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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det råder en allmän kunskapsbrist kring musikterapin när det kommer till att 

utvärdera dess effekt på ångest och smärta i samband med operation. För många patienter är ett 

kirurgiskt ingrepp en mycket otrygg situation där man ställs utanför sin livsvärlds normala 

förtroenderelationer. Anestesisjuksköterskan ska bygga en vårdrelation med patienten och då kan 

musikterapi vara en del utav detta. Därför är det intressant att närmare granska stödet hos aktuell 

forskning för musikterapins inverkan på ångest och smärta.   
Syfte: Syftet med studien var att belysa om musik har lugnande, smärtlindrande och andra 

fysiologiska effekter på patienter som genomgår kirurgi.  

Metod: Litteraturstudie med systematisk ansats som analyserats med hjälp av tematisering av 

studieresultaten. 

Resultat: Musikterapin minskade den självuppskattade smärtupplevelsen. Det finns även ett 

visst stöd för musikterapins lindrande effekt på patienternas uppskattade ångestnivå. De 

fysiologisk effekterna  visar på samstämmighet dels vad gäller musikens effekt på 

syremättnaden och dels avsaknaden av effekt på diastoliskt blodtryck.  

Slutsats: Det finns en bevisad effekt på upplevd smärta, till viss del även för upplevd ångest 

och ett par fysiologiska parametrar visar på lindrande effekt. Mer studier behövs dock som tar 

helhetsgrepp på inblandade variabler.  
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INLEDNING 

Är det så att de flesta på något sätt förknippar kirurgi med smärta, oro över att det inte skall gå 

bra, eller att man inte skall vakna upp igen efter en sövning. Smärtan kan vara både fysisk och 

psykisk, men kan den rent av vara mångdimensionell? Finns det bara en väg att välja för lindring i 

dessa situationer och har vårdpersonalen kunskap om det bästa. Musiken påverkar våra sinnen, det 

är glädje, sorg, upprymdhet eller lugn. Frågan är om musik också kan fungera lugnande och 

smärtlindrande i samband med kirurgi? 

 

BAKGRUND 

 

Icke-farmakologiska alternativ 
 

Det finns en kunskapsbrist hos vårdpersonal om kompletterande icke farmakologiska 

behandlingar mot smärta och oro till hjälp för patienter att kunna hantera sin situation, dem 

fyra vanligaste är bön, musik samt värme eller kyla (Allred, Byers, Sole, 2010). 

 

Sjuksköterskors kunskapsbrist om icke farmkakologisk behandling gör att inte alla patienter 

får vetskap om att möjligheten finns. Bland de patienter som fått möjligheten att prova icke 

farmakologisk behandling är det många som fortsätter att efterfråga denna slags behandling i 

större omfattning eftersom den ger färre biverkningar (Tracy, 2010). Det finns stora vinster 

med att låta patienter vila både innan och efter operationen i samband med att de lyssna på 

musik som ett komplement till traditionell smärtbehandling för att patienterna skall kunna 

koppla av och kunna släppa fokus på smärtan. Sjuksköterskan borde erbjuda musik till alla 

patienter som genomgår kirurgiskt ingrepp i syfte att lindra smärta och oro Allred et.al (2010). 

 

Musik som terapi 
 

Musik har funnits i vården sedan sexhundra år före Kristus då den grekiske filosofen Pyhagoras 

rekommenderade musik som återställandet av sinnet och för att återskapa kroppens naturliga 

harmoni. Dock var det först på 1800-talet som musiken började användas som terapi. Florence 

Nightingale observerade de positiva effekterna av musiken som skapade harmoniska och 

kontinuerliga ljud. År 1914 initierades intraoperativ musik i syfte att undersöka hur musik kan 

påverka patienter att distraheras så att de inte skall känna oro inför operation (Newman, Boyd, 

Meyers, Bonanno, 2010). 
 

En särskild form av alternativ smärtlindring är musikterapi. Som enkelt förklarat är, en 

kontrollerad form av musiklyssnande. Genom att skapa en lugnande atmosfär och ett vilsamt 

tillstånd förändras upplevelsen för en kritiskt illamående patient av denna form av terapi. Det som 

gör denna form av alternativ smärtlindring intressant att vidare studera är dess enkla sätt att 

använda och dess oerhörda bredd som finns att utnyttja. Alternativa, icke-farmakologiska, 

strategier behöver undersökas ytterligare, framförallt vid postoperativ smärta och i relation till 

akupunktur och musik menar Pellino et al.(2005).  

 

Vårdrelationen inom anestesisjukvård  
 

Att vara i behov av operation och behöva lämna över kontrollen till någon annan kan skapa 

oro över om man kommer att känna smärta under eller efter operationen (Tracy et al. 2006)  

I anestesisjuksköterskans vårdande roll ingår att, trots den kort tid med patienten kunna 

förmedla trygghet, skapa förtroende, bygga en vårdrelation och detta genom att visa att 

sjuksköterskan har kunskap och kontroll över situationen (Lindwall och von Post, 2000).  



2 

 

Att skapa trygghet börjar redan när sjuksköterskan går ut för att möta patienten antingen i 

sänghallen eller i det dagkirurgiska väntrummet då för att hälsa på patienten och redan där 

försöker anestesisjuksköterskan bilda sig en uppfattning och läsa av patientens nivå av 

lugnande behov (Liv Hovind, 2005). För att skapa ett förtroende hos patienten bör man 

förmedla en inbjudande och berörande relation genom att titta patienten i ögonen under samtal 

(Dahlberg och Segesten, 2010). 

