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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och definieras olike beroende på ursprunget till 

smärtan. Om smärtan lämnas obehandlad under längre tid kan det innebära såväl psykiska 

som fysiska konsekvenser för patienten. För att skatta smärta finns det olika 

smärtskattningsskalor. Det finns flera typer farmakologiska läkemedel som kan lindra smärta. 

Musik kan hjälpa att distrahera hjärnans smärtreceptorer och därför bidra till att patienten 

upplever mindre smärta. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av musikterapi som smärtlindring och hur 

det används. 

 

Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes med deskriptiv design. Databaserna Cinahl 

och Medline användes för sökning av vetenskapliga artiklar. Tio artiklar valdes ut till 

litteraturstudien.  

 

Resultat: I majoriteten av studierna hade musikterapi en positiv effekt på patienternas 

erfarenhet av smärta. En studie redovisade att musikterapi kunde bidra till minskad dos av 

farmakologisk smärtlindring. Studierna genomfördes i olika miljöer och sammanhang och 

musiken administrerades på olika sätt. Musikterapiinterventionens längd varierande mellan 1–

130,5 minuter och under 1–5 dagar. 

Slutsatser: Patienter kan uppleva att musikterapi har en smärtlindrande effekt. För att 

optimera utgången av musikterapi som omvårdnadsåtgärd vid smärtproblematik bör hörlurar 

användas som teknologisk ljudkälla. Mer forskning inom området bör göras. 

 

Nyckelord: Analgesia, experience, music therapy, pain, patients 
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1. Inledning 
 

Under vår utbildning har vi träffat på patienter med smärtproblematik där dåvarande 

farmakologisk smärtbehandling inte varit tillfredsställande för patienten. Vi har tidigare 

bevittnat hur patienter som genomgår operation har fått ha på sig hörlurar under ingreppet. 

Under utbildningen har vi även sett sjukgymnaster och sjuksköterskor tillämpa icke-

farmakologiska behandlingar som exempelvis TENS och värmekuddar, vilket vidare väckte 

vårt intresse för att utforska andra icke-farmakologiska metoder som används vid olika 

smärttillstånd. Då vi båda är musikintresserade fann vi det intressant att utforska musikterapi, 

hur och när det kan användas vid smärtproblematik. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Smärta 

 

2.1.1 Olika former av smärta 

 

Smärta kan definieras som ”En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med 

en faktisk vävnadsskada, potentiell vävnadsskada eller beskriven i termen av sådan skada” 

(International Association for the Study of Pain [IASP], 2012). Smärta kan namnges olika 

beroende var i kroppen patienten upplever ursprunget till smärtan. Nociceptiv smärta orsakas 

av vävnadsskada, neuropatisk smärta orsakas av nerver och psykogen smärta orsakas av en 

psykologisk faktor. Den psykogena smärtan är ovanlig, men psykiska faktorer så som 

depression, oro och ångest kan göra att en persons smärtupplevelse förstärks (Larsson, 2013). 

Smärta som uppstår vid en cancersjukdom brukar åtskiljas från annan fysisk smärta. Den kan 

innehålla typer av smärta som är beskrivna ovan och kategoriseras dessutom in i akut smärta, 

kronisk eller långvarig smärta och genombrottssmärta. Cancersmärta kan även utlösas av 

cancern i sig, exempelvis om en tumör trycker mot ryggraden eller om skelettet är drabbat av 

cancer. Även olika behandlingar vid cancer kan ge upphov till smärta och andra obehagliga 

sensationer som exempelvis illamående och trötthet (American Cancer Society, 2015).  

 

Oavsett smärttyp är det enligt Larsson (2013) viktigt att tidigt behandla smärtan så att 

patienten upplever att den är mild eller icke existerande. Om adekvat smärtlindring ej sätts in 

tidigt kan det innebära bestående men för patienten, såväl psykiska som fysiologiska. På kort 

sikt kan smärtan spridas och patienten kan uppleva ett somatiskt påslag i form av exempelvis 

hjärtklappning och ångestkänsla. Om patienten har obehandlad smärta en längre tid finns 

risken att det leder till att patienten försätts i ett långvarigt smärttillstånd där kroppens 

förmåga att hindra smärtimpulser är nedsatt (ibid.). Enligt socialstyrelsen (2011) lider cirka 

18% av Sveriges befolkning av svår långvarig smärta. 

 

2.1.2 Olika skalor för att skatta smärta 

 

För att bedöma upplevelsen av smärta hos vuxna finns olika skattningsskalor och 

skattningsformulär, bland annat Visuell analog skala (VAS), numerisk skattningsskala (NRS) 

och The McGill Pain Questionnaire (MPQ). Skalorna används för att all personal inom vården 

ska kunna uppmärksamma, värdera och journalföra smärtan. VAS-skalan innefattas av en tio 

centimeter stående eller en liggande linje med en skala från 0 till 10, där noll betyder ingen 

smärta och tio betyder värsta tänkbara smärta. Patienten visar smärtintensiteten genom att 
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sätta markören på skalan och vårdpersonalen kan därefter läsa av och gradera skalan (Werner, 

2010). NRS är också den en tio centimeter lång skala där siffrorna visas även för patienten 

som utifrån detta skattar sin smärta på skalan (Downie, Leatham, Rhind, Wright, Brance & 

Anderson, 1978). VAS och NRS kan användas vid akuta tillstånd, ett mer flerdimensionellt 

skattningsformulär kan emellertid behövas vid bland annat kronisk smärta för att få en 

bredare förståelse för patientens smärta samt hur den påverkar den enskilde individen i 

vardagen (Mann & Carr, 2006). Utöver VAS-och NRS-skalorna, finns även ett 

mångdimensionellt instrument för att mäta smärta; The McGill Pain Questionnaire. (MPQ) 

som är ett frågeformulär där patienten får läsa 78 ord som visar en specifik dimension för 

smärtan exempelvis ”pirrande” eller ”pulserande” samt gradera smärtan mellan noll till fem 

(Melzak, 1975). Patienter kan tycka att endimensionella skalor så som VAS-skalan inte är 

tillräcklig för att beskriva deras smärta (de c williams, 2000). Därför bör sjuksköterskan 

lyssna på patientens egna berättelse som ger en mer nyanserad bild av smärtan vilket kan 

underlätta utformningen av de smärtlindrande omvårdnadsåtgärderna, först då kan en 

personcentrerad vård ges (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

2.1.3 Smärtskattningsskalor för barn 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att det hos barn finns ett flertal olika faktorer som påverkar hur 

de upplever och uttrycker smärta. Däribland kultur, tidigare erfarenhet av smärta, ålder och 

grad av kognitiv utveckling (Twycross, 2009). En skala mellan 0–10 så som VAS-skalan kan 

vara svårt för barn att uppfatta (McGrath, Seifert, Speechley, Booth, Stitt & Gibson, 1996). 

Därför har andra skattningsskalor särskilt anpassade för barn utvecklats, bland annat Wong-

Baker faces, Face-Legs-Activity-Cry-Consolability (FLACC) och Coloured Analogue scale 

(CAS). 

 

Wong-Baker faces utvecklades i sitt ursprung för barn mellan 3–18 år, men används idag 

även på vuxna. Skalan består av en rad med ansikten med olika ansiktsuttryck som graderas 

från 0–10 och från ”No hurt” till ”Hurt worst”. Vårdtagaren beskriver för barnet vad de olika 

ansiktsuttrycken på skalan betyder och sedan pekar barnet på det som passa bäst (Wong & 

Baker, 1988).  

 

FLACC är en skala som vårdpersonal kan använda sig av på barn mellan åldrarna två 

månader till sju år för. Den används för att tolka ett barns beteende och därefter utvärdera 

graden av smärta. Sjuksköterskan eller annan vårdpersonal graderar en kategori mellan 0–2 

och sedan summerar detta. Summan av värderingen kan bli mellan 0–10 poäng (Merkel, 

Shayevitz, Voepel-Lewis & Malviya, 1997).  

 

CAS är utformad för barn i åldrarna 5–16 år. CAS är en analog skala formad som en triangel 

med spetsen neråt. Spetsen går från en rosa färgskala som sedan blir mörkare, längst upp på 

skalan är färgen mörkröd. På baksidan finns en numerisk skala mellan 0–10 som vårdpersonal 

kan använda sig av för att numrera och dokumentera smärtan utifrån var på skalan barnet 

markerar (McGrath, Seifert, Speechley, Booth, Stitt & Gibson, 1996). 

 

2.1.4 Farmakologisk smärtlindring 

 

När farmakologisk smärtlindring behövs, ges i huvudsak tre olika kategorier av preparat: 

Paracetamol, NSAID (non-steriodal anti-inflammatory drugs) preparat och Opioider 

(Gregory, 2014).  
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Paracetamol, exempelvis Alvedon® kan ges vid olika smärttillstånd, så som mensvärk och 

tandvärk. Alvedon® skall intas med 4–6 timmars mellanrum för att undvika överdosering, 

vilket kan leda till att levern inte längre har förmåga att bryta ner läkemedlet och kan ge 

permanenta skador (”Alvedon®”, 2014).  

 

NSAID – preparat ges bland annat vid inflammatoriska processer men kan vara olämpligt för 

personer med magsår och kan medverka till att en ny blödning uppstår i samband med 

administrationstillfället (Kawazaki et al., 2014). NSAID-preparat som exempelvis Ipren® kan 

bland annat vara effektivt vid smärttillstånd med inflammatorisk process samt vid rygg- och 

muskelvärk (”Ipren®”, 2016). Kontraindikationerna för administrering av ett NSAID-preparat 

som Ipren® är bland annat hjärtsvikt, njursvikt och nedsatt leverfunktion, vilket exkluderar 

NSAID-preparat som behandling för dessa patienter (”Ipren®”, 2016).  

 

Smärtbehandling med Opioider kan vara nödvändigt för personer med svår smärta. 

Användning av opioider kan framkalla allvarliga och för patienten obehagliga 

komplikationer, oavsett administrationssätt. Exempel på komplikationer är: 

illamående/kräkning, andningsdepression, obstipation och hallucinationer (Rudin, Brantberg, 

Eldh & Sjölund, 2010).  

 

Olika grader av smärta kräver olika dosering och typ av läkemedel. Vid mild till måttlig VAS 

(1–4 på skalan) sätts i första hand paracetamol och NSAID-preparat in då de verkar lokalt och 

brukar ha en tillräcklig verkan på smärtan. För svår smärta (VAS 5–10) brukar mer centralt 

verkande läkemedel ges, exempelvis svaga opioider som kodein. Den mycket svåra och akuta 

smärtan kräver ofta starkare läkemedel. Vid svår smärta som vid hjärtinfarkter erhåller 

patienter ofta starka opioider för att uppnå adekvat smärtlindring (Larsson, 2013). 

Svensk förening för anestesivård har särskilda riktlinjer för hur intensiv den postoperativa 

smärtan skall upplevas för att erhålla läkemedel, patienter som upplever ett VAS på 4 eller 

högre skall ges smärtstillande läkemedel, vilket skall göras med patientens medgivande 

(Rudin, Brantberg, Eldh, Sjölund, 2011).   

 

2.2 Musikterapi 
 

2.2.1 Musikterapi i historien 

 

Kulturhistoriskt sett har musiken alltid varit stor och central i människans liv. I äldre 

samhällen har uppfattningen varit att musiken är ett kommunikationssätt för att kontakta 

andliga väsen, gudomliga krafter och andra övernaturliga ting (Dyreborg 1975). Genom 

tiderna har det funnits olika sätt att använda sig av musik terapeutiskt, helt beroende på vilken 

trosuppfattning den enskilde individen som brukade musik hade, vad hen hade för roll i 

samhället och vilken musikalisk erfarenhet hen besatt.  

 

I tidigare mer primitiva samhällen var uppfattningen att universum styrdes av det 

övernaturliga och sjukdom berodde på att människan var besatt av en ond ande. Medicinmän 

använde då musik som verktyg för att driva ut anden och därmed bota den sjuke (ibid.).  

 

I andra samhällen, som hade ett tänk som strävade mot en vetenskaplig grund, exempelvis i 

det gamla Grekland, menade de att sjukdom beror på en obalans i själ eller kropp. För att 
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återställa balansen användes bland annat musik, då den ansågs harmonisk trodde läkemännen 

att spela musik för patienterna skulle bidra till en utjämning av obalansen och därmed bota 

patienten (Dyreborg, 1975).  

 

Den egentliga vetenskapliga forskningen om vad musik har för inverkan psykiskt och 

fysiologiskt på patienten ses inte några egentliga spår av förrän under 1700-talet. Därefter 

används musik i avslappnande och underhållande syfte. Det är inte förrän runt andra 

världskriget, närmare bestämt år 1946 som det startades en utbildning för musikterapeuter i 

USA och därefter har musikterapin utvecklats till en mer vetenskapligt bekräftad 

behandlingsmetod. I takt med att vetenskapen kring musikens påverkan på människor 

framskred har det forskats fram att musiken kan påverka både fysiologiskt och psykologiskt 

(Dyreborg, 1975). 

