minskad fysiskt 

anspänning, stress och lugnar patientens tankar. Undersökningar visar att om man spelar lugn 

musik med rytm kring 50 slag/minut sänks det systoliska blodtrycket.  

Musikens påverkan på hormonsystemet kan urskiljas genom att snabb musik ökar 

endorfinfrisättningen och sänker därmed smärtkänslan och behovet av läkemedel. Enligt 

rapporter sjunker stresshormonen kortisol och adrenalin om patienten får lyssna på 

avslappnande musik (Campbell, 1998). Sammanfattningsvis kan musiken skapa en ökad 

känsla av trygghet och välbefinnande för patienten genom att verka lugnande och dämpa oro 

och smärta som många upplever i samband med sjukhusvistelser.  
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Problemformulering 

Bristfällig postoperativ smärtlindring påverkar patienten negativt genom att han eller hon 

bland annat får problem med att röra sig och blir därigenom sämre mobiliserad. Detta 

resulterar i en högre risk för följdsjukdomar och sänglägeskomplikationer såsom infektioner, 

kontrakturer, tromboser och nutritionsproblem. Rehabiliteringen tar längre tid vilket ger 

förlängda vårdtider och vårdkostnaderna ökar (Idvall, 2004). 

Sjuksköterskan är inte alltid medveten om eller tillräckligt uppmärksam på patientens smärta 

vilket blir till ett omvårdnadsproblem. Ur patientens perspektiv leder detta till en ökad oro, 

otrygghet samt ett sämre välbefinnande, vilket Eriksson (2003) lyfter fram i sina 

omvårdnadsteorier och detta kan leda till ett vårdlidande för patienten. 

 

3. Syfte 

Syftet är att beskriva om musikterapi som komplementär behandlingsmetod kan lindra 

postoperativ smärta, oro och om några effekter förekommer beträffande patientens vitala 

funktioner.  

 

Frågeställningar 

 Kan musikterapin minska patientens behov av farmakologisk behandling? 

 På vilket sätt/hur kan musikterapi lindra postoperativ smärta?  

 Kan den oro som ofta uppkommer vid postoperativ smärta dämpas med musikterapi? 

 

4. Metod 

Vi har använt oss av Forsberg och Wengström´s (2008) beskrivning i genomförandet av 

denna systematiska litteraturstudie. De beskriver att arbetsprocessen börjar med en tydlig och 

väl utformad problemformulering vilket besvaras genom att söka, kritiskt granska och 

analysera vetenskapliga artiklar inom valt forskningsområde. Därefter sker en systematisk 

sammanställning av artiklarnas resultat, följt av en diskussion kopplat till genomförandet av 

litteraturstudien. Vårt arbete baseras på vetenskapliga artiklar om postoperativ smärta, oro och 

musikterapi, samt litteratur inom valt område. För inhämtning av grundläggande kunskaper i 

arbetsprocessen gång har vi använt sig av Forsberg och Wengström (2008); Granskär och 

Höglund-Nielsen (2008); Friberg (2006); Polit och Beck (2008).  
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Inklusionskriterier 

När vi avgränsat problemformuleringen, fastställt syftet och frågeställningarna, bestämdes 

inklusionskriterierna:  

 Artiklarna fick högst vara 10 år gamla.  

 Artiklarna skulle vara skrivna på engelska.  

 Endast studier med patienter som hade postoperativ smärta skulle användas. 

 Undersökningarna skulle vara genomförda på personer över 18 år. 

 Endast artiklar som var peer- reviewed skulle användas. 

 

Sökstrategi 

Databaserna Pubmed, Elin@Kalmar, Cinahl och Psychinfo valdes för att söka efter relevanta 

vetenskapliga artiklar eftersom de innehåller forskning kring medicin och omvårdnad. Innan 

sökningen påbörjades utsågs sökbegreppen som var relevanta i förhållande till syftet och 

frågeställningarna: music therapy, postoperative pain, pain, anxiety, nursing intervention och 

nurs*. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att sökningar kan göras på de enskilda 

sökbegreppen eller i ordkombination med hjälp av booleska operatorerna ”AND”, ”OR”eller 

”NOT”. För att täcka in olika varianter av ett begrepp kan orden trunkeras i början eller slutet. 

Vi valde att använda AND, trunkera några av sökbegreppen och kombinera dessa för att få de 

sökträffar som var passande för litteratur studien (bilaga 1). Ett första urval gjordes genom att 

läsa igenom samtliga artiklars titlar när sökträffs antalet var under 100 stycken. När titeln 

stämde med syftet och frågeställningarna samt inklusionskriterier lästes artikelns abstrakt. Vid 

osäkerhet om titeln på artiklarna stämde överens, lästes ändå abstraktet för att inte missa 

värdefull forskning. Ett andra urval gjordes genom att utesluta de abstrakt som inte var 

lämpliga i förhållande till syftet och samtliga tjugonio artiklar delades upp mellan oss och 

lästes igenom.     

I den inledande läsningen av artiklarna granskades studiernas design, syfte, frågeställningar, 

metod och reslutat. Därefter diskuterade vi för och nackdelar med alla artiklarna och tolv 

vetenskapliga kvantitativa-, och kvalitativa artiklar valdes ut för en noggrannare 

kvalitetsgranskning. Vi valde att arbeta med både kvalitativa-, och kvantitativa artiklar 

eftersom syftet var att belysa musikterapin och för att kunna besvara frågeställningarna 

krävdes både undersökningsartiklar (kvantitativa) och patienternas egna upplevelser och 

erfarenheter (kvalitativa).  
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Kvalitetsgranskning 

Vi använde oss av granskningsmallarna i Forsberg och Wengström (2008) för att kunna 

analysera, värdera och kritiskt granska artiklarna. Syftet med granskningen är att ta ställning 

till den vetenskapliga artikelns kvalitet och för att säkerhetsställa bevisvärdet i den 

systematiska litteraturstudien. De 12 vetenskapliga artiklarna lästes igenom var för sig och 

granskades enligt mallarna ur Forsberg och Wengström (2008) (bilaga 2 och 3).  

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör fokus ligga på studiens syfte, metod, design, 

urval, mätinstrument, analys och tolkning. Vi valde att betygsätta artiklarna som låg, medel 

och hög kvalitet utifrån egna bedömningar. Minuspoäng gavs vid svagheter i exempelvis 

metoddel när reliabiliteten inte var beräknad, validiteten inte diskuterad eller enbart en svag 

metodbeskrivning. Vidare gav vi studierna minuspoäng vid ett stort bortfall, samt vid en liten 

interventionsgrupp i de kvantitativa studierna. Högt betyg sattes vid endast ett till två 

minuspoäng. Tre minus gav medelpoäng, samt vid fler än fyra minuspoäng fick artiklarna lågt 

värde.  Polit och Beck (2008) beskriver att de två viktigaste kriterier för att kunna bedöma den 

kvantitativa artikelns kvalitet och trovärdighet är att reliabiliteten har beräknats och att 

validiteten har diskuterats. Vid granskning av kvalitativa studier beskrivs centrala begrepp 

som triangulering, tillförlitlighet och sensibilitet. Vidare bör författarna i respektive 

undersökning ha fört ett kritiskt resonemang kring den vetenskapliga artikelns olika delar. 