 

Det är viktigt att låta patienten vara delaktig i vårdandet och själv ha möjligheten att 

bestämma det som känns bäst för just dem. En grundförutsättning är att 

anestesisjuksköterskan är lyhörd för den enskilda individens tankar om sin situation och att 

visa respekt för patientens egen vilja och värna om patientens autonomi (Arlebrink, 1996). 

Operationsavdelning upplevs nog som något främmande och för vissa kan det även vara 

obehagligt att behöva vistas på en sådan. Anestesisjuksköterska måste låta patienten få ta det 

lugnt och att inte forcerar fram något, utan att patienten sakta får bekanta sig med 

operationsmiljön (Liv Hovind, 2005). Det är av vikt att inte låta patientens oro tar överhand 

och påverka mötet mellan anestesisjuksköterskan och patienten. Patientens behov av att känna 

stöd och tilltro till sjuksköterskans närvaro för att lindra den ångest och oro. Närvaron hjälper 

dem att släppa längtan till att bli befriad från ångesten, behovet av att känna trygghet kan 

påverka hela deras förhållningssätt och tillvaro (Granbom, 1998). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Livsvärld, Lidande och välbefinnande 
 

Patientperspektivet är utgångspunkten i vårdandet, och målet är att sätt mer fokus på 

patienternas livsvärld. I den ryms allt som berör patienternas livssituation. För att kunna 

stödja och stärka patienternas hälsa måste det finnas förståelse för hur lidande, hälsa, sjukdom 

och vårdande upplevs och hur det i så fall påverkar patienterna. Teorin om livsvärlden är till 

för att kunna ge en djupare och tydligare bild av patientperspektivet för att vårdpersonalen ska 

finna vägledning i de flesta situationer som kan uppstå i vårdandet. Den är grundläggande i 

vårdvetenskapen och för det praktiska vårdandet, där den enskilde patientens upplevelser och 

tankar är basen för hur vård bäst skall bedrivas utifrån den enskilde patientens behov. Med 

vårdpersonalens breda kunskap kan det hjälpa patienterna att kämpa mot ett tillfrisknande 

genom att erbjuda dem delaktighet i den vårdande processen. Det är också angeläget att 

vårdpersonalen har kunskap om hur sjukdom påverkar patientens känsla av meningsfullhet 

samt hur det påverkar patienten i det vardagliga (Dahlberg och Segesten, 2010). Patientens 

behov och upplevelse kräver samtidigt att vårdaren har en öppenhet, där musikterapi kan 

lindra patientens ångest och smärta samt stilla den existentiella törsten av trygghet. 

 

Lidande, hälsa, sjukdom och välbefinnande utspelar sig i och genom livsvärlden. Det är först 

när vårdandet möter livsvärlden som det verkliga vårdande ske. Det är oundvikligt att inte 

beröra lidande och välbefinnande i ett livsvärldsperspektiv, då båda är naturligt 

förekommande i alla människors liv. Målet med vårdandet är alltid att minska lidande och 

skapa förutsättningar för välbefinnande, av vikt är att lidande och välbefinnande inte står i ett 

motsatsförhållande till varandra. Det finns flera olika slags lidande, men inom vårdandet 

brukar man prata om livs, sjukdoms och vårdlidande. Välbefinnande bör brytas ner och sättas 

i förhållande till lidandets omfattning. Relationen mellan lidande och välbefinnande skapar 
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rörelse mellan dessa olika former för att uttrycka hälsa. För att nå välbefinnande måste man 

våga erkänna sitt lidande och våga vara i ett lidande.         

Som vårdaren får man varken förringa eller förminska patientens livsvärld och upplevelse av 

lidande eller välbefinnande utan att först förstå och möta patientens unika behov (Dahlberg 

och Segesten, 2010). 

 

 

PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Liksom för många icke-farmakologiska strategier råder det en allmän kunskapsbrist kring 

musikterapin vad gäller utvärdering av dess smärtlindrande effekter. Musik som en del av 

vårdande har en lång historia, men som regelrätt terapiform är den dock relativt ung. Patienter 

som genomgår operation lämnar över kontrollen över sin omedelbara situation, något som kan 

skapa oro kring exempelvis smärta. Ett kirurgiskt ingrepp är för många patienter en mycket otrygg 

situation där man ställs utanför sin livsvärlds normala förtroenderelationer. 

Anestesisjuksköterskan ska bygga en vårdrelation med patienten genom att visa att man har 

kunskap och kontroll över situationen samt att patienten bör inbjudas till delaktighet och 

medbestämmande. Det vore därför önskvärt med ökad kännedom och tillämpning gällande icke 

farmakologisk behandling för patienter som genomgår operation. Något som är intressant att 

närmare granska är stödet för detta i aktuell forskning, det vill säga om, men också i så fall hur 

musik kan motverka smärta och ångest hos patienter i dessa situationer vilket i sin tur kan minska 

deras lidande. Frågeställningen blir följaktligen: vilken betydelse har musik för att minska ångest 

samt smärta vid kirurgiskt ingrepp?  

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att belysa om musik har lugnande, smärtlindrande och andra 

fysiologiska effekter på patienter som genomgår kirurgi. 