   

2.2.2 Musikterapi som intervention 

 

Musik kan användas som distraktion genom att blockera receptorer i hjärnan, receptorernas 

uppmärksamhet upptas då av musikens toner snarare än att de tar upp smärtsignaler eller 

skapar tankar som bidrar till oro och ångest (Chlan & Halm, 2013). Stress har visat sig vara 

en faktor i hur personer hanterar och upplever smärta. Det kan påverka en individ till att 

känna en starkare upplevelse av sin smärta (Ahmad & Zakaria, 2015). För att ha inverkan på 

detta måste tempot i musiken tas i beaktning då den är viktig komponent i musiken för hur 

personen som lyssnar på den påverkas. Exempelvis har det forskats fram att om syftet med 

musiken är att patienten ska känna avslappning, så är enkel musik med 60 till 80 slag per 

minut att föredra (Chlan & Halm, 2013).  

 

I en studie av Labbé, Schmidt, Babin och Pharr (2007) där studiedeltagarna fick lyssna på 

heavy metal, självvald musik eller avslappnande musik, utforskades effekten olika musikstilar 

har i relation till stress. Studien visade att studiedeltagarna som fick lyssna på musik av 

ovanstående karaktär, inte kände sig lika avslappnade som deltagarna som fick lyssna på 

självvald- eller avslappnande musik.  

 

Holmes (2012) beskriver i sin artikel om hur begreppet musikterapi används fel inom vården. 

Musikterapi är egentligen någonting som utförs av en musikterapeut och som inte kan 

användas av andra inom omvårdnadsyrket men på grund av att media använder begreppet 

felaktigt så har uppfattningen om att alla som använder sig av musik i omvårdnadssyfte utövar 

musikterapi (ibid.).  

 

För att kartlägga användningen av komplementära behandlingar gjordes en undersökning av 

Samueli Institute där fler än 700 amerikanska sjukhus ingick (Ananth, 2011). Syftet med 

undersökningen var att få en bild av hur mycket och vilka kompletterande och alternativa 

behandlingsformer som används på olika sjukhus i USA. Musikterapi var enligt 

undersökningen den tredje största komplementära metoden som erbjöds inneliggande 

patienter. Musikterapi har använts av sjuksköterskor bland annat inom pediatriken (Bice & 

Wyatt, 2017). I Sverige används musikterapi framförallt av terapeuter eller pedagoger och i 

Region Örebro län erbjuds musikterapi till barn och ungdomar med funktionshinder (Torseng, 

2012). 

 

Det finns flertal olika sätt för patienter att få tillgång till musiken. Med hjälp av olika 

teknologiska ljudkällor kan musiken administreras på det sätt som är lämpligast för 
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situationen, anpassning kan även göras efter patientens önskemål. MusiCure® är en sorts 

musik som är specialkomponerad för att ge en avslappnande och lugnande effekt. Den ska 

stimulera sinnena på ett positivt sätt. MusiCure beskrivs som en genrelös typ av musik där 

instrumentell musik blandas med naturljud som är tänkt att passa alla oavsett musiksmak. 

Användningen sker inom sjukvård, men även av privatpersoner. Musiken är komponerad av 

dansken Niels Eje, kompositör och oboist (http://www.musiCure.com). Sound Pillow® är en 

hypoallergen huvudkudde som innehåller högtalare och en mp3-spelare. Den är laddad med 

olika ljud, bland annat naturljud, hypnotisk-binaural musik, samt brusljud med olika 

frekvenser (http://www.soundpillow.com).  

 

2.2.3 Aktuell forskning om musikterapi som intervention 

 

Forskning om musikterapi har gjorts inom flera olika instanser inom vården, bland annat den 

kirurgiska vården. Det har forskats i olika sammanhang; om musikens effekt på smärta hos 

patienter som genomgår knäkirurgi (Chen, Chen, Huang, Hsieh & Lai, 2015) och musikens 

smärtlindrande effekt inom postoperativ vård (Özer, Özlü, Arslan & Günes, 2013).  

Tidigare forskning utforskar också effekten av musikterapi på smärta och ångest eller oro. 

Musikterapi har använts inom förlossningsvård, där man med hjälp av musik försökt att lindra 

den födandes smärta (Karkal, Kharde & Dhumale, 2017). Det har vidare använts på kroniska 

smärttillstånd som fibromyalgi, där patienterna fick lyssna på musik i hemmet för att sedan 

utvärdera effekten på smärtan (Onieva-Zafra, Castro-Sánchez, Matarán-Peñarrocha & 

Moreno-Lorenzo, 2013). Effekten av huruvida musikterapi kan hjälpa en transplantations-

patient att hantera ångest och oro inför operation har undersökts (Ghetti, 2011). Det har 

utforskats hur användningen av musikterapi kan ske inom demens- och äldrevården. 

Forskning om huruvida det är tillämpbart på personer med demenssjukdom för att hantera 

deras agitation har gjorts i flertal studier (Clare, 2014; Matthews, 2015; Ridder, Stige, Qvale 

& Gold, 2013). Inom äldrevården har det forskats om huruvida musikterapi kan hjälpa den 

äldre patienten till att bland annat minska depressiva symptom samt att få en bättre nattsömn 

(Gopi & Preetha, 2016; Qun, Sek Ying, Eliza Mi Ling & Xiaomei, 2016). 

 

2.3 Sjuksköterskans profession 
 

2.3.1 Sjuksköterskans omvårdnad vid smärta  

 

Sjuksköterskans omvårdnad vid smärta styrs av ett flertal regelverk, där hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) är en av de lagar som övergriper alla professioner inom 

vården. I hälso- och sjukvårdslagen står det skrivet att vården ska bedrivas på ett sätt som 

säkerställer en god vård för alla patienter, att patientens självbestämmande ska respekteras 

och att hänsyn skall tas till patientens integritet. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) skall 

patienten ha möjlighet att ta del av information för att ge informerat samtycke samt vara 

delaktig i utformandet av sin vård. Patientens integritet skall tas hänsyn till och respekteras i 

hela vårdkedjan. Bevarande av patientens integritet kan innebära att vårdpersonal skall beakta 

patientens värderingar, önskemål samt att bevara den personliga sfären inom vårdsituationer 

(HSL, SFS 2017:30).  

 

Sjuksköterskan har enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ansvar för fyra centrala 

områden; att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande samt återställa hälsa. Vården 

skall vara utformad på ett sådant sätt att patienten själv ska ha rätt till att göra egna val. 

http://www.musicure.com/
http://www.soundpillow.com/
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Sjuksköterskan ska ha god kännedom om miljöns påverkan på hälsan och verka för en säker 

miljö (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

De ansvarsområden sjuksköterskan har gällande patienter med smärta är att samla in 

information, dokumentera, övervaka, utforska och bedöma patientens smärta samt att 

administrera medicinska och icke-medicinska smärt-lindrande åtgärder och bedöma resultatet 

av åtgärderna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är viktigt att sjuksköterskan rådgör 

med andra i vårdteamet för att använda sig av även deras kompetens när det gäller smärta så 

att bästa möjliga smärtlindring kan ges till patienten. Åtgärder som en annan profession 

ordinerat skall utföras av sjuksköterskan (ibid.).  

 

En utgångspunkt för en bra omvårdnad är att sjuksköterskan skapar en förtroendeingivande 

relation med patienten och dennes familj. Sjuksköterskan skall se patientens fullständiga 

livssituation och det är därför viktigt att lära känna patienten och dennes anhöriga (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Relationen med patient och anhöriga är även viktig då 

sjuksköterskan tillsammans med patient och/eller anhöriga ska uppskatta patientens smärta, 

både hur patienten uttalar sin upplevelse av smärtan, hur hen skattar den på en 

smärtskattningsskala samt hur anhöriga uppfattar graden av smärta hos patienten (ibid.).  

 

Genom att dokumentera insamlad information om patienten i hens journal och läsa övrig 

dokumentation genereras kontinuitet i vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskan kan upptäcka tecken på smärta genom att observera patientens beteende. Ett 

av de vanligast förekommande tecknen vid nyss tillkommen akut smärta är att patienten rör 

sig oroligt eller på annat sätt tycks förvirrad eller orolig. En annan sak som sjuksköterskan 

skall observera är patientens aptit. Illamående, kväljningar och nedsatt aptit kan vara orsakat 

av smärta (Werner & Strang, 2010).  

 

2.3.2 Omvårdnadsteori relaterat till sjuksköterskeyrket 

 

Sjuksköterskan Florence Nightingale (1980) menade i sin teori, att det är viktigt att 

sjuksköterskan i sin omvårdnad skapar en behaglig miljö för patienten för att påskynda 

tillfrisknandet och öka välbefinnandet. Hur patientrummet ser ut har stor betydelse för 

måendet, om patienten exempelvis har en vacker tavla eller fina blommor att titta på när hen 

ligger i sängen, kan det ha goda hälsoeffekter. Möjligheten att kunna titta ut genom ett fönster 

och se naturen har också påverkan på välbefinnandet (ibid.).  

 

Nightingale menade att som sjuksköterska är det av allra största vikt att se till så att störande 

moment som kan ha negativa effekter på hälsan skall ändras på eller helt tas bort. Nightingale 

(1980) ansåg att olika former av oljud är störande moment som skadar patienten. Det som 

särskilt kan störa är prat och viskningar i eller utanför rummet, särskilt om det är välbekanta 

röster som hörs. Det skapar en sådan ansträngning för patienten att försöka höra vad som 

sägs, att risken är stor att hens tillstånd försämras. Plötsligt starkt eller oregelbundet 

återkommande ljud kan skapa oro, som i sin tur kan göra en mer djupgående skada eller 

försämra patientens allmäntillstånd. Om patienten lider av smärtor kan de smärtorna förvärras 

på grund av sådana ljud. Nightingale (1980) menade att en lugn typ av musik med 

kontinuerliga ljud generellt kan ha en hälsofrämjande effekt. Under 1800-talet, då hon levde, 

var musik som omvårdnadsåtgärd dock en alltför dyr kostnad som gjorde att det ej 

tillämpades ofta, vilket gjorde att musik inom vården lämnades outforskat. 
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Att använda sina sinnen och observera patienten är viktigt enligt Nightingale, genom att 

noggrant iaktta patienten kan man få mycket information om hens tillstånd. Patienten säger 

inte alltid till vid försämring utan det är sjuksköterskans plikt att lägga märke till förändringar 

i patientens mående (ibid.). 

 

3. Problemformulering  
 

Många som söker vård lider av smärta eller genomgår operationer som orsakar smärta. 

Eftersom farmakologisk smärtbehandling kan leda till att patienterna får biverkningar, ter det 

sig relevant att undersöka huruvida musikterapi kan fungera som ett komplement i 

smärtbehandlingen. Ytterligare forskning inom området musikterapi behöver göras för att ge 

vårdpersonal kunskap om vilka typer av smärta som kan lindras med hjälp av musik, vid vilka 

operationer och undersökningar det kan lämpa sig att använda musik samt vilka målgrupper 

som kan vara mottagliga. 

 

4. Syfte 

 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av musikterapi som smärtlindring och hur det 

används. 

 

4.1 Frågeställningar  
 

• Minskades smärtan av musikterapi som intervention? 

• Kan musikterapi bidra till minskad dos farmakologisk smärtlindring? 

• Vilken typ av musik spelades och hur länge spelades musiken? 

• Hur administrerades musiken? 

• I vilken miljö och sammanhang gavs musikterapin? 

 

5. Metod 
 

5.1 Design 
 

En litteraturstudie gjordes med deskriptiv design. Litteraturen bestod av vetenskapliga artiklar 

inom valt ämnesområde. Artiklarna söktes fram systematiskt, granskades kritiskt, 

analyserades och sammanställdes (Kristensson, 2014). 

 

5.2 Datainsamling 

 

5.2.1 Sökstrategi 

 

Nyckelbegrepp identifierades utifrån det valda syftet för att få fram tydliga och relevanta 

sökord. Sökorden var: Musikterapi, smärta, patient, erfarenhet och smärtlindring. Sökordet 

erfarenhet översattes med hjälp av lexikon till experience. Databasen Svensk MeSH (2016) 

användes för att hitta korrekt översättning av övriga ämnesord till engelska. Översättningen 

från Svensk MeSH resulterade i följande engelska sökord; Music Therapy, Pain, Patients, 

samt Analgesia. De databaser som valdes för artikelsökningen var Cinahl och Medline vilka 

rekommenderas av Kristensson (2014) för sökning efter artiklar inom det 
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omvårdnadsvetenskapliga ämnet. För att få en överblick av valt forskningsområde gjordes en 

provsökning med de utvalda sökorden, resultatet av provsökningen visade att det fanns ett 

stort urval av artiklar.   

 

Sökorden experience, patient och analgesia söktes med trunkering (experienc*, patient*, 

analges*) för att få träffar med flera ändelser av orden. Sökorden med trunkering söktes som 

fritextsökning, övriga ord var ämnesord. Funktionen explode (markerad med +) användes i 

databassökningarna för att få ett bredare resultat av sökningen. Den slutgiltiga 

sökordskombinationen var; Music Therapy AND Pain+.  