Detta tog vi i beaktning och fokuserade på vid artikelgranskningen. Granskningen resulterade 

i två vetenskapliga artiklar med lågt bevisvärde, sex med medelhög och fyra med högt värde. 

Studierna med lågt bevisvärde exkluderades för att höja litteraturstudiens kvalitet. De 

studierna som blev kvar efter kvalitetsgranskningen har sammanställts i en artikelmatris 

(bilaga 4).  

 

Dataanalys 

Friberg (2006) beskriver fem olika steg i analysprocessen och vi bestämde oss för att utgå från 

dem i litteraturstudien. I det första steget skall alla artiklar läsas igenom där fokus bör ligga på 

resultatet. Nästa punkt är att identifiera särskilda nyckelord/begrepp som är framträdande i de 

olika teman som finns i artikelns resultat. Tredje fasen går ut på att sammanställa alla resultat 

i respektive studie till en ny översikt. I nästa steg görs en analys där likheter/skillnader i alla 

resultat urskiljas, vilket blir till nya kategorier i litteraturstudien. Sista steget i analys fasen är 

att de nya kategorierna får en rubrik och att resultatet därmed presenteras. 
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Vi började med att alla artiklar lästes enskilt igenom av oss båda två, när vi sedan diskuterade 

kring innehållet och vad resultaten handlade om, framkom det att vi båda två hittat begrepp 

och parametrar som återkom i många av artiklarna. För att göra sammanställningen av 

begreppen i artiklarnas resultat enklare, valde vi att enligt Granskär och Höglund-Nielsen 

(2008) markera varje parameter, till exempel HR (hjärtfrekvens) och meningsfullt begrepp 

med en färg, till exempel smärtskattningen fick färgen röd och så vidare. Detta för att ge en 

klar överblick över resultaten. Processen fortsatte genom att varje färgmarkering från en 

mätning eller begrepp från respektive artikel sammanfördes i två tabeller (se nedan Tabell 1 

och 2). Tabellerna visar endast en jämförelse mellan respektive artikels musik- och 

kontrollgrupp. Vi inkluderade därmed inte någon annan interventionsgrupp som till 

exempelvis en avkopplingsgrupp eftersom detta inte speglade uppsatsens syfte. Nu kunde vi 

urskilja om musikterapin medverkade till några förändringar och i så fall på vilket sätt det 

påverkade deltagarna. Tabellerna gav en klar överblick över resultatet, som senare 

sammanfattades i ett huvudresultat. I analysen av artiklarna framkom också andra 

meningsfulla begrepp och när vi kopplade ihop dem med variablerna i de olika tabellerna 

uppstod likartade teman och dessa sammanfördes slutligen till olika kategorier. Den 

kvalitativa artikeln lästes också enskilt igenom av oss båda två och diskuterades sedan utifrån 

vad den handlade om. Vi valde att utifrån de teman som framkom i artikeln resultat, plocka ut 

de begrepp som var återkommande, till exempel avkoppling, smärta och trygghet. Arbetet 

fortsatte genom att de begreppen kunde knytas an till de kategorier som tidigare uppstått i 

analysen av de kvantitativa artiklarna och därefter skrevs ett gemensamt resultat utifrån 

samtliga vetenskapliga artiklar.  

 

5. Forskningsetiska överväganden 

Vi tog hänsyn till de etiska aspekter som gäller omvårdnadsforskning. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) bör vetenskapliga artiklar inkluderas som har fått godkänt av en etisk 

kommitté eller där noggranna etiska överväganden har diskuterats. Samtliga artiklar i denna 

litteraturstudie har blivit granskade av en etisk kommitté. Vidare skall artiklarna arkiveras i 

tio år och den skall presentera samtliga resultat även om resultatet inte stöder hypoteserna.  I 

majoriteten av artiklarna har patienterna fått ge sitt medgivande av att delta i studien genom 

att fylla i ett ”Informerat samtycke”. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) innebär 

detta att patienten när som helst, utan orsak, kan avbryta och be att få utgå ur studien utan att 

det påverkar den givna vården. Deltagandet i studierna är därmed frivilligt.   
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6. Resultat  

Efter dataanalysen framkom fyra kategorier; smärta och opioidkonsumtion, oro och 

välbefinnande, sömn samt vitala funktioner. Resultatet presenteras utifrån varje kategori. 

 

Huvudresultat 

Den postoperativa smärtan och oron minskar, vilket framkom både i den kvalitativa, och de 

kvantitativa studierna (Good, Stanton-Hicks, Grass, Anderson, Choi, Schoolmeesters & 

Salman, 1999; McCaffrey & Good, 2000). Good et al., (1999) visar att efter interventionerna, 

både vid vila och mobilisering, hade musikgruppen mindre smärta enligt VAS samt minskad 

ångest-, stress-, och oroskänslor jämfört med kontrollgruppen. Detta bekräftas i McCaffrey et 

al., (2000) eftersom alla patienter ansåg att musikterapin distraherade dem från 

smärtupplevelsen. Patienterna upplevde att de fick större kontroll över smärtan i 

återhämtningsprocessen efter operationer. En patient uppgav att lyssna till musik upplevdes 

som en känsla av avkoppling, tröst och att patienten kände sig tillfreds.  I flera studier visade 

det sig att patientens farmakologiska smärtbehandling reducerades postoperativt eftersom 

musikgruppen till skillnad från kontrollgruppen, visade på minskad opioidkonsumtion 

(Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Good, Andersson, Stanton-Hicks, Grass, & Makii, 2002; 

Ikonomidou, Rehnström & Naesh, 2004; Nilsson, Unosson & Rawal, 2005). Resultaten 

bekräftar också att patienterna upplever ett ökat välbefinnande efter musikterapi (Good, 

Anderson, Ahn, Cong & Stanton-Hicks, 2005; Good et al., 2002; Good et al., 1999; Lee, 

Chung, Chan & Chan, 2005; McCaffrey et al., 2000; Nilsson, 2009; Nilsson et al., 2005). 