 

METOD 
 

Som metod valdes att göra en litteraturstudie med systematisk ansats. Det vill säga en studie 

som "utgår från en tydligt formulerad fråga som besvaras systematiskt genom att identifiera, 

välja, värdera och analysera relevant forskning" (Forsberg och Wengström, 2008, s. 27). Detta 

innebär att man metodiskt söker litteratur som är relevant för frågeställningen, sammanställer och 

granskar den för få en tydlig bild av kunskapsnivån inom det utvalda området. Anledningen till 

valet av detta förfarande är att till skillnad från en allmän litteraturstudie så läggs här mer tyngd på 

kritisk värdering och en analys av resultat Forsberg och Wengström (2008) 

Vid val av design och datainsamlingsmetod anser Forsberg och Wengström, (2008) att 

perspektivet väljs, bland annat, utifrån vilken forskningsfråga som ska studeras. Frågeställning, 

som berör musikens roll i att lindra ångest och smärta, bör utforskas med en deduktiv ansats.  

 

 

Datainsamling / Urval 
 

Sökningsförfarandet utfördes under mars-april 2013. Inklusionskriterierna var artiklar skrivna på 

engelska, kvantitativt ansats, godkända av forskningsetisk kommitté, patienter över 18 år som 
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genomgått kirurgiskt ingrepp, samt publicerade från 2005 och framåt. Exklusionskriterier barn, 

kvalitativ ansats, och som inte använt sig av musikterapi. 
 

Initialt utfördes fritextsökningar i 5 olika databaser: PubMed, Cinahl, SwePub, SweMed+ och 

MEDLINE. Materialet till studien hittades i Cinahl och PubMed. I de övriga databaserna 

framkom inga träffar som överensstämde med syftet på studien. Sökorden som användes vid 

fritextsökningarna var: Musikterapi, postoperativ smärta, oro, anestesi. Därefter jämfördes 

sökorden med ”Svensk MeSH” och ”Cinahl Headings” för att få tesaurus termer. ”Musikterapi” 

översattes till ”Music therapy”, postoperativ smärta översattes till ”postoperative pain”, ångest 

översattes till “anxiety”, anestesi översattes till “anesthesia”. Dessa sökord ansågs vara relevanta 

för syftet och gav en bred bas till fortsatt sökning. Sökorden testades både var för sig, samt i olika 

kombinationer  
 
Då relevanta artiklar till syftet identifierats läste författaren abstraktet för att se om artikeln skulle 

läsas i sin helhet. Artiklar valdes efter att titel och abstrakt överensstämde bra med syftet. När 

sökningsresultaten var runt 100 träffar, började författaren att läsa abstrakt. Då kombinationer 

med få sökord gav ett stort urval användes fler sökord för att minska urvalet av resultaten 

ytterligare. Sökningarna resulterade i 18 artiklar (bilaga 1). Efter ytterligare genomgång av dessa 

artiklar visade det sig att fem artiklar inte fullt uppfyllde litteraturstudiens syfte och det 

resulterade i att det blev sex artiklar som skulle kvalitetsgranskas. 
 

Kvalitetsgranskning 
 

Som kvalitetsgranskning användes Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmallar för 

kvantitativ design vid kvalitetsgranskningen (bilaga 2). “Artikelpresentation” (bilaga 3) innehåller 

sex kvantitativa artiklar. Artiklarna lästes igenom noggrant av författaren, de frågor som ställdes i 

granskningsmallarna eftersöktes sedan i innehållet och utifrån om svaren i mallen gick att finna 

eller inte så poängsattes artiklarna för att påvisa artiklarnas kvalitet. I granskningsmallarna fanns 

både frågor som kunde besvaras med ja och nej, samt öppna frågor. Om frågan gick att besvara 

och var väl beskriven gav det 1 poäng, gick den inte att besvara gav det 0 poäng. Författaren 

bedömde att artiklarna hade hög kvalitet om de uppnådde maximal poäng eller fyra poäng 

därifrån. Artiklarna bedömdes ha medelpoäng om de befann sig på 8-5 poäng från maximal 

poäng. Detta tydliggjorde artiklarnas vetenskapliga innehåll. Begreppen pålitlighet, 

överensstämmelse och noggrannhet var viktiga i bedömningen av artiklarna Forsberg och 

Wengström, (2008) 
 
Kvalitetsbedömningen sammanställdes efter att författaren granskat artiklarna och dess kvalité. 

Detta gjorde att sex artiklar återstod. Resultatet av kvalitetsgranskningen visade att tre artiklar 

hade hög kvalitet, och tre hade medelkvalitet. Av dessa sex utvalda och granskade artiklarna 

bildade sedan en “artikelpresentation” för att ge en inblick av innehållet i artiklarna (bilaga 3). 

Sedan gick dessa sex artiklar vidare för närmare analys. 
 

Analys 

 

Först lästes artiklarna igenom där anteckningar gjordes om studiernas urval, storlek på 

patientgrupp och bortfall. Vidare noterades omständigheterna kring studien, såsom om studien 

utförs preoperativt, interoperativt, postoperativt eller perioperativt, typ av 

operationssammanhang, till vilken grad forskarna har försökt kontrollera miljön. Hur 

forskarna tänkt kring vad som skall mätas, till exempel hur indikeras smärta och vilka 

metoder har man valt för att mäta detta. Detta har i förlängningen lett till utformandet av en 

slags systematik, se tabell nedan, som gav en bättre överblick och som sedan hjälpt mig att 
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tematisera ner detta i tre olika teman samt bedöma sånt som bevisvärde, en sak som för övrigt 

diskuteras närmare i metoddiskussionen. 

 

Tabell 1, En systematisk överblick av artiklarna.  