 

5.2.2 Urvalsförfarande 

 

För att begränsa sökningen användes begränsningarna: Peer reviewed, engelskt språk samt att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan årtalen 2007 och 2017. Inklusionskriterierna var att   

artiklarna skulle innehålla studier om patienter med smärta som fick musikterapi, barn i 

skolålder (7–18 år) samt vuxna. Exklusionskriterierna var demenssjukdom, mödravård, 

neonatalvård, vård inom kommunen, primärvård samt review-artiklar. 

 

Sökkombinationen i Cinahl resulterade i sammanlagt 490 artiklar, varav 134 var dubbletter. 

På de återstående 356 artiklarna lästes titlarna, 145 av dem tycktes relevanta varför abstrakten 

till dem lästes. I nästa steg lästes 57 artiklar i fulltext. Tolv artiklar gick vidare till 

kvalitetsgranskning. I Medline resulterade sökningen i 363 träffar, varav 126 artiklar var 

dubbletter. Titlar på de resterande 237 artiklarna lästes och 60 artiklar valdes att läsa 

abstrakten på, därefter exkluderades 34 artiklar. De återstående sju artiklarna lästes i helhet 

och kvalitetsgranskades (se bilaga 1). 

 

5.2.3 Kvalitetsgranskning 

 

De 19 artiklarna som valdes ut granskades för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. För 

att försäkra att valda artiklar höll god vetenskaplig kvalitet användes granskningsmallar för 

kvantitativa studier av Forsberg och Wengström (2016). Vid fler än fem nej på frågorna i 

mallen gjordes bedömningen att artikeln hade för låg kvalitet för att inkluderas i 

litteraturstudien. En artikelmatris utformades (se bilaga 2) där styrkor som stort urval, 

validerade mätinstrument och tydlig statistik redovisas. Där redovisas också svagheter som 

exempelvis tunn diskussion och ingen tydlig bedömning av generaliserbarhet för studien, 

vilket urskildes för att göra ytterligare en bedömning av studiernas kvalitet. Stort urval, 

powerberäkning samt beskrivning artiklarnas metod var något som bedömdes vara extra 

viktiga när kvaliteten avgjordes. I diskussionsdelen eftersöktes forskarnas resonemang kring 

eventuella brister och bias, vilket om det diskuterades, räknades som en styrka i studien. Tio 

artiklar ansågs ha tillräckligt god kvalitet och inkluderades i studien. Nio artiklar valdes bort 

bland annat för otydlig metodbeskrivning, för få deltagare och matematiska fel i resultatet. 

 

5.2.4 Dataanalys 

 

En integrerad analys gjordes i tre steg i enlighet med Kristensson (2014). Då de valda 

studierna utspelade sig i flera olika miljöer och sammanhang så identifierades likheter i 

studierna för att sedan utforma kategorier att redovisa resultatet utifrån. I första steget lästes 

alla artiklar igenom av båda författarna till litteraturstudien för att finna likheter och skillnader 

i studierna. I andra steget identifierades olika kategorier genom att granska innehållet i 
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artiklarnas metoddel. Kategorierna som identifierades var: Patienternas erfarenhet av 

musikterapi som smärtlindring, Musikterapins inverkan på dos farmakologisk smärtlindring, 

var musikterapin ägde rum, i vilket sammanhang musikterapin gavs, hur musiken 

administrerades, musikterapins längd, typ av musik och valfrihet för deltagare. I tredje och 

slutgiltiga steget sammanställdes resultatet utifrån de olika kategorierna.  

 

5.3 Forskningsetiska överväganden 

Alla de tio studier som inkluderades beskrev att studierna var godkända av en etisk kommitté. 

Etikprövningslagen (SFS 2003:460) säger att om forskning innefattar ett fysiskt ingrepp eller 

forskning där känsliga personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 

samlas in, ska forskningen godkännas vid en etikprövning (Kristensson, 2014). Anledningen 

är att värna om personers integritet, samt fysiska- och psykiska välmående för de som är med 

i forskningsstudier. 

De vetenskapliga studier som svarade till syftet användes till litteraturstudien oavsett vad 

författarna hade för åsikter om resultatet, i enlighet med Forsberg och Wengströms (2013) 

etiska perspektiv vid litteraturstudier. Allt material redovisades, oavsett om det talade emot 

eller för författarnas förförståelse i ämnet. 

 

6. Resultat 

Resultatet i litteraturstudien grundas på tio studier med kvantitativt resultat, varav två stycken 

som även innehåller kvalitativa data i form av intervjuer för att stötta sitt kvantitativa resultat 

(se bilaga 2). Studierna genomfördes i ett flertal olika länder Sverige, USA, Taiwan och 

Finland är några. Litteraturstudien redovisar resultatet från samtliga studier, med intention att 

svara på litteraturstudiens syfte och frågeställningar, utifrån kategorierna: Patienternas 

erfarenhet av musikterapi som smärtlindring, Musikterapins inverkan på dos farmakologisk 

smärtlindring, var musikterapin ägde rum, i vilket sammanhang musikterapin gavs, hur 

musiken administrerades, musikterapins längd, typ av musik och valfrihet för deltagare. 

 

Tabell 1. Översikt av patientens erfarenhet av musikterapi och hur musikterapi använts  

* Studiens deltagare utgjordes av barn 

**Patientens erfarenhet av musikterapi som smärtlindring, + = påvisbar effekt, 0 = ingen påvisbar effekt 

*** + = Minskad dos farmakologisk smärtlindring, 0= Ingen minskad dos farmakologisk smärtlindring 

Författare* 

 

Patientens 

erfarenhet** 

 

Farmakologisk  

smärtlindring*** 
Miljö Sammanhang 

 

Hur musiken 

spelades 
Längd (min) Typ av musik Valfrihet 

Aydin & Sahiner (2016) * 0 Redovisas ej Provtagningsstation Venprov Surfplatta 1–5 20 turkiska poplåtar Delvis 

Binns-Turner et al. (2011) + 0 Sjukhus Perioperativ Hörlurar 130,5 Klassisk, lättlyssnad, inspirations – eller 

new age musik 

Ja 

Hsu et al. (2016) + 0 Sjukhus Såromläggning Högtalare 60–90 Kristallmusik Nej 

Huang et al. (2010) + Redovisas ej Patientrum Cancersmärta Hörlurar 30 Taiwanesisk, Buddhistisk samt amerikansk 

harp- och pianomusik 

Ja 

Nagata et al. (2014) 0 Redovisas ej Undersökningsrum Kolon datortomografi Högtalare, soundpillow - Artisten Enya Nej 

Nguyen et al. (2010) * + Användes ej Undersökningsrum Lumbalpunktion Hörlurar 45 Vietnamesiska låtar, barnlåtar Ja 

S. Nilsson et al. (2009) * 0 + Patientrum Postoperativ Högtalare 38–51 MusiCure® Nej 

U. Nilsson et al. (2009) 0 0 Undersökningsrum Koronar angiografi Högtalare 18–27 MusiCure® Nej 

Raheem et al. (2015) + 0 Undersökningsrum Cystoskopi Högtalare 15–20 Klassisk musik Nej 

Vaajoki et al. (2012) + 0 Postoperativ avd. Postoperativ Hörlurar 30 x 2 Inhemska och utländska hitlåtar, dance, 

pop, rock, soul, blues, spirituell, klassisk 

musik 

Ja  
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6.1 Patientens erfarenhet av musikterapi som smärtlindring  
 

6.1.1 Minskad smärta 

 

Sex av tio studier visade att patienterna erfor och skattade en signifikant minskning av 

upplevd smärta hos de som fick musikterapi administrerat (Binns-turner, Law-Wilson, Pryor, 

Boyd & Prickett, 2011; Hsu, Chen & Hsiep, 2016; Huang, Good & Zauszniewski, 2010; 

Nguyen, Nilsson, Hellström & Bengtson, 2010; Raheem et al., 2015; Vaajoki, Pietilä, 

Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2012) (se bilaga 3).  

 

Patienterna upplevde en signifikant skillnad på skattad smärta den andra postoperativa dagen, 

dock kunde ingen skillnad redogöras för hur patienterna skattade upplevd smärta mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp den första postoperativa dagen eller dag tre 

postoperativt då intervention inte gavs (Vaajoki et al., 2012).   

 

I studien av Nguyen et al., (2010) uppgav studiedeltagarna, som utgjordes av barn, att 

musikterapin minskade upplevelsen av smärta under lumbalpunktionen. Studiedeltagarna 

hade genomgått lumbalpunktion tidigare och uppgav att de kände mindre smärta under 

proceduren med musikinterventionen än vad de gjort tidigare.  

 

I studien av Binns-Turner et al. (2011) framkom det att patienter i interventionsgruppen, som 

fick lyssna på musik perioperativt, upplevde en smärtökning som var 41,4% mindre än 

patienterna i kontrollgruppen. Båda grupperna erhöll samma mängd smärtstillande läkemedel. 

 
6.1.2 Ingen minskad smärta 

 

Fyra av tio studier visade att musikterapi inte hade någon effekt på studiedeltagarnas 

erfarenhet av smärta (Aydin & Sahiner, 2016; Nagata et al., 2014; S. Nilsson, Kokinsky, 

Nilsson, Sidenvall & Enskär, 2009; U. Nilsson, Lindell, Eriksson & Kellerth, 2009). 

 

6.1.3 Minskad dos farmakologisk smärtlindring 

 

Sex av tio studier redovisade huruvida användning av farmakologisk smärtlindring förekom 

och om det skilde sig i dosering mellan studiedeltagarna (Binns-Turner et al., 2011; Hsu et al., 

2016; S. Nilsson et al., 2009; U. Nilsson et al., 2009; Raheem et al., 2015; Vaajoki et al., 

2012).  

 

I studien av S. Nilsson et al. (2009) där effekten av musikterapi undersöktes på barn som 

genomgått dagkirurgiska ingrepp påvisades en signifikant mindre dos av morfin i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (se bilaga 3). Barnen i 

interventionsgruppen erhöll mindre mängd smärtstillande, totalt 4 mg morfin jämfört med 

30,5 mg i kontrollgruppen. Signifikant färre barn i musikterapigruppen (n=1) erhöll morfin, 

jämfört med kontrollgruppen (n=9). Fem barn i musikgruppen uppmätte högre smärta än fyra 

på en skala 0–10, jämfört med sju barn i kontrollgruppen. Fyra av de barnen avstod 

farmakologisk smärtlindring när de blev tillfrågade, ingen i kontrollgruppen tackade nej till 

farmakologisk smärtlindring. 
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6.1.4 Ingen minskad dos farmakologisk smärtlindring 

 

Fem av tio studier påvisade ingen signifikant skillnad i dos av farmakologisk smärtlindring 

mellan studiedeltagare i interventions- och kontrollgrupp (Binns-Turner et al., 2011; Hsu et 

al., 2016; U. Nilsson et al., 2009; Raheem et al., 2015; Vaajoki et al., 2012) (se bilaga 3). 

 

6.2 Musikterapins utformning 
 

De tio studierna skilde sig åt gällande musikterapins miljö, sammanhang, hur musiken 

spelades för studiedeltagarna, längden på musikterapin, typ av musik som spelades samt om 

studiedeltagarna hade möjlighet att välja musik själva. 

 
6.2.1 Var musikterapin ägde rum 

 

Nio av tio studier beskriver var musikterapin ägde rum (Aydin & Sahiner, 2016; Binns-Turner 

et al., 2011; Huang et al., 2016; Nagata et al., 2014; Nguyen et al., 2010; S. Nilsson et al., 

2009; U. Nilsson et al., 2009; Raheem et al., 2015; Vaajoki et al., 2012). Fem av studierna 

beskriver att studiedeltagarna fick lyssna på musik i undersökningsrummet eller 

provtagningsstationen under tiden som en viss procedur eller undersökning genomfördes 

(Nagata el at., 2014; U. Nilsson et al., 2009; Nguyen, Nilsson, Hellström & Bengtson, 2010; 

Raheem et al., 2015; Aydin & Sahiner, 2016). Två av studierna gav interventionen i 

patienternas rum (S. Nilsson et al., 2009; Huang, Good, Zauszniewski, 2010). Huang et al. 

(2010) beskriver utförligt att majoriteten av patienterna låg i två- eller fyrbäddsrum, enstaka 

patienter hade privata rum. I studien av Vaajoki et al. (2012) lyssnade patienterna på musik i 

sin säng på den postoperativa avdelningen. Studiedeltagarna i studien av Binns-turner et al. 

(2011) fick en musikspelare som de fick ha med sig för att lyssna på genom de olika delarna 

under deras sjukhusvistelse. En studie beskrev ej var patienterna tog del av musikterapin utan 

beskrev endast att den gjordes under såromläggning. Alla tio studier redovisade under vilket 

sammanhang som interventionen gavs. 