Enligt McCaffrey et al., (2000) blev patienter med sömnproblematik lugnare av musikterapi 

och under perioden då interventionen pågick hjälpte musiken dem att komma till ro och 

sömnen förbättrades. Däremot beskriver Good et al., (2002) att inga förbättringar uppkom 

beträffande sömnen efter musikterapin. I Chan, (2007), Good et al., (2002), Good et al., 

(1999) och Lee et al., (2005) visade det sig att några av de vitala funktionernas värde 

påverkades i positiv riktning till exempelvis minskade hjärtfrekvensen och de respiratoriska 

värdena förbättrades. Nilsson (2009) och Lee et al., (2005) beskriver i sina studier skillnader 

mellan musikterapi och musikintervention. Lee et al., (2005) definierar musikterapi som det 

terapeutiska nyttjandet av musik för att främja hälsa och välbefinnande hos patienterna. De 

undersökningar som tillämpar musikterapi (Chan, 2007; Lee et al., 2005) visar emellertid 

liknande resultat med de studier som använder sig av musikintervention (Ebneshahidi et al., 
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2008; Good et al., 2005; Good et al., 2002; Good et al., 1999; McCaffrey et al., 2000; 

Ikonomidou et al., 2004; Nilsson et al., 2005; Nilsson 2009). 

 

 

 

Smärta och opioidkonsumtion 

I en artikel uppstod det signifikant lägre nivåer i smärtupplevelsen enligt VAS för patienterna 

i de två grupperna men det var inga signifikanta skillnader mellan interventions-, och 

kontrollgruppen. Däremot var den postoperativa opioidförbrukningen betydligt lägre för 

musikterapigruppen (Ikonomidou et al., 2004) vilket stöds av de mätningar av 

opioidanvändning som gjorts i (Ebneshahidi et al., 2008; Good et al., 2002; Nilsson et al., 

2005). Vid mätningar med VAS-skala fann man en signifikant minskning av smärtkänslan hos 

musikterapigruppen men inte i kontrollgruppen (Chan, 2007; Ebneshahidi et al., 2008; Good 
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et al., 2005; Good et al., 2002; Good et al., 1999; Nilsson et al., 2005) Även i McCaffrey et 

al., (2000) framkom att musikterapin hade positiv effekt på smärtupplevelsen. Patienterna 

kunde koncentrera sig på musiken och smärtan lindrades. Good et al., (1999), Good et al., 

(2002) och Good et al., (2005) mätte smärtan både vid vila samt mobilisering. Effekten var 

som störst när patienterna fick musikterapi behandling vid vila, däremot var det skillnad på 

vilken postoperativ-dag som behandlingen hade störst inverkan. Enligt Good et al., (1999) och 

Good et al., (2002) var smärtlindringen mest effektiv under dag 1 och för Good et al., (2005) 

under dag 2.   

 

Oro och välbefinnande 

I Good et al.,(1999), Good et al., (2002) och Good et al., (2005) fick patienterna i 

musikterapigruppen både efter mobilisering och vid vila lägre poäng på ångest-, och 

orosskalan än kontrollgruppen. Enligt Nilsson et al., (2005) minskade oron efter en timme för 

de patienter som fick musikterapi till skillnad från kontrollgruppen. Samma utveckling fann 

Nilsson (2009) i sin studie där oron minskade med tiden, störst effekt uppstod efter en timme 

på NRS skalan, vilken var avkoppling -och orosmarkören.   

Ebneshahidi et al., (2008) och Lee et al., (2005) uppgav inga skillnader i oro mellan musik-, 

och kontrollgrupp. Däremot upplevde observatörerna i Lee el al., (2005) att välbefinnandet 

ökade hos 80 % av musikgruppens patienter.  

Både McCaffrey et al., (2000) och Good et al., (2005)  uppgav att musikterapin hjälpte 

patienterna att känna sig lugnare, mer avslappnade och bekväma samt en ökad känsla av 

harmoni. I studierna framkommer också att patienterna använder musikterapin på olika sätt, 

några uppgav att det var avkopplande och andra menade att det distraherade dem från 

smärtan.  

 

Sömn 

McCaffrey et al., (2000) och Good et al., (2005) beskriver att patienternas sömn förbättrades 

eftersom musikterapin medförde att de kände sig lugnare, mer avslappnade och många 

somnade därför i slutet av behandlingstillfället. Däremot visar Good et al., (2002) i sin 

mätning inga signifikanta behandlingseffekter på sömnen.  
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Vitala funktioner 

Undersökningar visar att musikterapin hade positiv effekt på cirkulationen eftersom 

hjärtfrekvens minskade och blodtrycket sjönk något för interventionsgruppen (Chan et al., 

2007; Good et al., 2002; Good et al., 1999; Lee et al., 2005). Inga signifikanta skillnader 

uppstod i hjärtfrekvensen mellan musikterapi-, och kontrollgruppen i Ebneshahidi et al., 

(2008), Good et al., (2005), Ikonomidou et al., (2004), Nilsson (2009) och Nilsson et al., 

(2005). Det förekom inte heller någon effekt på blodtrycket (Ebneshahidi et al., 2008; 

Ikonomidou et al., 2004; Nilsson 2009; Nilsson et al., 2005).  

Enligt Chan et al., (2007), Good et al., (2002), Good et al., (1999) och Lee et al., (2005) 

uppstod det signifikanta skillnader i de respiratoriska värdena mellan interventions-, och 

kontrollgruppen, musikterapin inverkade positivt eftersom värdena minskade. Däremot 

visades ingen effekt på dessa värden i Good et al., (2005) och Ikonomidou et al., (2004).  

 

Provmätningarna på immunförsvaret (IgA), blodets syresättning, stressindikatorer (glukos och 

kortisol) uppvisade inga skillnader mellan interventionsgrupperna och kontrollgruppen 

(Nilsson et al., 2005). Inte heller visade oxytocinnivån i blodet någon effekt av musikterapi i 

hennes senare studie, däremot urskiljdes i den senare studien skillnader i syresättningen 

(Nilsson, 2009). Detta bekräftar Chan et al., (2007) i sin studie, där syrenivån i blodet var 

högre efter 30 och 45 minuter i interventionsgruppen än kontrollgruppen. 
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7. Diskussion 

Syftet med vår systematiska litteraturstudie var att beskriva patienternas upplevelse av 

musikterapi som komplementär behandlingsmetod vid postoperativ smärta och oro samt se 

om det förekommer några effekter på de vitala funktionerna. I resultatet framkom fyra 

kategorier som visar att musiklyssnandet har viss effekt på patienternas postoperativa smärt-, 

och orosupplevelse. De kände ett ökat välbefinnande eftersom musikterapin kunde distrahera 

dem från smärtan, ökade kontrollen och de kunde slappna av och finna ro i den postoperativa 

vårdprocessen. Studierna visade också att det uppstod ett antal effekter på patientens vitala 

funktioner genom att hjärtfrekvensen, respiratoriska värdena, blodtrycket och syremättnaden i 

blodet förbättrades.   

 

Metoddiskussion 

Vi ville undersöka forskningen kring musikterapin och att få en uppfattning om tidigare 

studiers resultat beträffande musikterapins verkan på postoperativ smärta och oro hos 

patienterna. En systematisk litteraturstudie valdes eftersom upplägget går ut på att söka 

tidigare kunskap inom ett väl avgränsande område, kvalitetsgranska och analysera resultatet 

vilket vi ansåg som den mest lämpliga metod i genomförandet av denna uppsats (Friberg, 

2006).  