Artikel Operation Grup

p 

Musikv

al 

Ant

al  

Bortf

all 

Indikationer Tidpunk

t 

Effekt 

Ebnesha

hidi & 

Mohsen

i (2008) 

Kejsarsnitt Kvin

nor 

Patientv

al 

80 2,4% Smärta, 

ångest, 

blodtryck, 

hjärtrytm 

Postope

rativ 

Minskad 

smärta och 

medicinerin

g 

Bringm

an et 

al.(2009

) 

Planerad 

kirurgi 

Blan

dad 

Forskar

vald 

336 9,7% Ångest, 

hjärtrytm, 

blodtryck 

Preoper

ativt 

Lägre 

ångest och 

hjärtrytm 

Binns-

Turner 

et al. 

(2011) 

Bröstcance

r 

Kvin

nor 

Patientv

ald från 

forskare

s urval 

30 NA Blodtryck, 

hjärtrytm, 

ångest och 

smärta 

Perioper

ativ 

Lägre 

blodtryck, 

ångest och 

smärt 

Özer et 

al. 

(2013) 

Öppen 

hjärtkirurg

i 

Blan

dat 

Patientv

ald 

utifrån 

begräns

at urval 

87 3,3% Blodtryck, 

hjärtrytm, 

syremättnad

, 

andningsfre

kvens, 

smärta 

Postope

rativ 

Ökad 

syremättnad 

och mindre 

smärta 

Fai 

Chan 

(2007) 

Balongvid

dning av 

kranskärl 

Blan

dat 

Patientv

ald 

utifrån 

begräns

at urval 

66 19,5

% 

Blodtryck, 

hjärtrytm, 

andningsfre

kvens, 

syremättnad

, smärta 

Inter- 

och 

postoper

ativ 

Lägre 

hjärtrytm, 

lugnare 

andningsfre

kvens och 

högre 

syremättnad

. 

Vaajoki 

et al. 

(2011) 

Bukoperati

on 

Blan

dat 

Patientv

ald 

168 40% Smärta, 

andningsfre

kvens, 

blodtryck, 

hjärtrytm 

Postope

rativ 

Lägre 

andningsfre

kvens, 

blodtryck. 
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FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Eftersom detta rör sig om en avgränsad litteraturstudie av vetenskapliga artiklar bedömdes det 

inte behövas något godkännande från någon etisk kommitté vid detta upplägg. I urvalet av 

artiklar har det dock skett en kontroll av att respektive studie haft ett godkännande av en etisk 

kommitté, och helst även att det förs ett resonemang kring de etiska övervägandena som 

påträffats. Samtliga studier har efterfrågat deltagarnas medgivande, antingen skriftligt eller 

muntligt. 

I arbetet med litteraturstudien har det också skett en medveten ansträngning för att innehållet i 

artiklarna ska, trots den språkbarriär som finns mellan artiklarnas engelska och min svenska, 

beskrivas utan förvrängning av resultat eller fakta. 

 

RESULTAT 
 

Samtliga studier har undersökt musikens påverkan på ångest och smärta genom att mäta 

patienternas skattning, men även genom att värdera fysiologiska indikatorer såsom blodtryck, 

andningsfrekvens med mera.    

 

 

Skattad ångest 
Binns-Turner, Wilson, Pryor, Boyd, Prickett, (2011) kunde påvisa att ångestnivån som 

uppmättes vid två tillfällen, först innan operation och sedan strax innan de fick lämna 

uppvaket minskade från första mättillfället till det andra (P < 0,001). 

Enligt Bringman, Giesecke, Thörne, Bringman, (2009) minskade ångestnivån i gruppen som 

fick lyssna på avslappnande musik jämfört med gruppen som fick midazolam (P <0,001). De 

konkluderar att denna icke-farmakologisk behandling har en bättre ångestdämpande effekt än 

midazolam. 

 

Enligt Ebneshahidi och Mohseni (2008) kunde ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

vad gäller skattad ångestnivån påvisas.   

 

Skattad smärta 
Özer, Karaman Özlü, Arslan, Günes, (2013) har kunnat påvisa att patienters postoperativ 

smärta var signifikant lägre skattade smärtintensitet för gruppen som lyssnade på musik 

jämfört med kontrollgruppen (P = 0,000), likaså (Fai Chan, 2007) fann en signifikant lägre 

smärtupplevelse vid musiklyssnande, än kontrollgruppen (P < 0,001). Även Binns-Turner et 

al. (2011) kunde rapportera att patienterna i musikgruppen skattade en signifikant minskning 

av smärta jämfört med kontrollgruppen (P = 0,007). Ebneshahidi och Mohseni (2008) kom 

fram till att smärtnivån var lägre hos musikgruppen (P < 0,05), vilket även visade sig i den 

minskade postoperativa opioidkonsumtionen. 

 

Fysiologiska effekter 
Förutom patienternas självskattning har samtliga studier även mätt ångest och smärtrespons 

utifrån fysiologiska parametrar. Dessa har varit andningsfrekvens, hjärtrytm, blodtryck 

(systoliskt och diastoliskt) och syremättnad. 

Özer et al. (2013) kunde se som enda statistiskt signifikant skillnaden mellan musikgrupp och 

kontrollgrupp vad gäller fysiologiska effekter befanns vara syremättnaden hos patienterna, 

som ökade mer hos musikgruppen (P = 0,001). 
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Fai Chan (2007) De två senare mättillfällena visade statistiskt signifikanta skillnader för 

hjärtrytm (P < 0,001), andningsfrekvens (P < 0,001) och syreupptagning (P < 0,001), som var 

bättre för gruppen som fått lyssna på musik, jämfört med kontrollgruppen.  