 

6.2.2 I vilket sammanhang musikterapin gavs 

 

Tre av studierna utförde musikterapi under det postoperativa skedet (S. Nilsson et al., 2009; 

Vaajoki et al., 2012; Binns-Turner et al., 2011). I studien av Binns-Turner et al. (2011) 

exponerades patienterna också pre- och intraoperativt. Tre av studierna administrerade musik 

till patienter som genomgick procedurer som inkluderade en hudpunktion av något slag 

(Aydin & Sahiner, 2016; U. Nilsson et al., 2009; Nguyen et al., 2010). I studien av Raheem et 

al. (2015) utfördes interventionen under tiden patienterna genomgick en cystoskopi. I studien 

av Nagata et al. (2014) lyssnade patienterna på musik under en DT-kolonundersökning. 

Patienter vars brännskador skulle läggas om i studien av Hsu et al. (2016) fick lyssna på 

musik före, under, och efter omläggning. Inneliggande patienter med cancerdiagnos 

exponerades för musikterapiinterventionen i studien av Huang et al. (2010). Översikt 

redovisas i bilaga 4. 

 

6.2.3 Hur musiken administrerades 

 

Musikterapin genomfördes med hjälp av olika tekniska ljudkällor. Studiedeltagarna fick 

lyssna på musik via hörlurar, högtalare, surfplatta samt Soundpillow®. Fyra av studierna 
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använde sig av hörlurar för att spela musiken för studiedeltagarna (Binns-Turner et al., 2011; 

Huang et al., 2010; Nguyen et al., 2010; Vaajoki et al., 2012). När forskarna använde sig av 

högtalare för att spela musiken så var de placerade på olika positioner i rummet; på varsin 

sida av patientens huvud (S. Nilsson et al., 2009), på patientens sängbord (Hsu et al., 2016), i 

taket på rummet samt i huvudkudden (Nagata et al., 2014). Två av studierna beskriver ej 

utförligt var högtalarna var placerade, de beskriver att ljudvolymen var inställd så att läkarna 

som utförde ingreppet eller undersökningen kunde samtala med patienten utan förhinder på 

grund av musiken (U. Nilsson et al., 2009; Raheem et al., (2015).  

 

En av studierna använde sig av en surfplatta för att spela den önskade musiken (Aydin & 

Sahiner, 2016). Översikt redovisas i bilaga 5. 

 

6.2.4 Hur länge patienterna fick lyssna på musik 

 

Musikterapiinterventionernas längd varierade i de olika studierna, mellan 1–130,5 minuter per 

intervention och distribuerades under en till fem dagar.  I två av studierna fick patienterna 

lyssna på musik i 30 minuter (Huang et al., 2010; Vaajoki et al., 2012). I studien av Vaajoki et 

al. (2012) distribuerades musikterapi under två dagar: 30 minuter postoperativt dag ett och 30 

minuter postoperativt dag två, den tredje postoperativa dagen genomfördes ingen intervention. 

Patienterna i studien av S. Nilsson et al. (2009) erhöll musikterapi i 45 minuter vid ankomst 

till den postoperativa avdelningen.  

 

Fyra av studierna använde sig av musikterapi under en viss procedur, tiden varierade 

beroende på hur lång tid den tog. Under venprovtagning fick patienterna i studien av Aydin & 

Sahiner (2016) lyssna på musik i en till fem minuter. Raheem et al. (2015) spelade musik i 

15–20 minuter under cystoskopiundersökningar.  Barn som genomgick lumbalpunktion i 

studien av Nguyen et al. (2010) fick lyssna på musik i 18–27 minuter.  I U. Nilssons (2009) 

studie exponerades patienterna som genomgick angiografiska ingrepp för musik under 38–51 

minuter.  

 

De studierna som hade längst tid för musikterapi var Binns-Turner et al. (2011) och Hsu et al. 

(2016). Patienter som genomgick en mastektomi fick lyssna på musik pre-, intra- och 

postoperativt, vilket i genomsnitt var 130,5 minuter (Binns-Tuner et al., 2011). I studien av 

Hsu et al. (2016) fick patienter med brännskador lyssna på musik 15 minuter innan 

omläggning av såren, under såromläggning, samt 30 minuter efter omläggningen. 

Interventionen upprepades under fem dagar i samband med den dagliga såromläggningen.  

 

Endast en studie angav ingen tid för hur länge musikterapin varade, det som beskrivs i studien 

är att interventionen varade under datortomografin (Nagata et al., 2014). Resultatet redovisas i 

bilaga 4.  

 

6.2.5 Typ av musik patienterna fick lyssna på 

 

Fyra av studierna använde sig av musik som hade kulturell anknytning till det land där studien 

utfördes. Aydin & Sahiner (2016) använde sig av 20 turkiska poplåtar. I studien av Huang et 

al. (2010) presenterades taiwanesisk och buddhistisk musik av de taiwanesiska forskarna samt 

amerikansk harp- och pianomusik av de amerikanska forskarna. Nguyen et al. (2010) gav 

studiedeltagarna en iPod® med vietnamesiska låtar samt barnsånger. Vaajoki et al. (2012) 
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hade ett visst kulturellt urval bestående av inhemska låtar samt dance, pop, rock, soul, blues, 

spirituell, klassisk musik och utländska hitlåtar. 

 

Sex av studierna använde sig av musik som ej hade någon kulturell anknytning till landet där 

studierna utfördes. Binns-Turner et al. (2011) gav studiedeltagarna valmöjlighet mellan 

klassisk-, lättlyssnad-, inspirations- eller new age musik. Klassisk musik valdes av forskarna i 

studien av Raheem et al. (2015). Nagata et al. (2014) spelade skivan “Paint the sky with stars 

– The best of Enya”. I studien av Hsu et al. (2016) spelades kristallmusik. I två studierna 

spelades Musicure® (S. Nilsson et al., 2009; U. Nilsson et al.,2009).  

 

6.2.6 Patienternas delaktighet i valet av musik 

 

Inte i någon av studierna gavs studiedeltagarna möjligheten att fritt välja musik. Hälften av 

studierna gav patienterna möjlighet att välja från redan förvald musik (Aydin & Sahiner, 

2016; Binns-Turner et al., 2011; Huang et al., 2010; Nguyen et al., 2010; Vaajoki et al., 

2012). I hälften av studierna gavs ingen valmöjlighet för deltagarna att bestämma vad för 

musik de ville lyssna på, musiken var förvald av forskarna (Hsu et al., 2016; Nagata et al., 

2014; S. Nilsson et al., 2009; U. Nilsson et al., 2009; Raheem et al., 2015). 

 

6.3 Resultatsammanfattning 
 

Resultatet i litteraturstudien var varierande. Sex studier påvisade att studiedeltagarna erfor att 

musikterapiinterventionen minskade deras smärta. Fyra studier visade inte på någon 

signifikant skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp och ingen skillnad kunde utgöras 

mellan barn och vuxna. En studie hade både positivt och negativt resultat där 

interventionsgruppen ej skattade smärtan lägre på den första postoperativa dagen, men 

skattade smärtan lägre den andra postoperativa dagen. Studierna varierade även i var 

patienterna fick interventionen; provtagningsstation, patientrum undersökningsrum och 

postoperativ avdelning. Hur länge de fick interventionen varierade mellan 1 – 130,5 minuter. 

Musikterapin gavs vid venprovtagning, såromläggning, cancersmärta, kolon datortomografi, 

lumbalpunktion, cystoskopi, koronar angiografi samt peri- och postoperativt. Vad för musik 

som spelades varierade mellan olika musikstilar. I hälften av studierna gavs studiedeltagarna 

möjlighet att delta i valet av musik.  

 

7. Diskussion 

 
7.1 Metoddiskussion 

 

För att utforska patienters erfarenhet av musikterapi och hur musikterapi kan användas valdes 

en litteraturstudie med deskriptiv design som är lämpligt för undersökandet av patienters 

erfarenheter (Kristensson, 2014). En empirisk studie hade inte varit möjlig att genomföra då 

sjuksköterskestudenter ej är tillåtna att intervjua patienter. 

 

Databaserna Medline och Cinahl användes för artikelsökningen, då de rekommenderas av 

Kristensson (2014) för att finna studier inom det omvårdnadsvetenskapliga ämnet. Genom att 

använda sig av enbart två databaser ökar risken för att relevanta artiklar ej blir inkluderade. 

Författarna anser emellertid att de två valda databaserna är tillräckliga för att få ett adekvat 
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urval av artiklar till studien, då databaserna täcker ett stort spektrum inom det 

omvårdnadsvetenskapliga ämnet. Flera olika sökordskombinationer gjordes för att undersöka 

vilken sökning som gav bredast resultat, trots relevanta sökord resulterade sökningen i allt för 

få träffar, varpå trunkering och fritextord användes (Forsberg & Wengström, 2013). 

Funktionen explode tillämpades för att bredda resultaten ytterligare. Ämnesord valdes att 

kombineras med fritextord för att få en bred sökning samt att få relevanta artiklar inom ämnet.  

 

Utifrån identifierade sökord gjordes ett flertal sökningar, tre av sökningarna genererade dock 

ej några artiklar som valdes att ha med i litteraturstudien; 

Analgesia OR analges* AND Music Therapy 

Music therapy AND experienc* AND Pain+ 

Music Therapy AND Patient* AND Pain+  

 

Trots att begreppet musikterapi ofta används på fel sätt inom vården (Holmes, 2012) används 

begreppet i sökningen för att få relevanta artiklar som svarar till syftet. Genom att ej använda 

sig av ordet ”musik” eller ”musikintervention” i sökningen skulle det möjligtvis kunna vara så 

att relevanta artiklar med författare som delar Holmes åsikt ej visades i sökningen.  

 

Databaserna PsycINFO och Pubmed kunde ha använts till vår fördel för att eventuellt få fler 

träffar och framförallt kvalitativa artiklar, det kunde därmed ge ett bredare spektrum av 

artiklar om hur patienter upplever musikterapi som intervention (Forsberg & Wengström, 

2016). 

 

Vid artikelsökningen valdes avgränsningarna: artiklarna skulle vara på engelska, publicerade 

mellan årtalen 2007 och 2017 samt vara peer reviewed. Peer reviewed användes i databasen 

Cinahl för att exkludera artiklar som ej är vetenskapligt granskade. Enligt Forsberg & 

Wengström (2013) består databasen Medline huvudsakligen av vetenskapliga artiklar, men 

funktionen Peer reviewed finns ej tillgänglig. Vetenskaplig kvalitet fastställdes då genom att 

granska artiklarnas struktur samt se om de var publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Artiklar 

skrivna på engelska valdes för att författarna till föreliggande litteraturstudie inte behärskar 

några andra språk än svenska och engelska. Fördelen med engelska som valt språk är att det 

inkluderar studier från flertalet länder i världen, nackdelen kan dock vara att relevanta artiklar 

exkluderas vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. Årtalen begränsades för att hitta 

tidsenlig forskning inom området, sökningen visade att genom att inkludera studier som gick 

tillbaka tio år genererades tillräckligt med data för litteraturstudien. Inga begränsningar 

gjordes i avseende till kön, ålder, miljö eller sammanhang då intresse fanns att utforska ett så 

stort forskningsområde som möjligt. Det negativa med att sammanställa resultatet av studier 

som gjorts i flera olika miljöer och kontexter kan vara att samband i resultatet i studierna kan 

vara svåra att urskilja. 

 

Enligt Kristensson (2014) är det viktigt att använda sig av en granskningsmall för att bedöma 

studiens kvalitet. Författarna granskade tillsammans flertalet granskningsmallar som var 

relevanta för litteraturstudien, de mallar som valdes var mallar för kvantitativa studier 

(Forsberg & Wengström, 2016). Genom att granska mallarna tillsammans minskades risken 

för att bedömningsfrågorna skulle tolkas olika. Båda författarna granskade samtliga 19 

artiklar var för sig för att sedan diskutera fram vilka som bedömdes ha tillräckligt god kvalitet 

för att användas i litteraturstudien. Fördelen med att samtliga artiklar lästes var för sig var att 

risken minskade för att något relevant i artiklarna skulle ha missats samt att eventuella frågor 

kring studierna kunde diskuteras för att få klarhet. Vid bedömningen av kvaliteten på 
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artiklarna bedömdes att nio artiklar hade låg kvalitet och exkluderades därför. Åtta av 

artiklarna bedömdes ha god kvalitet och två av artiklarna bedömdes ha medelgod kvalitet. 

Artikeln av Nagata et al. (2014) saknade powerberäkning men valdes ändå ut att ha med i 

litteraturstudien på grund av det höga antalet deltagare i studien, validerat mätinstrument, 

stark diskussion samt att studien använde sig av ett frågeformulär som gav djupare insikt i 

patienternas erfarenheter av musikterapi som smärtlindring.  

 

Litteraturstudien utgjordes av tio kvantitativa artiklar. Fördelen med ett resultat som baseras 

på kvantitativa studier är att de utgår från exakta mätvärden som ej är tolkningsbara. 