 

För att inhämta den mest relevanta forskningen i förhållande till vårt syfte och bakgrund 

avgränsades den inledande litteratursökningen genom att välja artiklar som var högst 10 år 

gamla. I efterhand anses detta som ett lämpligt val eftersom musikterapi betraktas som ett 

relativt modernt forskningsområde, vilket också bekräftades vid sökningsförfarandet. För att 

underlätta studiens arbetsgång valdes artiklar som var skrivna på engelska. Vi är medvetna 

om att forskning på annat språk kan ha förbisetts och att vi därmed kan ha missat 

betydelsefulla undersökningar. Däremot anser vi att upplysningar/rapporter kring eventuella 

kulturella skillnader vilket forskning på andra språk kan ge information om, har vi ändå tagit 

hänsyn till och uppmärksammat, eftersom studierna är utförda i olika länder (bilaga 4). Vi 

valde att endast använda artiklar som var peer- reviewed eftersom det ansågs vara en hjälp i 

sökning efter vetenskapliga artiklarna.  

 

Vi anser att de utvalda sökorden stämde väl överens med syftet och i sökningsförfarandet 

framkom forskningsmaterial som ansågs vara relevant i studien. Sökningen resulterade i tolv 
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vetenskapliga artiklar, varav endast en artikel använde sig av kvalitativ metod. Vi ansåg att 

fler observationer och intervjuer där patienternas tankar och känslor reflekterades och 

speglades skulle vara betydelsefullt. För att höja kvaliteten i resultatet och för att vi ville ha 

fler kvalitativa artiklar att jämföra med, bestämde vi oss för att genomföra ytterligare en 

sökning. Detta gjordes i databasen Psychinfo som är speciellt inriktad på psykologi. Tyvärr 

resulterade inte sökningen i fler kvalitativa artiklar. I efterhand reflekterade och diskuterade 

författarna om att revidera inkusionskriterier för att därigenom erhålla fler kvalitativa artiklar. 

Men det hade i sin tur bidragit negativt till litteraturstudien, eftersom några av de kvantitativa 

artiklarna i så fall inte hade matchat de nya kriterierna. Därmed hade de fått exkluderats 

istället. Vi bestämde oss för att ändå att ta med den kvalitativa artikeln eftersom vi ansåg att 

den gav värdefull kunskap kring patienternas tankar, känslor och upplevelse av musikterapi. 

Vidare valde vi att medvetet inkludera flera studier av samma författare, detta för att studierna 

berörde olika patientgrupper, syftet samt genomförandet av de olika studierna skiljde sig åt.  

 

En annan svaghet är att vi valde att dela upp artiklarna mellan oss vid kvalitetsgranskningen, 

vilket ökade risken för olika tolkningar vid betygssättningen. Vid artikelgranskningen 

värderade vi de vetenskapliga studiernas etiska resonemang genom att kontrollera att de var 

godkända av en etisk kommitté och att deltagarna hade fått fylla i ett dokument, informerat 

samtycke. Slutligen upptäckte vi i några artiklar vid granskningen att de hänvisade sina 

mätinstruments reliabilitet och validitet till andra källor, såsom litteratur eller andra 

vetenskapliga artiklar. Källornas beskrivning, diskussion och beräkning kring validiteten och 

reliabiliteten kontrollerades dock och värderades som tillförlitliga. 

 

Vi diskuterade eventuella osäkerheter som uppkom, samt i analysen lästes samtliga artiklar 

igenom av oss bägge två, vilket ansågs som nödvändigt inför resultatskrivningen och ökar 

resultatets trovärdighet. Vid analysförfarandet valde vi att färgmarkera samtliga artiklars 

resultat. Denna metod användes för att få bra överblick över de olika variabler som uppstod. 

Vi anser att detta var en effektiv och mindre tidskrävande teknik. För att urskilja om 

parametrarna hade någon effekt på patientens postoperativa smärta och oro, bestämde vi oss 

för att sammanfatta detta med hjälp av två tabeller. Detta var en hjälp i tolkningen och 

skrivningen av resultatet. Svårigheter uppstod när vi skulle sammanfatta både den kvalitativa 

artikeln och de kvantitativa artiklarna i litteraturstudiens resultat. Framförallt på grund av de 

många olika begrepp som framkom i artiklarna. Vi beslutade oss för att de två tabellerna 
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skulle finnas med, där den ena beskrev de vitala funktionernas resultat och den andra skildrar 

vår tolkning av artiklarnas olika resultat. Detta för att läsaren ska få en klar överblick över 

studiens resultat och därefter skrevs resultaten från diagrammen ut i text genom skapandet av 

fyra olika kategorier som visar vilken artikel som kom fram till vad och vilka 

likheter/skillnader som fanns. Vi är medvetna om att det finns flera andra sätt att beskriva och 

sammanfatta resultatet till exempel att dela upp begreppen i fler kategorier, men i förhållande 

till studies syfte ansågs denna metod, sammanfatta resultatet på ett välstrukturerat sätt.       

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att musikterapi har en lugnande effekt på patienternas postoperativa smärt-, 

och orosupplevelse (Good et al., 1999; McCaffrey et al., 2000; Good et al., 2002; Good et al., 

2005; Nilsson et al., 2005; Nilsson, 2009). Undersökningarna bekräftar också att det i några 

studier finns stöd för att de fysiologiska värdena påverkas i positiv riktning (Chan et al., 2007; 

Good et al., 2002; Good et al., 1999; Lee et al., 2005; Nilsson, 2009). De komplementära 

ickefarmakologiska interventionerna har en mer smärtlindande effekt än enbart 

opioidkonsumtion (Ebneshahidi et al., 2008; Good et al., 2002; Ikonomidou et al., 2004; 

Nilsson et al., 2005). Dessa resultat ger svar på den första och sista frågeställning som vi 

hade, musikterapin kan minska det farmakologiska behovet och även den oro som ibland 

uppstår i samband med postoperativ smärta.   