Vaajoki, Kankkunen, Pietilä, A-M., Vehviläinen-Julkunen, (2011) studien visar statistisk 

signifikans för lugnare andningsnivå under de samtliga tre postoperativa dagar som ingår i 

studien (P = 0,001). När det kommer till systoliskt blodtryck var det signifikant lägre under 

dag ett (P = 0,05) och dag två (P = 0,04). Signifikans saknades dock för diastoliskt blodtryck 

samt lägre hjärtrytm. 

Binns-Turner et al. (2011) fann en statistisk signifikans var märkbar jämför med 

kontrollgruppen vad gäller blodtryck (P = 0,003). 

Ebneshahidi och Mohseni (2008) registrerade patienternas blodtryck och hjärtrytm, men 

undersökte även mängden morfin som tilldelades, som indikation på fysiologisk respons. Den 

effekt som uppvisade statistisk signifikans visade att den musiklyssnande gruppen hade ett 

lägre behov av smärtlindrande mediciner (P < 0,05). Skillnaden vad gäller blodtryck och 

hjärtrytm gentemot kontrollgrupp var dock inte signifikant.     

Enligt Bringman et al. (2009) visade det sig finnas en signifikant skillnad till musikens fördel 

vad gäller hjärtrytm (P = 0,018). I jämförelsen med midazolam visade det sig ge mer effekt 

när det kom till systoliskt blodtryck (P = 0,005) samt genomsnittligt arteriellt blodtryck (P = 

0,01). Signifikant skillnad saknades för diastoliskt blodtryck. Bringman et al.(2009) menar 

dock att skillnaden vad gäller hjärtrytm och blodtryck inte nödvändigtvis är kliniskt relevant 

och rekommenderar avslappnande musik inför kirurgiska operationer framför midazalom, 

främst på grund av dess ångestminskande effekt samt att man då även kan undvika 

postoperativ dåsighet. 

 

DISKUSSION 

 

Resultatet visar att musik har en betydelse för att minska ångest och smärta vid kirurgiska 

ingrepp, dock är det delvis olikartat mellan de olika studierna. Något som kan ha verkat för 

denna sammansättning är de skilda utgångspunkterna i typ av operation, tidpunkt i relation till 

ingreppet, val av musik samt andra kring faktorer. 

 

Metoddiskussion 
 

Artiklarna i studien valdes utifrån ett antal forskningsdatabaser. Sökningar gjordes i flera 

databaser för att inte missa värdefulla artiklar. Detta gav en stor urval, vilket var en fördel 

med tanke på bredden, men det innebar även en nackdel då denna förhållandevis enkla studie 

kanske inte gav de nödvändiga tidsmässiga förutsättningarna för att sålla fram den mest 

relevanta forskningen i mängden. Samtidigt kan det vara så att dessa databaser möjligtvis inte 

uppdateras så ofta och att man därför missar de allra senaste studierna. Innan sökningen 

initierades bestämdes kriterier för inklusion och exklusion. Studier som inbegriper barn, vars 

ångest och smärtupplevelse inte kan antas vara direkt överförbar och likna den som finns hos 

personer över 18 år, uteslöts. Endast artiklar på engelska inkluderades, men då detta är det 

internationellt mest använda språket i forskningssammanhang kan det inte antas ha inneburit 

något större skada. För ökad jämförbarhet valdes att endast ha med kvantitativa studier. Att 

blanda in kvalitativa studier hade krävt en ansträngning i analysarbetet som bedömdes ligga 

utanför vad det fanns tid till i detta fall. 
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En svaghet är att arbetet med litteraturstudien utfördes enskilt av endast en person. Två eller 

fler personer kan granska varandras tolkningar och urval, diskutera och ge återkoppling. Detta 

är dock något som författaren varit medveten om i arbetet och en strävan om att behålla ett 

kritiskt förhållningssätt till de egna tolkningarna och övervägandena har funnits.  

Studierna som ligger till grund för artiklarna är gjorda i flera olika länder och i olika 

världsdelar, något som ökar den kulturella bredden samt överförbarheten. Men det kan dock 

mycket väl finnas kulturella faktorer kring hur man uppfattar ångest och smärta vid kirurgiska 

operationer som måste beaktas. 

 

Artiklarnas bevisvärde har bedömts vara tillräcklig för studiens syfte, det vill säga att belysa 

forskningsläget. De har genomgått en metodisk granskning vad avser kvalitet samt analyserats 

utifrån metod, urval och bortfall. Två av studierna har dock ett stort bortfall. Studien av Chan 

(2007) hade ett bortfall av 19,5% och studien av Vaajoki et al. (2011) med 40%. De båda 

studierna hade dock beräknat den statistiska styrkan som tillräcklig (power analysis). Studien 

av Binns-Turner et al. (2011) använde sig av ett bekvämlighetsurval, och har därmed ett lägre 

bevisvärde när det kommer till stöd för praktisk tillämpning inom vården. 

 

Denna litteraturstudie har, dels som är en styrka, men också en svaghet, är att studierna i 

resultatet skiljer sig åt mycket när det kommer till sortens av kirurgiska ingrepp, och dess 

avgränsning vad gäller kön (kejsarsnitt och bröstcancer). Kan det vara så att ångest vid till 

exempel operation vid bröstcancer särskiljer sig från andra typer av kirurgiska ingrepp? Men 

även hur musiken valts (forskares urval eller patientvald) eller hur musikterapin relateras till 

farmaka. En studie av (Ebneshahidi och Mohseni, 2008) tittade på hur musiklyssnande 

påverkade kombinationen av denna icke-farmakologiska terapi med intaget av opiater, en 

annan (Bringman et al. 2009) lät interventionsgruppen lyssna på musik medan 

kontrollgruppen istället fick ett sederande medel. Funderingar framkommer därmed hur 

jämförbara dessa studier har varit med varandra, å andra sidan var syftet med litteraturstudien 

att belysa forskningsläget, här kan man argumentera för att titta brett snarare än djupt. 