Författarna till litteraturstudien anser att de valda kvantitativa artiklarna svarar till syftet då de 

använder sig av validerade mätinstrument som mäter patienternas erfarenhet av 

musikinvention i relation till smärta.  

 

För att inte påverka varandra i fråga om artiklarnas resultat och metod bearbetades och 

analyserades dem var för sig av författarna till litteraturstudien. En integrerad analys gjordes 

för att lättare få en överblick av resultatet (Kristensson, 2014). Då resultatet hade stor bredd i 

fråga om hur musikterapin utformades bidrog de identifierade kategorierna till ett mer 

lättöverskådligt resultat. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet varierade i fråga om hur patienterna erfor musikterapiinterventionen, var musiken 

administrerades, i vilket sammanhang musikterapin gavs, hur musiken administrerades, 

musikterapins längd, typ av musik som spelades samt patienternas möjlighet att välja musik.  
 

De studier som inkluderades till litteraturstudien hade variation på antalet studiedeltagare från 

30 till 224. Majoriteten av studiedeltagarna var män vilket gör att resultatet av studierna leder 

till den tänkbara slutsatsen att interventionerna ej skulle vara lika effektiva vid tillämpning på 

kvinnor, dock redovisas i en av studierna, där skillnader mellan könen utforskades, att 

interventionen ej gav olika utfall beroende på kön. Tilläggas bör att, i en av studierna, där 

studiedeltagarna enbart innefattade kvinnor påvisade en positiv effekt av interventionen på 

deltagarnas skattade smärta (Binns-Turner et al., 2011). I Två av studierna som ej påvisade 

någon signifikant skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp, utgjordes studiedeltagarna 

av barn. Hos barn finns ett flertal olika faktorer som påverkar hur de upplever och uttrycker 

smärta, bland annat ålder och kognitiv utveckling (Twycross, 2009). Kritiken som kan riktas 

mot ovannämnda studier är att studiedeltagarna varierar avsevärt i ålder, trots demografiska 

data redovisades som ej statistisk olika, kan det tänkas att de skiljer sig i kognitiv utveckling, 

någonting som inte framgår i studierna. Det här kan i sin tur innebära att resultatet av 

studiedeltagarnas uppskattning av smärta blir skevt då de ligger så olika i nivå gällande 

exempelvis ålder och kognitiv utveckling. 

 

Majoriteten av studiedeltagarna i interventionsgrupperna erfor och skattade sin smärta lägre 

än kontrollgrupperna (Binns-turner, Law-Wilson, Pryor, Boyd & Prickett, 2011; Hsu, Chen & 

Hsiep, 2016; Huang, Good & Zauszniewski, 2010; Nguyen, Nilsson, Hellström & Bengtson, 

2010; Raheem et al., 2015; Vaajoki, Pietilä, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2012). 

Resultatet av uppskattad minskad smärta vid användandet av musikterapi som komplement 

för smärtlindring stöds av annan forskning (Economidou, Klimi, Vivilaki & Lykeridou, 2012; 

Thirumurthy, Muthuraman & Krishnakumar, 2014). Trots att resultatet visar på att fler 
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interventionsgrupper hade nytta av musikterapin, har till föreliggande litteraturstudie 

uppmärksammat att det skiljer sig i total andel studiedeltagare som ingår i studierna med 

positivt resultat (n=571), än de som ej kunde påvisa att musikterapi hade en smärtlindrande 

effekt (n=642). Sett till kvantitet av människor kan det då diskuteras huruvida resultatet 

faktiskt är övervägande positivt. Det bör tilläggas att personer sammanlagt var fler i 

interventionsgrupperna med positivt resultat (n=288) än i de interventionsgrupper som ej 

påvisade resultat av musikterapin (n=267).  

 

Studien av Vaajoki et al. (2012) skilde sig ifrån de andra då den resulterade i varierande utfall 

de tre olika postoperativa dagarna. Dag ett visade datainsamlingen att patienterna i de olika 

grupperna skattade lika upplevd smärta. Dag två visade på en signifikant skillnad mellan 

interventions- och kontrollgrupp. Dag tre gavs ingen intervention vilket resulterade i att ingen 

påvisbar effekt kunde visas mellan grupperna. Utifrån resultaten från de olika dagarna, kan 

det tänkas att patienten behöver erhålla musikterapi under en längre tid för att få önskvärd 

effekt på smärtan. Resonemanget stärks av att barn som genomgick venprovtagning ej 

upplevde minskad smärta av musikterapiinterventionen som gavs under 1–5 minuter. Trots att 

det ej är fastställt hur länge musik ska administreras för att uppnå önskvärt resultat 

rekommenderas 20 minuter om dagen (Barnason, Zimmerman & Nieveen, 1995; Benson & 

Klipper, 2001). Därför går det att ifrågasätta huruvida 1–5 minuter av musiklyssnande 

verkligen är tillräckligt för att uppnå effekt av interventionen. 

 

I fyra av studierna skattades ej smärta olika mellan patienterna i interventions- och 

kontrollgrupp (Aydin & Sahiner, 2016; Nagata et al., 2014; S. Nilsson, Kokinsky, Nilsson, 

Sidenvall & Enskär, 2009; U. Nilsson, Lindell, Eriksson & Kellerth, 2009). I tre av de 

studierna, där skillnader ej kunde påvisas, genomfördes interventionen i en tillfällig miljö, 

vilket i studierna var ett undersökningsrum eller provtagningsstation, det vill säga i en miljö 

där patienten enbart vistades under proceduren. Resultatet av de studier där patienterna fick 

musikterapi i sina egna sängar, redovisades att patienterna i interventionsgruppen alla 

upplevde en minskning av smärta. Enligt Nightingale (1980) är miljön där patienten vistas 

avgörande för att upprätthålla god hälsa. Sjuksköterskan ska enligt Nightingale planera sin 

arbetsdag på ett sätt som genererar lugn och ro i patientens tillvaro. Genom att strukturera 

arbetsuppgifterna på ett sådant sätt att sjuksköterskan inte behöver störa patienten på hens 

rum mer än nödvändigt, kan främja patientens återhämtning. Det är tänkbart att patienten 

upplever en mer hektisk och bullrig miljö runt undersökningsrum, provtagningsstationer och i 

flerbäddssalar än vad patienten hade upplevt inne i ett privat rum. Resonemanget stödjs av att 

alla de studier (n=4) som använde sig av hörlurar för att administrera musiken visade att 

patienterna i interventionsgrupperna skattade en lägre nivå av smärta än de i kontrollgruppen. 

Utifrån de resultaten kan det tänkas att hörlurar är att föredra för att det stänger ut eventuella 

störande ljud från omgivningen. Genom att utgå från Nightingales teori (1980) kan det 

diskuteras huruvida en tillfällig miljö som kan vara mer livlig eller en flerbäddssal där 

patienterna ej får komma till ro då missgynnar musikterapins effekt. 

 

 I samma studier som nämns ovan, där ingen minskning av smärta skattades av patienterna i 

interventionsgruppen, kunde ytterligare en gemensam faktor urskiljas, nämligen att deltagarna 

ej fritt fick välja musik. Enligt Nightingale (1980) har människor olika uppfattning om vad 

som anses vara behagligt ljud eller oljud. Trots att den förvalda musiken i studierna uppfyller 

rekommendationerna med ett tempo på 60–80 slag per minut, för att inducera en känsla av 

avslappning (Chlan & Halm, 2013) så kan det vara så patienten har en egen uppfattning att 

den förvalda musikgenren inte faller hen i smaken, vilket i sin tur kan ha haft en negativ 
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påverkan på resultatet. Enligt patientlagen (Patientlag, SFS: 2014:821) ska vård och 

behandling ske i samråd med patienten och utifrån hens önskemål, det kan därför vara 

betydelsefullt att sjuksköterskan under samtal med patienten gemensamt beslutar om vilken 

typ av musik patienten vill lyssna på, om hen är intresserad och vill få musikterapi som 

komplement till sin smärtbehandling.  

 

En av sex studier som redovisade musikterapins effekt på dos farmakologisk smärtlindring 

påvisade att musikterapi bidrog till att patienterna önskade mindre dos farmakologisk 

smärtlindring i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. I fem av studierna kunde ingen 

signifikant skillnad påvisas. Resultatet kan bero på att musikterapin gavs under det 

postoperativa skedet och då patienterna låg i sina sängar utan att behöva genomgå någon 

procedur som tillförde smärta. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser också att det 

finns en möjlighet att sjuksköterskans bemötande skiljer sig åt beroende på vad för patient hen 

möter. I studien där det påvisades att musikterapi hade en effekt på den farmakologiska 

smärtlindringen utgjordes studiedeltagarna av barn, något författarna menar kan vara 

avgörande då sjuksköterskan troligtvis bemöter barnet och anhöriga på ett mjukare sätt. 

I tre av de fem studier som redovisade att musikterapi ej hade inverkan på dos farmakologisk 

smärtlindring tillfördes smärta på något sätt i form av nålpunktion vid angiografi, införande 

av cystoskop eller omläggning av brännskador. Det kan därför diskuteras huruvida 

musikterapi är applicerbart vid smärttillstånd som innebär ett plötsligt smärtutbrott. 

 

Endimensionella smärtskattningsskalor som NRS, VAS, WB-faces eller CAS användes i 

samtliga studier. Kritik har riktats mot endimensionella skalor då de anses ge en ytlig insikt i 

hur patienten upplever smärta. Knotkova, Clark, Mokrejs, Padour & Kuhl (2004) belyser i sin 

studie att NRS-skalan ger inblick i patientens emotionella upplevelse av smärtan snarare än 

om hur smärtan ter sig sensoriskt, exempelvis huggande eller brännande, vilket inte ger 

sjuksköterskan en vidare djup insikt i hur patienten verkligen upplever smärtan och vad som 

påverkar dess intensitet. Det är viktigt för sjuksköterskan att stifta en relation med patienten 

för att få en bra utvärdering av smärtan samt kunna lugna patienten för att göra en 

noggrannare kartläggning av smärtan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I en kvalitativ 

studie av De C williams (2000) beskrev patienterna att de ansåg att skatta smärtan genom att 

sätta en markör på en skala ej är tillräckligt för att besvara frågan hur de upplevde smärta. 

Trots att skalorna är validerade som mätinstrument kan det dock tänkas att resultatet i de tio 

valda studierna för litteraturstudien hade sett annorlunda ut om de hade använt sig av 

flerdimensionella frågeformulär som exempelvis McGill Pain Questionnaire som är till för att 

fånga flera aspekter av patientens upplevda smärta (SBU, 2006). 

 

När det gäller etiska aspekter kan ett flertal resonemang göras. Enligt pliktetiken ska man 

handla utifrån det moraliskt rätta. Det anses att det är vårdpersonalens plikt att smärtlindra en 

patient som upplever smärta. I en av studierna där barn skulle genomgå lumbalpunktion valde 

forskarna att ej smärtlindra barnen inför undersökningen. Samtidigt skrev författarna i studien 

att lumbalpunktion är en av de mest smärtsamma undersökningarna som förknippas med 

cancer, trots det får barnen ingen form av farmakologisk smärtlindring. Även fast medgivande 

getts av deltagare och föräldrar kan det anses oetiskt att inte smärtlindra patienter med 

läkemedel som genomgår en så smärtsam undersökning. Utifrån ett forskningsetiskt 

perspektiv kan det diskuteras varför blindning ej förekommer i majoriteten av studierna (n=8). 

Det kunde ha ökat risken för att resultatet blev mindre tillförlitligt. Då all data samlades in av 

personal eller forskare som ej är blindade, är en reflektion att det kunde finnas risk för att 

personen som samlar in data bemöter patienterna olika i interventions- och kontrollgruppen.  
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Studierna som litteraturstudien bygger på är genomförda i Asien, USA och Norden. Kulturella 

skillnader mellan de olika världsdelarna kan ses som en svaghet i relation till generalisering 

av det sammanställda resultatet av studierna. Musik kan tänkas ha olika betydelse beroende på 

kulturell tillhörighet. Dock kan ett resultat med ett mångkulturellt urval av studiedeltagare 

vara användbart i exempelvis Sverige då det är ett mångkulturellt samhälle. 

 

8. Slutsats 
 

Det råder oklarhet i huruvida musikterapi kan bistå som komplement till att lindra smärta, 

litteraturstudiens resultat visar dock på att musikterapi kan erfaras att ha smärtlindrande effekt 

i vissa förhållanden. Musikterapi kan utföras på olika sätt, vilket resultatet av föreliggande 

litteraturstudie visar. Resultatet pekar på att hörlurar är att föredra för att patienten ska ha 

nytta av musikterapi, vilket kan vara värdefull information att besitta inför införandet av 

musikterapi inom vården i framtiden. 

 

8.1 Kliniska implikationer 

 

Insikt i hur och i vilka sammanhang musikterapi kan tillämpas kan bidra till att vårdpersonal 

kan hjälpa en patient att bli smärtlindrad. Patienter som önskar att ej använda sig av 

farmakologisk smärtlindring eller vill använda det som ett komplement för att eventuellt 

kunna minska sin dos farmakologisk smärtlindring kan då inkludera musikterapi i sin 

behandling. Musikterapi som kompletterande smärtlindring kan bidra till minskade kostnader 

för såväl patienten som sjukvården. Vid användning av musikterapi kan även biverkningar 

och andra medicinska risker eventuellt minskas.  