 

Den andra betydelsefulla frågeställning vi hade var varför musikterapi hjälper patienterna att 

lindra smärtan och oron. I flera studier beskrivs att effekten bakom musikterapi kan förklaras 

genom ” The gate theory”. Patienten kan synkronisera med musiken och kroppen anpassar sig 

till ljudets puls, takt och rytm vilket musikterapin utgår från. Detta leder till att kognitiva och 

emotionella tankar och känslor väcks hos patienten, dessa sensoriska impulser gör att 

grindarna för smärtimpulsen stängs eller hämmas och därmed minskas smärtan (Larsson, 

2003; Campbell, 1998). Vi anser att detta är ett intressant och lärorikt perspektiv, just själva 

oron som patienterna upplever skildras i McCaffrey et al., (2000) där det berättas en historia 

om en patient som var speciellt orolig; ”Hon kunde inte sova och ropade in sjuksköterskan till 

rummet var och varannan minut för att bli lugnad. Patienten frågade varför hon kände som om 

hon skulle hoppa ur sitt eget skinn. Vårdpersonalen blev perplex eftersom även med 

medicinsk behandling och minskning av ångest och orosprovocerande ljud och ljus, kunde de 

inte hjälpa denna kvinna att sova och få den vila hon så väl behövde. Denna patient ansåg att 
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musiken kunde göra henne ännu mer nervös, men med lite uppmuntran, började hon lyssna på 

musiken kl 14.00. Hon somnade kl 14.15 och sov fram till ca 18.00. Detta var första gången 

på två dagar som hon sov. När hon vaknade var hon mer lugn och mindre stressad. Hon kunde 

till och med gå i hallarna för första gången sedan hennes operation “ (s. 386, McCaffrey et al., 

(2000). Samma artikel beskriver vidare att patienterna kände en ökad delaktighet i 

vårdprocessen eftersom de kände kontroll över sin omgivning och situation. En annan effekt 

var att rädsla, smärta, oro och ångest minskade eftersom de blev distraherade när de lyssnade 

på musiken. Sjuksköterskorna i studien ansåg också att musiken hjälpte dem i sitt 

omvårdnadsarbete eftersom patienterna var mindre stressade och oroliga och det blev därmed 

en lugnare och mer behaglig miljö att arbeta i.  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763 skall vården och behandlingen så långt det är 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Musikterapi kan därför vara ett sätt 

att få patienten att känna sig mer delaktig i sin vårdsituation. Vidare skall hälso- och 

sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård, där det till exempel ingår att 

främja goda kontakter mellan patienten och sjuksköterskan, vilket beskrivs i McCaffrey et al., 

(2000). Sjuksköterskorna uppgav att deras kommunikation med patienterna förbättrades 

eftersom de med hjälp av musiken kände ett samspel med patienterna. Musiktillfället beskrevs 

som en välbehövlig och angenäm tid för båda parterna. Sjuksköterskorna tog sig mer tid att 

vara med patienterna och såg sig själva mer som en hjälpare, en mer verklig person som 

deltog i deras läkningsprocess, än enbart den som inriktade sig på att dela ut medicinerna. 

Eriksson (2002) beskriver detta som en ”naturlig vård” där syftet är att främja hälsan. 

Sjuksköterskan ska då inrikta sig på att visa god omsorg genom egna handlingar, god 

kommunikation, samarbeta med patienter, anhöriga och medarbetare, samt att vara en hjälpare 

i olika omvårdnads situationer. Här kommer ett annat meningsfullt begrepp in som Eriksson 

(2003) tar upp, nämligen skapandet av ”naturliga relationer”, vilket är betydelsefullt för alla 

patienter som upplever ohälsa. Genom att sjuksköterskan medvetet försöker åstadkomma en 

förändring, en vårdhandling i patientens hälsoprocess, visar det på att viljan finns där för att 

skapa en naturlig vårdrelation. Här anser vi att musikterapin kan vara en hjälp på vägen, 

behandlingen kan öppna upp för ett samtalsämne mellan patient och sjuksköterska och 

därigenom främja skapandet av naturliga relationer och en naturlig vård. Redan 1859 beskrev 

en annan omvårdnadsteoretiker, Florence Nightingale (1992), då effekten av musik på 

patienterna knappt blivit studerat, att hennes upplevelser och erfarenheter av musiken var att 

blåsinstrument inkluderat den mänskliga rösten och stråkinstrument med en kontinuerlig ton 
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och klang, hade generellt en gynnsam och behaglig inverkan i patientens helande process. 

Detta styrker nutidens forsknings resultat och våra åsikter om musikterapins positiva effekter. 

 

Vi anser även att Good et al., (2005) studie var intressant eftersom den berörde patientens 

smärta ur olika perspektiv. De undersökte om det uppstod några skillnader mellan VAS- 

smärtkänsla och VAS -stress och oroskänsla, både vid vila och mobilisering. Vi ser detta som 

en metod att urskilja om patienter använder sig av musikterapin på olika sätt för att dämpa 

smärtupplevelsen. Resultatet indikerar på att stress och oroskänslan hade störst effekt av 

musikterapin. Vi såg en likhet mellan denna studie och den med McCaffrey et al., (2000) (se 

ovan) eftersom i den efterföljande intervjun uppgav patienterna att musiken var lugnande och 

avkopplande och/eller att det distraherade dem från smärtan. Musikterapi hade även en 

sederande effekt, enligt 71 procent av deltagarna.   

 

En annan intressant iakttagelse gjordes i Lee et al., (2005), inga signifikanta skillnader 

uppstod på orosskalan hos patienterna som fick musikterapi. Däremot observerade 

undersökningsledarna ett ökat ”välbefinnande beteende ”och de fysiologiska parametrarnas 

(RR och HR) påverkades positivt hos dem som fick musikterapi jämfört med kontrollgruppen. 

Detta bekräftades även genom att 88 procent av patienterna själva uttryckte deras 

tillfredsställelse med musikterapi. Vi spekulerade i varför välbefinnandet ökade trots att 

orosskalan inte visade några positiva resultat i förhållande till musikterapin. En anledning kan 

vara att deltagarna i studien behandlades med respirator, var trötta och hade därför svårare för 

att besvara undersökningsledarnas frågor. Därför anser vi att observationerna av patienternas 

beteende i denna undersökning var mer betydelsefullt än själva testet i sig. 

 

Ett fynd som vi gjorde, var upptäckten av att artiklarna använder olika begrepp i sina 

undersökningar, nämligen musikintervention, musikterapi och musiklyssnande. Vi är 

medvetna om att detta kan ha påverkat vårt resultat. Vi anser vidare att musikintervention är 

en enklare metod att tillämpa i omvårdnadsarbetet medans musikterapi som kräver mer 

resurser skulle vara svårare och därmed ta mer tid. Musikterapi skulle möjligtvis kunna vara 

ett alternativ inom palliativvård eller psykiatrin men samtidigt anser vi är det mer belagt för 

kronisk smärta. 
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Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ingår det i sjuksköterskans arbete att tillgodose 

patientens önskemål och behov samt att förebygga ohälsa. All vårdpersonal bör även tillämpa 

vedertagen forskning kring nya behandlingsmetoder och se dem som ett led i vårdandet av 

patienten. Forskningen beskrivs även i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor (SOSFS 2005:105) där syftet är att tydliggöra sjuksköterskans 

yrkesprofession och att ge patienten en säker och god vård. Socialstyrelsen har utformat tre 

arbetsområden, där ett område skildrar omvårdnadens teori och praktik som ett steg i 

professionen. Vidare beskrivs att patienten har rätt till en betydelsefull och säker vårdmiljö, 

här anses sjuksköterskan ha en viktig roll genom att kunna påverka och medverka till att 

utveckla en hälsofrämjande miljö. Vi föreslår att musikterapi kan bidra till en mer gynnsam 

och trygg sjukhusmiljö för patienterna i den postoperativa behandlingen.  