Perspektivet blir annorlunda, och med ett större omfång, än vid en smalare frågeställning och 

belyser delvis andra saker. 

 

Resultatdiskussion 
 

Tankar om resultatet 

Vad de olika studierna samstämmigt kommit fram till så visar samtliga fyra som lät 

patienterna göra en självuppskattning över effekten på smärtupplevelsen att musikterapin 

minskade denna form av lidande i relation till kirurgiskt ingrepp. Detta är denna systematiska 

litteraturstudies tydligaste resultat. 

 

Av de tre studier som lät patienterna uppskatta ångestnivån så visade två av tre en mildrande 

effekt av musiken. Viktigt att påpeka är dock att den studie som inte kunde uppvisa en 

mildrad ångestupplevelse (Ebneshahidi & Mohseni, 2008) så nämner forskarna att det är 

möjligt att ångestnivån var låg från början, och att det därför kan ha varit osannolikt att en 

signifikant effekt skulle hittas. Att ångestnivån inte mättes preoperativt nämns också som en 

belastning. Tas detta med i beräkningen kan det antas att det finns ett visst stöd för 

musikterapins lindrande effekt på egenupplevd ångestnivå. 

 

De fysiologisk effekterna finns samstämmighet på två punkter. Dels ett entydigt utfall vad 

gäller de två studier som tittat på musikens effekt på syremättnaden hos patienterna, här har 
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värdena förbättrats. Dels finns ett tveklöst enhetligt resultat hos de tre studier som tittat på 

diastoliskt blodtryck, där ingen finner någon effekt.   

 

Av de tre studier som tittade på andningsfrekvens visade en majoritet, två, en påtaglig effekt, 

men det lilla antalet studier och mångtydigt resultat inger ingen trygg säkerhet. En på annat 

sätt avgränsad litteraturstudie skulle dock kunna ge en mer betryggande utvärdering på detta 

område. Detsamma kan sägas om de effekter på såväl arteriellt blodtryck som minskad 

användning av opiater visar. De är utifrån denna studie inte möjligt att förlita sig på eftersom 

detta endast undersökts i enskilda fall. 

 

För övriga fysiologiska parametrar visade motstridiga resultat. 

 

Tankar om musikterapi 

Musikterapi, som i denna litteraturstudie får verka som ett exempel på alternativ smärt och 

ångestlindring kan användas dels som ett komplement till ordinär farmakologisk behandling 

eller också fungera som enda smärt/ångestlindrande faktor. Styrkan hos den icke-

farmakologiska behandlingen är dess i jämförelse med ordinär farmakologisk behandling 

skillnaden när det kommer till en sådan sak som biverkningar. Vidare torde risken för 

överdosering vara betydligt mindre. Saker som överkänslighet är tillika minimal. 

 

Icke-farmakologisk smärtlindring ter sig dock som ett område som är i stort behov av 

ytterligare forskning. Särskilt i jämförelse med ordinära former för behandling. Det finns en 

potential i denna behandlingsform som inte fullt ut är helt kartlagd. Således finns ett 

omfattande kunskapsbehov men även förnyelse i form av hur denna behandlingsform 

uppfattas statusmässigt både inom vårdvetenskapen som i det allmänna medvetandet. 

 

Det bör nämnas den komplexitet och subjektivitet som utgör fenomenen smärta och ångest. 

Vad det gäller patientperspektivet kan vård upplevas som ett intensivt avbrott i patientens 

vardagliga liv och mönster och den miljö som patienten befinner sig i. Det upplevda är 

troligtvis ovant och utgör ett avbrott i livet, vardagens rutiner och vanor, vilket påverkar 

patientens livsvärld genom balansgången mellan lidande och välbefinnande. Då är det 

intressant att dessa studier av musikterapi kan bedömas visa på en växelverkan mellan 

musikens lugnande och närvarohöjande följder och upplevelsen av ångest och smärta.  

Musik kan kanske anses ha en holistiskt mildrande påverkan, vilket i sin tur gör att den 

personliga smärt/ångestupplevelsen inte riktigt får det fäste som den skulle få i den 

utlämnande position om en patient befinner sig i inför påfrestande kirurgiska ingrepp och 

processer. Smärta är ett komplext fenomen som involverar såväl psykologiska, fysiska som 

sociala och kulturella faktorer som alla inverkar på varandra och på hur smärtan upplevs och 

hanteras. Som företeelse är smärta och ångest således mångdimensionell och därmed något 

väldigt personligt. Alla patienter är unika människor och upplever smärta och ångest på sitt 

egna specifika sätt, därför är det viktigt att vårdaren utifrån denna enkla tes verkligen ser till 

patientens behov och utifrån det skapar den vård som den enskilde patienten är i behov av 

Dahlberg och Segesten (2010. Musikterapi ger sådana möjligheter. 
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Tankar om studiernas olika ingångsvinklar 

 

Även om alla artiklarna riktar in sig på musikterapi som en icke-farmakologisk behandling av 

smärta och ångest skiljer de sig åt utifrån vilken sorts av operation patienterna gjort. Är denna 

av särskild inriktning gentemot en särskild sorts operation eller vårdsituation nödvändig eller 

poängfull? Kanske är det så att varje sort av operation och situation av kirurgisk behandling 

innebär så specifika omständigheter och faktorer att det är nödvändigt att pröva dem var för 

sig? Men varför skulle i så fall just denna kategori vara överordnad jämfört med till exempel 

patienternas ålder, kön, tidigare erfarenhet av vård, typ av musik och sjukdomsbild et cetera. 