 

8.2 Fortsatt forskning 
 

Framtida forskning för att fastställa huruvida musikterapi har tillräckligt stark evidens för att 

kunna användas som komplementär smärtlindring behövs. Det finns ett flertal frågeställningar 

som bör besvaras för att bestämma hur utformningen av musikterapi ska se ut. Först bör det 

fastställas hur länge patienten ska lyssna på musik, vilken typ av musik som bör användas och 

vilken miljö patienten skall vistas i för att musikterapin ska ha optimal effekt. Mer forskning 

behövs också för att kartlägga under vilka smärttillstånd som musikterapi kan vara behjälpligt 

för patienten.  Förslag på fortsatt forskning kan vara att utforska vilken effekt musikterapin 

har under olika tidsintervall, om patienten får välja musik själv kan bidra till en positiv utgång 

av interventionen samt om en lugn miljö utan vårdpersonal eller andra patienter i rummet kan 

ha en positiv inverkan.  
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(2016). Effects of music 

therapy and distraction cards 

on pain relief during 

phlebotomy in children. 

Applied Nursing Research, 

33 (2017), 164-168. 

Från:  http://dx.doi.org/10. 

1016/j.apnr.2016.11.011 

 
Turkiet 

 

Att undersöka tre 

olika 

distraktionsmetoder 

(distraktionskort, 

lyssnande på musik, 

och distraktionskort 

+ musik) på smärt- 

och ångestlindring 

hos barn under 

venprovtagning 

Metod: Kvantitativ metod 

Design: Prospektiv randomiserad klinisk studie 

Inklusionskriterier: Barn mellan sju och tolv års ålder som 

behövde ta venprov. 

Exklusionskriterier: Barn med neurologiska funktionshinder, 

talsvårigheter, syn- eller hörselnedsättning, de som använt 

analgetika de senaste sex timmarna, tidigare historia av att ha 

svimmat under venprovtagning samt barn som ej gick att ta 

venprov på. 

Urvalsförfarande: 200 barn som passade in i urvalskriterierna 

blev erbjudna att vara med i studien, alla av de tillfrågade 

tackade jag och blev sedan randomiserade till fyra grupper; 

musik (n = 50), distraktionskort (n = 50), musik + 

distraktionskort (n = 50) samt kontrollgrupp (n = 50). Nummer 

mellan 1 och 200 distribuerades till de fyra grupperna genom ett 

dataprogram.  
Urval: Bekvämlighetsurval  

Slutgiltig studiegrupp: 200 barn mellan sju och tolv år, i 

medelåldern 9,01 år, varav 84 (42 %) var flickor och 116 (58 %) 

var pojkar. 

Datainsamlingsmetod: Wong-Baker FACES pain rating scale, 

Children´s Fear Scale 

Analysmetod: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

Inc, Chicago, Illinois, USA) version 21.0 for Windows, Chi-

square test, Student´s t-test. 

Styrkor: 
- Tydliga 

inklusionskriterier och 

exklusionskriterier 
- Powerberäkning 
- Adekvat 

randomiseringsmetod 
- Etiska överväganden 
- Kontrollgrupp 

- Validerade 

mätinstrument 
-Diskussion om vidare 

forskning 
 
Svagheter: 
-Ingen diskussion om 

bias 
 

Studiedeltagarna i de 

tre interventions-

grupperna erfor och 

skattade en signifikant 

lägre smärta jämfört 

med studiedeltagarna i 

kontrollgruppen.  

Musikterapin gavs 

under venprov vid en 

provtagningsstation via 

en surfplatta. 

Studiedeltagarna fick 

välja bland 20 turkiska 

poplåtar att lyssna på 

under 1–5 minuter. 

Ingen farmakologisk 

smärtlindring 

redovisades. 
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Författare, 

artikeltitel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

Binns-Turner, P-G., 

Law-Wilson, L., 

Pryor, E-R., Boyd, 

G-L., & Prickett, C-

A. (2011). 

Perioperative Music 

and Its Effect on 

Anxiety, 

Hemodynamics, 

and Pain in Women 

Undergoing 

Mastectomy. 

American 

Association of Nurse 

Anesthetists 

Journal, 79(4), 21-

27 

 

USA 

Att undersöka 

effekten av 

perioperativ 

musikintervention 

(försedd 

kontinuerligt 

genom den 

preoperativa-, 

intraoperativa- 

och postoperativa 

perioden) på 

förändringar i 

medelartärtyck, 

hjärtfrekvens, 

ångest och smärta 

hos kvinnor med 

diagnosen 

bröstcancer som 

genomgår 

mastektomi. 

Metod: Kvantitativ metod 

Design: Kvasi-experimentell  

Inklusionskriterier: Kvinnor som blivit diagnostiserade bröstcancer 

som ska genomgå mastektomi. 

Exklusionskriterier: Patienter som utvärderats som ASA fysisk status 

4 eller 5. Tidigare diagnostiserade och behandlade för bröstcancer. 

Diagnostiserade med kronisk obstruktiv lungsjukdom, diagnostiserade 

med psykiatriska störningar (bipolär sjukdom, schizofreni eller 

kognitiv svikt), använder sig av antipsykotiska läkemedel och/eller 

bensodiazepiner, oförmåga att använda midazolam, och användning av 

hörapparat.   

Urvalsförfarande: Informationsblad sattes upp i kirurgens väntrum, 

en anställd på kirurgkontoret identifierade möjliga deltagare som mötte 

kriterierna och informerade om studien. De kvinnor som var 

intresserade fick skriva på ett medgivande till att forskare fick kontakta 

dem. En av forskarna ringde upp eventuella deltagare för att förklara 

studien i detalj, svara på frågor och avgöra studiedeltagarens 

lämplighet för studien, och informerade om att studiedeltagaren skulle 

bli tillfrågad att skriva på ett medgivande på operationsdagen. 

Urval: Bekvämlighetsurval  

Slutgiltig studiegrupp: 30 kvinnor, medelålder 56,63 år, 24 deltagare 

var vita och sex deltagare var svarta, alla utom två deltagare hade 

avslutat high school, 14 stycken hade mellan ett till sex års 

collageutbildning.    

Datainsamlingsmetod: Självskattningsskala - visuell analog skala 

Analysmetod: Statistisk analys, SPSS version 15.0, t-test, chi-två-test,  

Styrkor: 

- Inget bortfall 

- Tydligt 

urvalsförfarande 

- Tydliga 

exklusionskriterier 

- Kontrollgrupp 

- Validerade 

mätinstrument 

- Tydlig redovisning 

av 

datainsamlingsintervall 
- Blindade forskare 
 

Svagheter: 

- Redovisning av 

deltagare som 

eventuellt sorterades 

bort vid samtal med 

forskare saknas. 

 

Kvinnor i 

interventionsgruppen 

rapporterade en signifikant 

reducering i smärta jämfört 

med kontrollgruppen. 

Musikterapin gavs under 

den perioperativa 

perioden via hörlurar. 

Studiedeltagarna fick välja 

bland klassisk-, 

lättlyssnad-, inspirations- 

eller new age musik att 

lyssna på under, i snitt 

130,5 minuter. 
 

Ingen skillnad i dosering 

av farmakologisk 

smärtlindring kunde 

påvisas mellan grupperna. 
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              Artikelmatris 3 (10) 

Författare, 

artikeltitel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

Hsu, K-C., Chen, L-

F & Hsiep, P-H. 

(2016). Effect of 

music intervention 

on burn patients’ 

pain and anxiety 

during dressing 

changes. Burns, 

42(8), 1789–1796. 

Från: 

http://dx.doi.org/10.1

016/j.burns.2016.05.

006 

  

 

Taiwan 

Att undersöka 

inverkan av 

musikintervention 

på ångest och 

smärta, före, 

under och efter 

omläggning hos 

patienter med 

brännskador. 

Metod: Kvantitativ metod 

Design: Prospektiv randomiserad klinisk studie 

Inklusionskriterier: Brännskador som inkommit inom 24 timmar till 

sjukhus, ålder över 18 år, med förväntad inläggning på sjukhus i mer än sju 

dagar, förmåga att kommunicera utan förhinder, ingen hörselnedsättning, 

inga akuta eller kroniska psykiatriska störningar så som hallucinationer, 

delirium, Alzheimers sjukdom, drogberoende eller drogmissbruk. Icke 

kritiskt tillstånd utan användning av ventilator. Ingen tidigare erfarenhet av 

musikterapi. 

Urvalsförfarande: Inneliggande patienter på sjukhus med brännskador som 

mötte kriterierna för studien träffade någon forskare till studien. De 

diskuterade syftet med studien och tillät avhopp. Efter studiedeltagarna 

godkänt inkludering i studien drog forskarna lott om vilka deltagare som 

skulle hamna i kontrollgrupp och vilka som skulle hamna i 

interventionsgruppen. 

Det använde sig av pingisbollar i två olika färger som representerade de två 

olika grupperna. 

Urval: Bekvämlighetsurval  
Bortfall: Två studiedeltagare från interventionsgruppen föll bort, en då hens 

tillstånd förändrades och en blev utskriven. En studiedeltagare från 

kontrollgruppen upplevde obehaglig smärta och ville ej längre deltaga i 

studien. 
Slutgiltig studiegrupp: 70 deltagare, 47 män och 23 kvinnor. Medelålder i 

kontrollgruppen var 38,41 år, medelålder i interventionsgruppen var 35,83 år. 

Medel i procentuell brännskada i kontrollgruppen var 17,82% och i 

interventionsgruppen 18,14%. 
Datainsamlingsmetod: Självskattningsskala - numerisk skattningsskala. 

Analysmetod: Statistisk analys, SPSS 18.0, chi-två-test, t-test 

Styrkor: 
- Tydligt redovisat 

bortfall 

- Tydliga 

inklusionskriterier 

- Powerberäkning 

- Adekvat 

randomiseringsmetod 

- Tydlig redovisning 

av studiedeltagare 

- Kontrollgrupp 

- Tydligt och utförligt 

resultat 

- Validerade 

mätinstrument 

- Tydlig redovisning 

av 

datainsamlingsinterva

ll 

- Bra diskussion om 

förbättringsarbete 

- Stark diskussion 

Svagheter: 

- Ingen tydlig 

bedömning av 

generaliserbarhet 

- Ingen blindning 

- Ingen diskussion 

angående bias 
 

Studiedeltagarna i 

interventionsgruppen 

erfor en signifikant 

reducering i smärta före 

sår-omläggning dag 

fyra till fem jämfört 

med dag ett. 

Resultatet visade även 

en signifikant 

reducering i smärta 

under och efter sår-

omläggning dag två till 

fem jämfört med dag 

ett.  

Kontrollgruppen 

påvisade ingen skillnad 

i smärt-upplevelse i 

någon av mätningarna. 

 

 Musikterapin gavs 

under såromläggning 

via högtalare. 

Studiedeltagarna fick 

lyssna på kristallmusik 

vald av forskarna att 

lyssna på under 60–90 

minuter. 

Ingen skillnad i 

dosering av 

farmakologisk 

smärtlindring kunde 

påvisas mellan 

grupperna. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.burns.2016.05.006
http://dx.doi.org/10.1016/j.burns.2016.05.006
http://dx.doi.org/10.1016/j.burns.2016.05.006
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          Artikelmatris 4 (10)

     
     

Författare, 

artikeltitel, tidskrift, 

land 

Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

Huang, S-T., Good, 

M., & Zauszniewski, 

J-A. (2010) The 

effectiveness of music 

in relieving pain in 

cancer patients: A 

randomized controlled 

trial. International 

Journal of Nursing 

Studies, 47(11), 1354-

1362. 

Från: 
http://dx.doi.org/10.1016/ 

j.ijnurstu.2010.03.008  
 

 

Taiwan 

Att testa effekterna 

av taiwanesisk och 

amerikansk musik på 

cancersmärta. 

 

Hypotesen var att de 

som lyssnade på 

musik skulle känna 

mindre smärta på 

testet efter 

interventionen än de 

som ej lyssnade på 

musik. 

Metod: Kvantitativ metod 

Design: Randomiserad kontrollstudie  

Inklusionskriterier: Cancerdiagnos, självrapporterad smärta 

≥ 3 på en skala på 0-10 det senaste 24 timmarna, 18 år och 

äldre, pratade kinesiska eller taiwanesiska, ville ge 

medgivande. 

Exklusionskriterier: Genomgått omfattande operation 

senaste månaden 

Urvalsförfarande: Inneliggande patienter från onkologen, 

palliativ avdelning, mag-tarm avdelning och 

respirationsavdelning (482 stycken) blev granskade, 187 

mötte inklusionskriterierna, 129 gav medgivande. 