 

Genom att lindra smärta och oron som enligt (Redke, (1999) och Almås, (2006) ofta uppstår 

efter operationer, kan det ge upphov till att minska lidandet och skapa ett hopp om att bli frisk 

hos patienten. Eriksson (2003) anser att tro, hopp, kärlek och ödmjukhet är drivkrafterna för 

att minska en patients lidande. Om patienten kan finna ro i vårdsituationen genom 

musikterapin, anser vi att det kan ge utrymme för eftertanke. Därmed skapas det möjligheter 

för patienten att kunna se hopp och mening i lidandet. Enligt Eriksson (2003) ger detta 

patienten mod att våga acceptera lidandet. Vi menar också att källan till tro och kärlek uppstår 

i interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten. Om patienten får uppleva denna kärlek 

och tro, kan han/hon få en positiv syn på sin läkningstid och hitta sin väg ut ur lidandet, vilket 

leder till en minskad oro och ökat välbefinnande.  

 

Praktisk tillämpning och vidare forskning  

Efter att ha tagit del av de vetenskapliga artiklarna ser vi musikterapi som en enkel, 

ekonomisk och praktiskt lämplig behandlingsmetod som kan tillämpas i den postoperativa 

fasen.  Musikterapi skulle enligt oss mycket väl kunna användas i sjuksköterskans 

omvårdnads arbete till patienter som lider av postoperativ smärta och oro. Under 

skrivprocessen funderade vi däremot på under hur många dagar som musikterapibehandlingen 

bör pågå för att uppnå bästa möjliga effekt. Artiklarna som granskades i denna studie, uppgav 

varierade behandlingsperioder, alltifrån en till flera dagar beroende på patientens välmående i 

det postoperativa förloppet. En annan fundering som uppkom var under hur många minuter 

eller timmar som musikterapin bör fortgå vid varje behandlingstillfälle. Eftersom forskningen 
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kring musikterapin är relativt ny vill man i artiklarna främst undersöka musikterapi i 

förhållande till andra interventioner till exempel avkoppling, för att granska om musiken har 

någon bättre effekt. Vi anser att det är mer betydelsefullt att utöka urvalsstorleken i varje 

grupp istället för att använda fler interventionsgrupper. I framtida studier bör det enligt oss, 

fokuseras mer på att utvärdera patienternas upplevelse av musikterapin, därför finns det ett 

behov av fler kvalitativa studier. Ett annat område som vore intressant att studera mer, är 

musikterapins inverkan på sömnen och de vitala funktionerna. I några av de vetenskapliga 

artiklarna observerades en förbättring i sömnen för patienterna, men vi anser att det krävs fler 

undersökningar för att belysa och undersöka dess effekt och det borde i så fall användas ett 

instrument som mäter flera dimensioner på sömn. I flera av undersökningarna mättes vitala 

funktioner genom att använda olika parametrar, vilket medverkade till att resultatet blev 

skiftande. Vi hade gärna sett att fler studier granskade effekten genom att använda sig av färre 

parametrar och istället ett ökat antal deltagare.  

 

8. Slutsats 

För patienter som genomgått en operation uppstår ofta smärta i det postoperativa skeendet, 

detta påverkar honom/henne negativt med ökade känslor av otrygghet, oro och stress. I 

sjuksköterskans arbete kan det i vissa lägen vara svårt att uppmärksamma de känslor som 

patienten känner. Samtidigt kan det vara problematiskt att smärtlindra patienten utan att 

biverkningar och komplikationer uppstår, vilket leder till en längre postoperativ 

återhämtningsfas samt att rehabiliteringen tar längre tid. Vi anser att sjuksköterskan bör 

använda andra alternativ än farmakologisk behandling för att lindra den postoperativa 

smärtan. Musikterapi har länge använts som en alternativ behandlingsmetod eftersom den är 

kostnadseffektiv och inte har några biverkningar.  Resultatet av studierna visar att den 

postoperativa smärtan minskade i interventionsgrupperna. Likaså minskade oron bland annat 

för att patienterna fick ökad kontroll över smärtan och sin vårdsituation, de vitala 

funktionernas värden förbättrades i vissa fall och den farmakologiska behandlingen i form av 

opioidintag minskade. Vi anser att musikterapi är en lämplig behandlingsmetod som kan bidra 

till en ökad förståelse i det praktiska vårdarbetet eftersom det kan leda till en ökad 

omvårdnadsrelation mellan patient och sjuksköterska. Det kan även distrahera patienterna från 

negativa fysiologiska-, och psykologiska tankar och känslor vilket leder till ett ökat 

välbefinnande.  
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8*, 4*, 5*
 

Pubmed 090909 Music 

therapy AND 

postoperative 

pain 

AND  

nurs* 

32 32 24 4 
3*, 8*, 4*, 5*

  

Pubmed 090909 Pain AND 

anxiety AND 

music 

intervention 

44 44 41 2 
9, 2*

 

Pubmed 090909 Music 

therapy AND 

anxiety AND 

nursing 

intervention 

56 56 37 1 
7*

 

Pubmed 090909 Music 

therapy AND 

postoperative 

pain 

AND  

anxiety 

25 25 20 3 
10*,6*, 8*

 

Cinahl 090910 Postoperative 

pain 

4441    

Cinahl 090910 Music 

therapy 

1562    

Cinahl 090910 Postoperative 

pain  

AND  music 

therapy 

56 56 36 7 
 2*, 1, 3*, 6*, 

4*, 8*
 

Cinahl 090911 Postoperative 

pain AND 

music 

therapy AND 

nursing 

intervention 

4 4 4 0 

Cinahl 090911 Music 

therapy AND 

19 19 16 3 
2*, 6*, 8*

  



 

postoperative 

pain AND 

anxiety 

Elin @ 

Kalmar 

090911 Music 

therapy AND 

anxiety 

73 73 35 2
10*, 7*

 

Psychinfo 091012 Pain AND 

music 

therapy 

329 10 

 

2 

 

1 
9*

 

 

Psychinfo 091012 Music 

therapy AND 

pain AND 

patients 

experience 

143 

 

95 

 

3 

 

2 
1* 3* 

 

Psychinfo 091012 Pain AND 

music 

therapy AND 

patients 

experience 

4 4 0 0 

 

 

 

 

 

 

* Hittat på flera ställen  

 

 

 



 

Bilaga 2. Granskningsmall för kvantitativa studier 

1. Syftet med studien      

Är frågeställningarna tydligt beskrivna:     

Är designen lämplig utifrån syftet:      

2. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna?     

Vilka är exklusionskriterierna?     

Är undersökningsgruppen representativ?    

Var genomfördes undersökningen?     

När genomfördes undersökningen?     

Är powerberäkning gjord?     