 

Något som blir tydligt i denna översikt av forskningsläget är att denna typ av fragmentisering. 

Här verkar finnas ett behov av att göra ett större om tag. Till exempel skulle en större, mer 

övergripande, studie kunna undersöka hur ofta man lyssnar på musik i samband med 

kirurgiskt ingrepp, är det så att resultatet blir ett annat beroende på om man lyssnar på musik 

en kort stund eller kontinuerligt under ingrepp? Man skulle även kunna tänka sig en studie 

som tar ett övergripande grepp på att jämföra om patienterna väljer egen musik eller forskaren 

väljer musiken. Kulturell sammansättning är en faktor som kan ha påverkar resultatet, då det 

skiljer sig hur man är van att lyssna på musik och vilken musiksmak som är kulturellt 

anpassad. Mätpunkter i relation till vilket ingrepp man har gjort kan ha påverkat resultatet 

beroende på i vilken vana patienterna har haft av operationsmiljö samt allvarlighetsgraden i 

ingreppet. Det finns olika svårigheter i att genrealisera eftersom två studier bara innefattat 

kvinnor, någon studie har ett lite mindre urval samt hur patienterna själva har kunnat påverka 

musiken som innefattats i studierna kan ha påverkat resultaten. 

 

 

SLUTSATS 

 

Vilken betydelse har musiken för att minska ångest samt smärta vid kirurgiska ingrepp 

egentligen? Författarens slutsats är att det finns en bevisad effekt på upplevd smärta, till viss 

del för upplevd ångest och ett par fysiologiska parametrar visar eller indikerar lindrande 

effekt. Mer studier behövs dock, kanske särskilt mer övergripande som tar ett helhetsgrepp på 

de olika inblandade variablerna, till exempel längden på musiklyssnandet, musikvalet och 

optimal tidpunkt i relation till det kirurgiska ingreppet. 
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BILAGA 1 Databas: Cinahl 

 

Söknr Sökord Antal 

träffar 
Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikelnr Urval 

1 Music 6600 0 0 0 0 0 0 

2 Music AND 

Therapy 
2677 0 0 0 0 0 0 

3 Postoperative 

pain 
7081 0 0 0 0 0 0 

4 S2 + S3 89 89 34 16 7 1, 9, 10, 

17, 24, 

26, 66 

0 

5 S2 + S3 24 24 24 12 8 1, 2, 8, 

10, 15, 

16, 21, 23 

Peer Re- 
viewed, 

Date: 

2005-

2013, 

Age: 19-

64 

 

 

 

 

Databas: PubMed 

 

Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikelnr Urval 

1 Music 14945 0 0 0 0 0 0 

2 Music AND 

therapy 

6286 0 0 0 0 0 0 

3 Music therapy 3742 0 0 0 0 0 0 

4 S2 + 

Postoperative 

pain 

104 104 27 6 0 0 0 

5 S3 + 

Postoperative 

94 94 22 6 0 0 0 
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pain 

6  S5 37 37 12 5 0 0 Ej 

äldre 

än 5 

år 

7 S5 64 64 18 9 0 0 Ej 

äldre 

än 10 

år 

8 S3 + Anxiety 

+ 

Postoperative 

pain 

31 31 13 7 0 0 Ej 

äldre 

än 10 

år 

9 S2 + Anxiety 

+ 

postoperative 

pain 

47 47 14 8 0 0 0 

10 S3 + 

Anesthesia 

91 91 23 9 0 0 Ej 

äldre 

än 5 

år 

11 S10 39 39 25 14 3 4, 10, 21 Ej 

äldre 

än 10 

år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 
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KVALITETSGRANSKNING av KVANTITATIVA ARTIKLAR 

Granskningsmall: Forsberg C., & Wengström, Y. (2008)  

Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur. 

Svar: JA = 1 poäng. Svar: NEJ = 0 poäng. MAX poäng = 26 poäng 

 

A. Syftet med studien? Väl beskriven? 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja Nej 

 

B. Vilka är inklusionskriterierna? Väl beskriven? 

Vilka är exklusionskriterierna? Väl beskriven? 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja Nej 

Var genomfördes undersökningen? Väl beskriven? 

När genomfördes undersökningen? Väl beskriven? 

Är powerberäkning gjord? 

Ja Nej 

Vilket antal krävdes i varje grupp? Väl beskriven? 

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

EG=  KG= 

Var gruppstorleken adekvat? 

Ja Nej 

 

C. Interventionen 

Mål med interventionen? Väl beskriven? 

Vad innehöll interventionen? Väl beskriven? 

Vem genomförde interventionen? Väl beskriven? 

Hur ofta gavs interventionen? Väl beskriven? 

Hur behandlades kontrollgruppen? Väl beskriven? 

 

D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? Väl beskriven? 

Var reabiliteten 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? Väl beskriven? 

Kan bortfallet accepteras? Väl beskriven? 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja Nej 

Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? Väl beskriven? 
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Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 

Ja Nej 

Om ja, vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författaren? Väl beskriven? 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Studie 1        Bilaga 3 s.1 (6) 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Styrka 

Poäng 

Vaajoki, A., et al 

2011 

Finland 
Nursing and 

Health Sciences. 

Music as a nursing 

intervention: Effects of 

music listening on blood 

pressure, heart rate, and 

respiratory rate in 

abdominal surgery 

patients. 