Urval: Bekvämlighetsurval 

Bortfall: Tre studiedeltagare föll bort från studien. En föll 

bort då hen ej kunde fokusera på musiken, två föll bort då 

forskaren tog bort dem från interventionsgruppen då det blev 

avbrutna under interventionen.  

Slutgiltig studiegrupp: 126 deltagare - 62 deltagare i 

interventionsgruppen och 64 i kontrollgruppen. Åldrar 

varierade mellan 18 – 85 år. Inga skillnader mellan 

interventions- och kontrollgrupp förutom att fler i 

kontrollgruppen var arbetslösa. 

Datainsamlingsmetod:  

Självskattningsskala – visuell analog skala 

Analysmetod:  chi-två-test, t-test och MANCOVA. 

Styrkor: 
- Tydligt redovisat bortfall 

- Powerberäkning 

- Tydlig redovisning av 

studiedeltagare 

- Studiedeltagare blindade 

- Kontrollgrupp 

- Tydligt och utförligt resultat 

- Validerade mätinstrument 

- Tydlig redovisning av 

datainsamlingsintervall 

- Tillförlitlig 

randomiseringsmetod 

- Bra diskussion om vidare 

forskning och generaliserbarhet 

- Utförlig beskrivning av 

intervention. 

Svagheter: 

- ingen diskussion om bias 

 

Musikgruppen erfor 

signifikant mindre 

smärta än deltagarna i 

kontrollgruppen.  

Musikgruppen erfor 

37% mindre smärta 

och 44% mindre 

ångest vid posttestet 

jämfört med 

kontrollgruppen. 
Musikterapin gavs vid 

cancersmärta på 

patientens rum via 

högtalare. 

Studiedeltagarna fick 

välja bland 

taiwanesisk-, 

buddhistisk-, samt 

amerikansk harp- och 

pianomusik att lyssna 

på under 30 minuter. 

Ingen farmakologisk 

smärtlindring 

redovisades. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.03.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.03.008
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Författare, artikeltitel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

Nagata, K., Iida, N., 

Kanazawa, H., Fujiwara, 

M., Mogi, T., Mitsusima, 

T… Sugimoto, H. (2014). 

Effect of listening to music 

and essential oil inhalation 

on patients undergoing 

screening CT colonography: 

A randomized controlled 

trial. European Journal of 

Radiology, 83(12), 2172-

2176. 

Från: 

http://dx.doi.org/10.1016/ 

j.ejrad.2014.09.016  

 

Japan 

Att prospektivt 

utvärdera effekten av 

att lyssna på musik 

och inhalation av 

aromolja hos 

patienter som 

genomgår 

datortomografi av 

tjocktarmen (DTC). 

Metod: Kvantitativ  

Design: Prospektiv randomiserad kontrollstudie 

Exklusionskriterier: Allvarlig medicinsk sjukdom som 

kunde innebära en ökad risk för komplikationer vid 

förberedelserna inför DT - kolon eller själva 

undersökningen, hade hörselnedsättning, nedsatt 

luktsinne eller tidigare kolorektal kirurgi. 

Urvalsförfarande: 225 patienter som skulle genomgå 

DT-kolon blev erbjudna att delta i studien. Medgivande 

skrevs på och patienterna blev randomiserade in i fyra 

grupper. Randomiseringen skedde med hjälp av 

ogenomskinliga kuvert som innehöll en lapp med vilken 

grupp deltagaren blev tilldelad. 

Urval: Bekvämlighetsurval 

Bortfall: En person nekade till medverkande i studien. 

Slutgiltig studiegrupp: 224 deltagare, 140 män och 84 

kvinnor. Medelålder 52,1 år. 

Datainsamlingsmetod: Smärtskattningsskala – visuell 

analog skala 

Analysmetod: SPSS, chi-två-test, Kruskal-Wallis test, 

Fisher´s exakta test. 

Styrkor: 
- Tydligt redovisat bortfall 

- Tydliga 

exklusionskriterier 

- Tydlig redovisning av 

studiedeltagare 

- Kontrollgrupp 

- Tydligt och utförligt 

resultat 

- Validerade 

mätinstrument 

- Bra diskussion om vidare 

forskning 

- Tydlig 

randomiseringsmetod 

 

Svagheter: 

- ingen diskussion om bias 

 

Ingen skillnad i erfaren 

smärta kunde påvisas 

mellan 

interventionsgrupperna 

och kontrollgruppen. 
Musikterapin gavs under 

kolon datortomografi via 

en högtalare och 

Soundpillow®. 

Studiedeltagarna fick 

lyssna på artisten Enya 

under undersökningen. 

Ingen farmakologisk 

smärtlindring 

redovisades. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.09.016
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2014.09.016
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Författare, artikeltitel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

Nguyen, T-N., Nilsson, 

S., Hellström, A-L., & 

Bengtson, A. (2010). 

Music Therapy to 

Reduce Pain and 

Anxiety in Children 

With Cancer 

Undergoing Lumbar 

Puncture: A 

Randomized Clinical 

Trial. Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing, 27(3), 146-

155. 

Från: 

http://dx.doi.org/10.117

7/ 

1043454209355983 

 

 

Vietnam  

Att utvärdera 

effekten och 

upplevelsen av 

användningen av 

hörlurar med musik 

som enda åtgärd 

för att lindra smärta 

och oro hos barn 

med leukemi som 

genomgår 

lumbalpunktion. 

Metod: Kvantitativ metod  

Design: Randomiserad klinisk studie 

Inklusionskriterier: Barn med leukemi som skulle 

genomgå lumbalpunktion och har genom gått det minst 

en gång tidigare. 

Exklusionskriterier: Syn- eller hörselnedsättning, 

kognitiv funktionsnedsättning. 

Urvalsförfarande: Barn med leukemi mellan sju och 

tolv år som skulle genomgå lumbalpunktion på 

onkologiavdelningen på NHP i Hanoi mellan november 

2007 och juli 2008 blev tillfrågade att delta i studien. 

Skriftlig och muntlig information gavs till barnen och 

deras föräldrar. Muntligt medgivande gavs av alla barn 

och deras föräldrar och de blev informerade om att de 

kunde avbryta deltagandet i studien när de ville utan att 

ange orsak. Barnen randomiserades i grupper med 

hjälp av kuvert som innehöll en lapp där det stod 

”musik” eller ”ingen musik”. 
Urval: Konsekutivt urval 

Bortfall: Nio bortfall, åtta stycken på grund av att 

föräldrarna nekade deltagande på grund av ekonomiska 

skäl eller på grund av tidsbrist. Ett barn ville ej delta på 

grund av blyghet. 

Slutgiltig studiegrupp: 40 barn, 25 pojkar och 15 

flickor. Ålder sju till tolv år. Medelålder kontrollgrupp 

9,4 år, medelålder interventionsgrupp 8,8 år. 

Datainsamlingsmetod:  Smärtskattningsskala – 

numerisk skattningsskala.  

Analysmetod:  chi-två-test, Mann-Whitney U test. För 

intervjuerna användes kvalitativ innehållsanalys. 

 

Styrkor: 
- Tydligt redovisat bortfall 

- Powerberäkning 

- Adekvat randomiseringsmetod 

- Tydlig redovisning av 

studiedeltagare 

- Kontrollgrupper 

- Tydligt och utförligt resultat 

- Validerade mätinstrument 

- Tydlig redovisning av 

datainsamlingsintervall 

- Bra diskussion om vidare 

forskning 

- Stark diskussion 

- Blindade forskare 

Svagheter: 

- ingen diskussion om bias 

Patienterna erfor lägre 

smärta i interventions-

gruppen både under och 

efter lumbalpunktionen 

jämfört med deltagarna i 

kontrollgruppen. 

 

 Musikterapin gavs under 

lumbalpunktion i ett 

undersökningsrum via 

hörlurar. 

Studiedeltagarna, som 

utgjordes av barn, fick 

välja bland 

vietnamesiska låtar och 

barnlåtar att lyssna på 

under 45 minuter. 

 
 

Ingen farmakologisk 

smärtlindring användes 

under proceduren. 

http://dx.doi.org/10.1177/1043454209355983
http://dx.doi.org/10.1177/1043454209355983
http://dx.doi.org/10.1177/1043454209355983
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Författare, 

artikeltitel, tidskrift, 

land 

Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

Nilsson, S., Kokinsky, 

E., Nilsson, U., 

Sidenvall, B., & 

Enskär, K. (2009). 

School-aged 

children´s experiences 

of postoperative music 

medicine on pain, 

distress, and anxiety. 

Pedriatic Anesthesia, 

19: 1184–1190. 
Från: 
http://dx.doi.org/10.1111

/j.1460-

9592.2009.03180.x 
 
Sverige 
 

Att testa huruvida 

lyssnande på musik 

postoperativt 

minskar användandet 

av morfin och hur 

det påverkar smärta 

och ångest efter 

dagkirurgi, och att 

beskriva 

erfarenheten av 

lyssnande på musik 

postoperativt hos 

barn i skolåldern 

som hade genomgått 

dagkirurgi. 

Metod: Kvantitativ metod med intervjuer för att bekräfta 

det kvantitativa resultatet. 
Design: randomiserad klinisk studie 
Inklusionskriterier: Barn mellan sju och sexton år som 

skulle genomgå dagkirurgi. 
Exklusionskriterier: Kognitiv- eller hörselnedsättning, 

barn eller föräldrar som inte kunde svenska, barn som 

genomgått tand- eller öron-näsa-halsoperation.  
Urvalsförfarande: Deltagarna fick muntlig information 

angående studien och alla barn och föräldrar som kunde 

läsa fick även skriftlig information. Muntligt medgivande 

erhölls från alla deltagare, och ett skriftligt medgivande 

samlades in från de barn som var äldre än tolv år. Åttio 

blad med antingen ordet musik eller kontroll fördelades i 

kuvert och öppnades i en förutbestämd ordning. Fyrtio 

deltagare randomiserades till musikgruppen och fyrtio 

deltagare till kontrollgruppen. 
Urval: Bekvämlighetsurval 
Slutgiltig studiegrupp: 80 barn mellan sju och tolv års 

ålder.  
Datainsamlingsmetod: Smärtskattningsskalorna; 

Coloured analogue scale, Face-legs-activity-cry-

Consolability. 
Analysmetod: Chi-square test, Mann-Whitney U test, 

Wilcoxon signed rank test, t-test. 
 

Styrkor: 

-Etiskt godkänd 

 

-Blindade deltagare och 

sjukvårdspersonal 

 

- Tydligt urvalsförfarande 

 

- Tydliga exklusionskriterier 

 

- Kontrollgrupp 

 

- Validerade mätinstrument 

 

- Powerberäkning 

 

- Tydlig 

randomiseringsmetod 

 

Svagheter: 

- Ingen blindning 

 

Ingen skillnad i erfaren 

smärta kunde påvisas mellan 

interventions- och 

kontrollgrupp 

Musikterapin gavs 

postoperativt inne på 

patientens rum via en 

högtalare. Studiedeltagarna 

fick under 38–51 minuter 

lyssna på Musicure®, som 

var förvalt av forskarna. 

Musikterapi reducerade 

interventionsgruppens behov 

av farmakologisk 

smärtlindring.  

http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-9592.2009.03180.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-9592.2009.03180.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-9592.2009.03180.x
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Författare, artikeltitel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

Nilsson, U., Lindell, L., 

Eriksson, A., & Kellerth, 

T. (2009). The effect of 

music intervention in 

relation to gender during 

coronary angiographic 

procedures: A 

randomized clinical trial. 

European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 

8(3), 

200-206. Från: 

http://dx.doi.org/10.1016/ 

j.ejcnurse.2009.01.001  

 

 

Sverige 

Att undersöka 

effekterna av 

musik på ångest, 

kärlkramp, smärta, 

avslappning och 

välbefinnande hos 

patienter som 

genomgår 

angiografiska 

undersökningar 

och behandlingar 

samt att jämföra 

könsskillnader. 

Metod: Kvantitativ metod 

Design: Randomiserad klinisk studie 

Inklusionskriterier: 18 år och uppåt, kan läsa och förstå 

svenska.  

Exklusionskriterier: Hjärtinfarkt med ST-höjning eller 

annan kritisk sjukdom. Deltagande i andra studier, 

hörselnedsättning eller svårigheter att samarbeta under 

mätningarna. 

Urvalsförfarande: Patienter som kom till PCI-enheten 

mellan april 2007 och januari 2008 på sjukhuset 

rekryterades konsekutivt.  

Patienterna blev sedan uppdelade efter kön och därefter 

randomiserade i interventions- eller kontrollgrupper med 

hjälp av en datoriserad randomisering. 

Fyra grupper bildades: två kontrollgrupper, en med män 

och en med kvinnor, och två interventionsgrupper, en med 

män och en med kvinnor. 

Urval: Konsekutivt bekvämlighetsurval 
Bortfall: En patient från den kvinnliga kontrollgruppen 

blev exkluderad på grund av att undersökningen ej kunde 

fullföljas, en patient från den manliga kontrollgruppen 

avbröt då han drabbades av kraftig kärlkramp.  