Vilket antal krävdes i varje grupp?    

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

Var gruppstorleken adekvat?     

3. Interventionen 

Mål med interventionen:    

Vad innehöll interventionen?     

Vem genomförde interventionen?     

Hur ofta gavs interventionen?     

Hur behandlades kontrollgruppen?     

4. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes?      

Var reliabiliteten beräknad?      

Var validiteten diskuterad?     

5. Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG?     

Om nej, vilka skillnader fanns?      

Hur stort var bortfallet?       

Kan bortfallet accepteras?      

Var den statistiska analysen lämplig?      

Om nej varför inte?      



 

Vilka var huvudresultaten:      

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG?   

Om ja, vilka variabler?       

Vilka slutsatser drar författaren?      

Instämmer du?       

6. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till en annan population?    

Kan resultaten ha en klinisk betydelse?     

Överväger nyttan av interventionen eventuella risker?    

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

Motivera varför, varför inte?  

 

 



 

Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitativa studier  

1. Syftet med studien  

Vilken kvalitativ metod har använts?  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja/Nej. 

2. Undersökningsgrupp  

Är urvalskriterierna 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? 

Beskriv undersökningsgruppen:  

Är undersökningsgruppen lämplig? 

3. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet? Beskriv 

Beskrivs metoden för datainsamling tydligt?  

Är data systematiskt samlade? 

4. Dataanalys 

Hur är begreppen, teman och kategorier utvecklade och tolkade? Beskrivning:  

Är analysen och tolkning av resultat diskuterade?  

Är resultatet trovärdigt?  

Är resultatet pålitligt? 

Finns stabilitet och överensstämmelse? 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data? 

5. Utvärdering 

Kan resulatet återkopplas till den ursprungliga forsknings frågan? 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Har resultaten klinisk relevans? 

Diskuteras metodolgiska brister och risk för bia? 

Finns risk för bias? 

Vilken slutsats drar författaren?  

Håller du med om slutsatserna? 

Ska studien inkluderas? 



 

Bilaga 4. Artikelmatris 

 
Artikelnr 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. 

Chan, M F.  

2007. 

Kina. 

Effects of music 

on patients 

undergoing a 

C-clamp 

procedure after 

percutaneous 

coronary 

interventions: A 

randomized 

controlled trial 

Studien syfte var att 

utvärdera effekten 

av musik på 

fysiologiska och 

psykologiska  

parametrar hos 

patienter som 

tillämpas en C-

klämma efter PCI 

(perkutan koronar 

intervention). 

 

Kvantitativ. En upprepad 

randomiserad kontrollerad studie. 

66 pat. delades in i 2 grupper; 

Musikterapi/kontrollgrupp. 

Fysiologiska parametrar som 

mättes var BT, HR, AF och  

SpO2. Psykologiska parametrar 

mättes med hjälp av en 

smärtskala. Musikgruppen fick 

45 min musikterapi och 

kontrollgruppen 45 min 

oavbruten viloperiod.  

I interventionsgruppen 

fanns en betydande 

sänkning av HR, AF, SpO2 

och en lägre 

smärtupplevelse 

än i kontrollgruppen. 

 

Hög 

2. 

Ebneshahidi, A. & 

Mohseni, M.  

2008. 

Iran.  

 

The Effect of 

Patient- Selected 

Music on Early 

Postoperative 

Pain, Anxiety, and 

Hemodynamic 

Profile in 

Cesarean Section 

Surgery. 

Undersöka om 

musikterapi kan ha 

någon effekt på den 

postoperativa 

smärtan, oron, 

opioid konsumtionen 

samt de 

hemodynamiska 

faktorerna hos 

kvinnor som föder 

barn via kejsarsnitt.  

 

Kvantitativ. Experimentell 

randomiserad studie. 80 pat. 

delades in i 2 grupper; 

musikgrupp/kontrollgrupp. 

Musikgruppen fick lyssna i 30 

min postop medan 

kontrollgruppen fick vila. VAS 

skala, PCA, BT och HR mättes 

före och efter.  

Interventionsgruppen 

upplevde en minskad 

postoperativ smärta vid 

musikterapin jämfört med 

kontrollgruppen. Vilket 

även framkom genom att 

opioid intaget minskade för 

dessa kvinnor. Inga 

signifikanta skillnader 

angående oro, blodtryck 

och hjärtfrekvens mellan 

grupperna. 

 

Medel 



 

3. 

Good, M., 

Anderson, G. C., 

Ahn, S., Cong, X. 

& Stanton-Hicks, 

M.  

2005. 

USA 

Relaxation and 

Music Reduce 

Pain Following 

Intestinal Surgery. 

 

Syftet är att 

undersöka den 

smärtstillande 

effekten vid tre 

ickefarmakologiska 

vårdinterventioner; 

vila, vald musik och 

kombinationen efter 

att patienten 

genomgått mag-tarm 

kirurgi. 

Kvantitativ. Randomiserad 

kontrollerad studie. 167 pat. 

delades in i 4 grupper; vila, 

musik, vila-musikgrupp samt 

kontrollgrupp. Mätmetoder: 

VAS-smärta kontrollerades 6 

ggr/dag. Kliniska mätningar: 

PCA-display före och efter 

testerna. Resp. värden, HR och 

sömn registrerades. Till sist 

intervju med strukturerade frågor. 

Interventionsgrupperna och 

kontrollgruppen framkom 

inga skillnader i effekt på 

sömn, frekvens eller 

respiratoriska värden efter 

mätningarna. Pat. upplevde 

en smärtlindrande effekt 

samt ökad känsla av att ha 

kontroll över sin smärta. 

Mixade eller ingen support 

för hypoteserna 

Hög. 

4. 

Good. M., 

Andersson, G., 

Stanton-Hicks, 

M., Grass, J. & 

Makii., M.  

2002. 

USA. 

Relaxation and 

Music Reduce 

pain after 

gynecologic 

surgery. 

Undersöka effekten 

av postoperativ 

smärta genom tre 

ickefarmakologiska 

vårdinterventioner 

(Musik, avkoppling 

och kombinationen) 

på patienter efter en 

gynekologisk 

operation.   

Kvantitativ. Randomiserad 

kontrollerad studie. 311 patienter 

deltog. 3 interventionsgrupper; 

musik, avslappning, musik 

kombinerat med avslappning och 

en kontrollgrupp. Mätmetoder: 

VAS, PCA-mätning och 

sömnregistrering.  

Bra stödjande teori om att 

de tre interventionerna har 

effekt, dock inga stora 

skillnader mellan dessa. 

Oron hade direkt koppling 

till smärta. Interventionerna 

vid smärta har större effekt 

än enbart 

opioidmedicinering. 

Hög 

5. 

Good, M., 

Stanton-Hicks, 

M., Grass, J., 

Anderson, G.C., 

Choi, C., 

Schoolmeesters, 

L.J. & Salman, A. 

1999. 