Att undersöka musikens 

effekt på blodtryck, puls 

och andningsfrekvens 

hos bukopererade 

patienter. 

En kvantitativ studie 

med Quasi-exprimentell 

med före-efter test av 2 

grupper 

Studien visar statistisk 

signifikans för lugnare 

andningsnivå under de 

samtliga tre postoperativa 

dagar som ingår i studien. 

När det kommer till 

systoliskt blodtryck var det 

signifikant lägre under dag 

ett och dag två. Signifikans 

saknades dock för diastoliskt 

blodtryck samt lägre 

hjärtrytm. 
 

Medel 

20/26p 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Styrka 

Poäng 

Özer, N., et al 

2013 
Turkiet 

Pain 

Management 

Nursing 

Effect of Music on 

Postoperative Pain 

and Physiologic 

Parameters of 

Patients after Open 

Heart Surgery. 

Att undersöka effekten 

av att lyssna på egenvald 

musik genom 

självskattning av smärta 

och fysiologiska 

parametrar vid öppen 

hjärtkirurgi. 

En kvantitativ studie med 

Quasi-exprimentell med före-

efter test av 2 grupper. 

Det fanns en signifikant lägre upplevd 

smärtintensitet i gruppen som fick 

lyssna på musik jämfört med 

kontrollgruppen vid andra mättillfället. 
Den enda statistiskt signifikant 

skillnaden mellan musikgrupp och 

kontrollgrupp vad gäller fysiologiska 

effekter befanns vara syremättnaden hos 

patienterna, som ökade mer hos 

musikgruppen 

Hög 

22/26p 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Styrka 

Poäng 

Fai Chan, M 

2007 

Kina 

Heart & Lung 

Effect of music on 

patients undergoing a 

C-clamp procedure 

after percutaneous 

coronary 

interventions: A 

randomized 

controlled trail. 

Bedöma effekten av 

musik på 

fysiologiska och 

psykologiska 

parametrar, graden 

av smärta hos 

patienter som 

genomgår 

kranskärls kirurgi. 

Upprepande undersökningar i 

ett slumpmässigt kontrollerat 

försök. 

Det fann en signifikant lägre 

smärtupplevelse vid 

musiklyssnande i anslutning 

till ett kirurgiskt ingrepp. De 

två senare mättillfällena 

visade statistiskt signifikanta 

skillnader för hjärtrytm, 

andningsfrekvens och 

syreupptagning, som var 

bättre för gruppen som fått 

lyssna på musik, jämfört med 

kontrollgruppen. 
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Ebneshahidi, 
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Mohseni, M. 

2008 

Iran 

The journal of 

alternative and 

complementary 

medicine 

The Effect of 

patient-selected 

music on early 

postoperative 

pain, anxiety, and 

hemodynamic 

profile in 

cesarean section 

surgery. 

Undersöka effekterna 

av egenvald musik 

vid postoperativ 

smärta och ångest. 

Slumpmässigt kontrollerad 

undersökning. 

Resultatet visade ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna vad gäller 

upplevd ångest, smärtnivån var lägre hos 

musikgruppen. Den effekt som 

uppvisade statistisk signifikans visade att 

den musiklyssnande gruppen hade ett 

lägre behov av smärtlindrande 

mediciner. Skillnaden vad gäller 

blodtryck och hjärtrytm gentemot 

kontrollgrupp var dock inte signifikant. 
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Binns-

Turner PG 

et al 

2011 

Usa 

AANA 

Journal 

Perioperative 

music and its 

effects on anxiety, 

hemodynamics, 

and pain in 

women 

undergoing 

mastectomy. 

Utvärdera effekten av 

musiklyssnade genom 

operationsprocessen 

och desspåverkan på 

blodtryck, puls, ångest 

och smärta 

Quasi-exprimentell studie. Resultatet visade att gruppen som 

lyssnade på musik hade en signifikant 

större minskning av ångestnivån från 

första mättillfället till det andra, jämfört 

med kvinnor i kontrollgruppen, 

musikgruppen hade signifikant större 

minskning i smärtnivå jämfört med 

kontrollgruppen samt att statistisk 

signifikans var märkbar jämför med 

kontrollgruppen vad gäller blodtryck. 
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Brinkman, H 

et al 

2008 

Sverige 

Acta 

anaesthesiolog

ica 

scandinavica 

Relaxing music 

as pre-

medication 

before surgery: 

a randomised 

controlled trial. 

Undersöka hur 

avslappningsband har 

ångestdämpande effekt än en 

vanlig dos midazolam. 

Randomiserad klinisk 

studie. 

Minskningen i ångestnivå enligt poäng i 

STAI-enkäten var signifikant större i 

musikgruppen jämfört med den grupp 

som istället fick det sederande medlet 

midazolam. Artikeln konkluderar också 

att denna icke-farmakologisk 

behandling har en bättre 

ångestdämpande effekt än midazolam. 

Det visade sig finnas en signifikant 

skillnad till musikens fördel vad gäller 

hjärtrytm. I jämförelsen med det 

sederande medlet midazolam visade det 

sig ge mer effekt när det kom till 

 systoliskt blodtryck samt genomsnittligt 

arteriellt blodtryck. Signifikant skillnad 

saknades för diastoliskt blodtryck. Man 

menar dock att skillnaden vad gäller 

hjärtrytm och blodtryck inte 

nödvändigtvis är kliniskt relevant och 

rekommenderar avslappnande musik 

inför kirurgiska operationer framför 

midazalom, främst på grund av dess 

ångestminskande effekt samt att man då 

även kan undvika postoperativ dåsighet. 
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