USA. 

 

Relief of 

postoperative pain 

with jaw 

relaxation, music 

and their 

combination. 

Studera effekterna 

av avkoppling, 

musikterapi och 

denna kombination 

vid postoperativ 

smärta hos patienter 

efter bukoperation 

vid vila och 

mobilisering på dag 

1 och 2. 

Kvantitativ. Randomiserad 

kontrollerad studie. 617 pat. 

delades in i 4 grupper i 

avslappning, musik, avslappning-

musikgrupp eller kontrollgrupp.  

Mätmetoder: VAS och VAS- 

avslappnande skala. 

Opioidintaget noterades.  

Alla interventionsgrupper 

hade mindre smärta än 

kontrollgruppen där 

kombinationen var mest 

effektiv och bäst under dag 

1. 

Medel 



 

6.  

Ikonomidou, E., 

Rehnström, A. & 

Naesh, O.  

2004. 

Sverige. 

 

 

Effect of Music 

On Vital Signs 

and postoperative 

pain.  

Undersöka om 

musikterapi pre- och 

postoperativt kan 

påverka patientens 

upplevelse av 

smärta, illamående 

och välbefinnande. 

Även granska om 

det kan ha någon 

effekt på de vitala 

funktionerna för 

kvinnor som 

genomgått 

laparoskopisk 

gynekologisk 

operation.  

Kvantitativ. 60 pat. Delades in i 

musikinterventions 

grupp/kontrollgrupp. 

Musikterapigruppen fick lyssna 

på musik 30min före och efter op 

utan att bli störda. 

Kontrollgruppen fick enbart vila 

med hörlurar utan musik. 

Mätmetoder: VAS, HR, BT, resp. 

värden och opioidintaget 

kontrollerades.  

Den postoperativa smärtan 

minskade för patienterna i 

interventionsgruppen men 

det var inga stora skillnader 

mellan den och 

kontrollgruppen. 

Opioidintaget blev 

postoperativt mycket lägre 

för 

musikinterventionsgruppen. 

Det uppmättes inga stora 

skillnader pre-och 

postoperativt ang. De vitala 

funktionerna.  

Medel 

7. 

Lee, K.A., Chung 

Y.F.L., Chan, 

M.F. & Chan, 

W.M.  

2005. 

Kina.  

Music and its 

effects on the 

physiological 

respons and 

anxiety levels of 

patients receiving 

mechanical 

ventilation: a pilot 

study  

Undersöka 

effekterna både vad 

gäller fysiologiska 

värden och 

subjektiva 

upplevelser av 

musikterapi på 

oroliga patienter 

som får mekanisk 

ventilations 

behandling. 

Kvantitativ. Randomiserad 

kontrollerad design. 64 pat. 

delades in i 

interventionsgupp/kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick lyssna 

på musik under 30min, 

kontrollgruppen fick istället 

viloperiod. Mätmetoder: HR, BT, 

resp. värden och oroskala (C-

STAI). Vilobeteenden 

observerades och subjektiva 

utvärderingar rapporterades in till 

dataanalysen. 

 

 

 

Musikterapi som 

intervention har en god 

effekt vad gäller de 

fysiologiska parametrarna, 

den ökade komforten och 

patienten blev mer 

avkopplad.  

Medel 



 

8.  

McCaffrey, R.G. 

& Good, M.  

2000. 

USA. 

 

The Lived 

Experience of 

Listening to 

Music While 

Recovering From 

Surgery 

Studera och granska 

musikterapins 

effekter efter 

operationer genom 

att beskriva 

patienternas egna 

erfarenheter och 

upplevelser av 

postop smärta och 

oro. 

Kvalitativ. Fenomenologisk 

metod. Induktivt och med 

reflektion i strävan efter att 

belysa patientens upplevelse. 9 

pat. fick lyssna på musik postop. 

minst 1 ggr/dag. Bandinspelade 

intervjuer, samtal och 

observationer. 

Analysen blev uppdelad i 

olika teman och intervju 

materialet till kategorier. 3 

huvudteman uppstod: 

Komfortabel i ett 

obehagligt tillstånd. 

Förtrogenhet i en 

främmande miljö. 

Distraktion från smärta i en 

postoperative period. 

Hög 

9. 

Nilsson, U.  

2009. 

Sverige 

Soothing music 

can increase 

oxytocin levels 

during bed rest 

after 

open-heart 

surgery: a 

randomised 

control trial. 

Syftet med studien 

var att jämföra 

effekten av att 

postoperativt vila 

med eller utan musik 

för att slappna av 

efter koronar 

bypass-kirurgi 

och/eller 

aortaklaffersättnings 

kirurgi.  

Kvantitativ. Randomiserad 

kontrollerad studie. 40 pat. 

delades in i 

interventionsgrupp/kontroll 

grupp. Genom bestämning av 

oxytocinnivå, HR, BT, PaO2, 

SaO2och subjektiv 

avkopplingsskala (NRS) 

undersöktes effekterna och 

skillnaderna i grupperna.  

 

 

I musikgruppen ökade 

halterna av oxytocin 

betydligt i motsats till 

kontrollgruppen. 

Subjektiva 

avkopplingsnivåer ökade 

betydligt mer och det fanns 

även en betydande högre 

PaO2 i musik-gruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen. Det fanns 

ingen skillnad i 

medelvärdet BT, HR och 

SaO2 mellan grupperna. 

Medel 

10. 

Nilsson, U., 

Unosson, M. & 

Rawal, N.  

2005. 

Sverige 

Stress reduction 

and analgesia in 

patients exposed 

to calming 

music 

postoperatively: a 

randomized 

controlled trial 

Syftet var att 

utvärdera om pre- 

eller postoperativ 

musikterapi kan 

påverka stress och 

immunförsvaret 

under och efter 

generell anestesi. 

Kvantitativ. Randomiserad 

kontrollerad studie där 75 pat. 

som genomgick öppen bråck 

kirurgi fördelades till  

tre grupper: preoperativ musik, 

postoperativ musik eller 

kontrollgrupp. Mätmetoder: 

Kortisolnivå, blodsockerhalt, 

Det fanns en signifikant 

större sänkning av kortisol i 

den postoperativa 

musikgruppen jämfört med  

kontrollgruppen. Den  

postoperativa musik 

gruppen hade mindre 

ångest, smärta och krävde 

Medel 



 

Syftet inkl. även om 

det fanns några 

skillnader i svaren 

mellan patienter som 

exponerats för 

musikterapin. 

Immunglobulin A (IgA) nivå, 

VAS- skala, BT, HR, SpO2 och 

oro, som mättes genom numerisk 

skattningsskala (NRS). 

mindre morfin än 

kontrollgruppen. Den 

preoperativa musikgruppen 

rapporterade mindre 

smärta. 

Det fanns ingen skillnad i 

IgA, blodglukos, BT, HR 

och SpO2 mellan 

grupperna. 
 