Slutgiltig studiegrupp: 119 kvinnor, 59 stycken i 

kontrollgrupp och 60 i interventionsgrupp. 119 män, 

58 i kontrollgrupp och 61 i interventionsgrupp. 

Medelålder i kontrollgrupperna var 64 år och i 

interventionsgrupperna 67 år.  
Datainsamlingsmetod: Självskattningsskala – Numerisk 

skattningsskala 

Analysmetod: SPSS, Mann-whitney U-test, students 

t-test, Kruskal Wallis test, Bonferroni,  

Styrkor: 
- Tydligt redovisat bortfall 

- Tydliga inklusionskriterier 

- Powerberäkning 

- Adekvat randomiseringsmetod 

- Tydlig redovisning av 

studiedeltagare 

- Kontrollgrupper 

- Tydligt och utförligt resultat 

- Validerade mätinstrument 

- Tydlig redovisning av 

datainsamlingsintervall 

- Bra diskussion om 

förbättringsarbete 

- Stark diskussion 

 

Svagheter: 

- Ingen blindning 

 

 

Inga skillnader i erfaren 

smärta mellan 

kontrollgrupp och 

interventionsgrupp kunde 

påvisas. 

Musikterapin gavs under 

koronar angiografiska 

procedurer via högtalare.  

Studiedeltagarna fick 

under 18–27 minuter   

lyssna på Musicure®, 

som var förvalt av 

forskarna.  

Ingen skillnad i dosering 

av farmakologisk 

smärtlindring kunde 

påvisas mellan grupperna. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejcnurse.2009.01.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejcnurse.2009.01.001
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Författare, artikeltitel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

Raheem, O A., 

Mirheydar, H S., Lee, H 

J., Patel, N D., Godebu, 

E., Sakamoto, K. 

(2015). Does listening 

to music during office-

based flexible 

cystoscopy decrease 

anxiety in patients: a 

prospective randomized 

trial. Journal of 

Endourology, 29: 791–

796. 

Från: 

http://dx.doi.org/10.108

9/end.2015.0029 

 

USA 

 

Att bekräfta 

effekten av att 

lyssna på musik på 

upplevd ångest och 

smärta under 

cystoskopi på 

läkarmottagning 

utanför sjukhus 

genom att använda 

State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI) 

och Visuell analog 

skala (VAS) i en 

välmatchad 

veteranpopulation 

från Nordamerika 

på ett prospektivt 

randomiserat sätt. 

Metod: Kvantitativ 
Design: Prospektiv, randomiserad. 
Inklusionskriterier: Patienter som var äldre än 18 år. 
Exklusionskriterier: Urinvägsinfektion, abnormiteter i 

urinvägarna, användning av analgetika någon gång under de 

senaste 24 timmarna samt oförmåga att fylla i enkäterna. 
Urvalsförfarande: Prospektiv randomisering under en 

tvåårsperiod (juni 2011 till juni 2013). Veteraner som skulle 

genomgå rutinundersökning hos urologen blev tillfrågade och 

fick ge sitt medgivande till att deltaga på 

undersökningsdagen.  
Urval: Bekvämlighetsurval 
Slutgiltig studiegrupp: 137 patienter, 73 i musikgruppen, 64 

i kontrollgruppen. Medelåldern var 65,8 och 67,1 år för män i 

musik- respektive kontrollgruppen. Kvinnorna utgjorde 4% 

och 8% i musik- respektive kontrollgruppen. 
Datainsamlingsmetod: Självskattningsskala -visuell analog 

skala 
Analysmetod: t-test och chi-square test. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

 

-biased-coin randomization 

 

-Etiskt godkänd 

 

- Tydliga exklusionskriterier 

 

- Kontrollgrupp 

 

- Validerade mätinstrument 

 

- Powerberäkning 

 

-Diskussion om bias 

 

Svagheter: 

- Ingen blindning 

 

Studiedeltagarna i 

interventionsgruppen erfor 

en signifikant skillnad i 

smärtnivå i jämförelse med 

kontrollgruppen.  

Musikterapin gavs under 

cystoskopi undersökning 

via högtalare.  

Studiedeltagarna fick under 

15–20 minuter lyssna på 

klassisk musik, som var 

förvalt av forskarna.  

Ingen skillnad i dosering av 

farmakologisk 

smärtlindring kunde påvisas 

mellan grupperna. 

 

http://dx.doi.org/10.1089/end.2015.0029
http://dx.doi.org/10.1089/end.2015.0029
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Författare, 

artikeltitel, tidskrift, 

land 

Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

Vaajoki, A., Peitilä, A-

M., Kankkunen, P., & 

Vehviläinen- Julkunen, 

K. (2012). 

Effects of listening to 

music on pain intensity 

and pain distress after 

surgery: an 

intervention. Journal of 

Clinical Nursing, 21(5-

6), 708-717. 

Från: 

http://dx.doi.org/10. 

1111/j.1365-2702. 

2011.03829.x 

 

Finland  

Att utvärdera 

effekten av att 

lyssna på musik på 

smärtintensitet och 

ångesten smärtan 

ger postoperativt 

dag ett och två hos 

patienter som 

genomgår 

bukoperation. Samt 

långtidseffekten av 

att lyssna på musik 

postoperativt dag 

tre.  

Metod: Kvantitativ metod 

Design: Prospektiv klinisk studie 

Exklusionskriterier: Drogmissbruk, psykisk störning, 

hörselnedsättning, demens och kronisk smärta eller om 

patienten varit inskriven på annan avdelning. 

Urvalsförfarande: Mellan mars 2007 och april 2009 

rekryterades vuxna patienter som skulle genomgå valfri 

bukoperation på Kuopio Universitetssjukhus i Finland. 

Forskaren Anna Vaajoki gick igenom operationslistan 

varje vecka och räknade antalet patienter som skulle 

vara lämpliga för studien. Dagen innan 

operationsdagen blev deltagarna intervjuade och 

informerade om studien samt om de skulle tillhöra 

interventions- eller kontrollgrupp. 

Urval: konsekutivt urval 

Bortfall: 22 nekade deltagande, 10 pilotstudie patienter 

exkluderades, 15 avbröt studien då de var för trötta 

eller för att de fått dåliga nyheter efter operationen, 19 

patienter exkluderades av forskningsskäl exempelvis 

för att de ej följde den tänkta anestesiplanen. 46 

patienter mötte ej inklusionskriterierna. 

Totalt 112 bortfall. 

Slutgiltig studiegrupp: 42 män och 41 kvinnor 

randomiserades till musikgruppen och deras medelålder 

var 60 år. 48 män och 37 kvinnor randomiserades till 

kontrollgruppen och deras medelålder var 63 år.  

Datainsamlingsmetod: Självskattningsskalorna; 

visuell analog skala och numerisk skattningsskala. 

Analysmetod: SPSS 16.0, chi-två-test, Kolmogorov-

Smirnov test, ANOVA, Mann-Whitney U-test, 

Styrkor: 
- Tydligt redovisat och 

diskussion om bortfall 

- Tydliga 

exklusionskriterier 

- Powerberäkning 

- Tydlig redovisning av 

studiedeltagare 

- Kontrollgrupper 

- Tydligt och utförligt 

resultat 

- Validerade 

mätinstrument 

- Tydlig redovisning av 

datainsamlingsintervall 

- Bra diskussion om 

vidare forskning 

- Bra diskussion om 

förhållandet mellan 

studiedeltagarna och 

grupperna 

Svagheter: 

- ingen diskussion om 

bias 

-randomiseringsmetod 

saknas 

Det fanns ingen skillnad i erfaren 

smärta på den första postoperativa 

dagen. 

Dag två postoperativt rapporteras 

en signifikant reducering av 

erfaren smärta hos patienterna i 

interventionsgruppen när de är 

sängliggande, djupandas och 

vänder sig i sängen. 

Dag tre postoperativt fick 

interventionsgruppen ej lyssna på 

musik, resultatet från dag tre 

visade att det inte var någon 

skillnad mellan kontroll- och 

interventionsgrupp. 

Musikterapin gavs postoperativt 

via hörlurar.  Studiedeltagarna 

fick välja bland inhemska och 

utländska hitlåtar, dance, pop, 

rock, soul, blues, spirituell- och 

klassisk musik. Musiken spelades 

under 30 minuter vid två tillfällen.  

 

Ingen skillnad i dosering av 

farmakologisk smärtlindring 

kunde påvisas mellan grupperna. 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03829.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03829.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03829.x
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 Bilaga 3  - Resultatöversikt smärta och farmakologisk smärtlindring        
Författare   Studiens namn                  Antal deltagare                 Smärta*         Farmakologisk 

                                         Smärtlindring** 

 

*Patientens erfarenhet av musikterapins effekt på smärtlindring, + = Påvisbar effekt, 0 = Ingen påvisbar effekt 

** + = Minskad dos farmakologisk smärtlindring, 0= Ingen minskad dos farmakologisk smärtlindring 

Aydin & Sahiner (2016) Effects of music therapy and distraction cards on pain 

relief during phlebotomy in children. 

n = 200 0 Redovisas ej 

Binns-Turner et al. (2011) Perioperative Music and Its Effects on Anxiety, 

Hemodynamics, and Pain in Women Undergoing 

Mastectomy. 

n = 30 + 0 

Hsu et al. (2016) Effects of music intervention on burn patients’ pain and 

anxiety during dressing changes. 

n = 70 + 0 

Huang et al. (2010)  The effectiveness of music in relieving pain in cancer 

patients: A randomized controlled trial 

n = 126 + Redovisas ej 

Nagata et al. (2014) Effects of listening to music and essential oil inhalation 

on patients undergoing screening CT colonography: A 

randomized controlled trial. 

n = 224 0 Redovisas ej 

Nguyen et al. (2010) Music Therapy to Reduce Pain and Anxiety in Children 

With Cancer Undergoing Lumbar Puncture: A 

Randomized Clinical Trial. 

n = 40 + Användes ej 

S. Nilsson et al. (2009) School-aged children’s experiences of postoperative 

music medicine on pain, distress, and anxiety 

n = 80 0 + 

U. Nilsson et al. (2009) The effect of music intervention on relation to gender 

during coronary angiographic procedures: A 

randomized clinical trial. 

n = 138 0 0 

Raheem et al. (2015) Does Listening to Music During Office-Based Flexible 

Cystoscopy Decrease Anxiety in Patients: A 

Prospective Randomized Trial 

n = 137 + 0 

Vaajoki et al. (2012) Effect of listening to music on pain intensity and pain 

distress after surgery: An intervention 

n = 168 + 0 
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Bilaga 4 – Resultatöversikt musikterapins längd, sammanhang och miljö 

Författare                         Studiens namn                                                  Musikterapins längd        Sammanhang               Miljö 

                                                    (min)                                 

 

Aydin & Sahiner (2016) Effects of music therapy and distraction cards on pain relief during 

phlebotomy in children. 

1-5  Venprov Provtagningsstation 

Binns-Turner et al. (2011) Perioperative Music and Its Effects on Anxiety, Hemodynamics, and 

Pain in Women Undergoing Mastectomy. 

 130,5  Mastektomi Sjukhus 

Hsu et al. (2016) Effects of music intervention on burn patients’ pain and anxiety during 

dressing changes. 

60-90  Såromläggning Sjukhus 

Huang et al. (2010)  The effectiveness of music in relieving pain in cancer patients: A 

randomized controlled trial 

30  Cancersmärta Patientrum 

Nagata et al. (2014) Effects of listening to music and essential oil inhalation on patients 

undergoing screening CT colonography: A randomized controlled trial. 

Under undersökningen  DT-kolon Undersökningsrum 

Nguyen et al. (2010) Music Therapy to Reduce Pain and Anxiety in Children With Cancer 

Undergoing Lumbar Puncture: A Randomized Clinical Trial. 

18-27  Lumbalpunktion Undersökningsrum 

S. Nilsson et al. (2009) School-aged children’s experiences of postoperative music medicine on 

pain, distress, and anxiety 

45  Postoperativt Patientrum 

U. Nilsson et al. (2009) The effect of music intervention on relation to gender during coronary 

angiographic procedures: A randomized clinical trial. 

38-51  Angiografiska 

undersökningar 

Undersökningsrum 

Raheem et al. (2015) Does Listening to Music During Office-Based Flexible Cystoscopy 

Decrease Anxiety in Patients: A Prospective Randomized Trial 

15-20  Cystoskopi Undersökningsrum 

Vaajoki et al. (2012) Effect of listening to music on pain intensity and pain distress after 

surgery: An intervention 

30x2  Postoperativt Postoperativ avd. 
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Bilaga 5 - Resultatöversikt administrationssätt, typ av musik och patientens valfrihet 

Författare                                     Studiens namn                                                                            Hur musiken              Typ av musik                    Patientens 

                                                                                                     administrerades                                                      valfrihet* 

* Patientens möjlighet att själv välja musik utifrån typ av musik.  

Aydin & Sahiner (2016) Effects of music therapy and distraction cards on pain relief 

during phlebotomy in children. 

Surfplatta 20 turkiska poplåtar Delvis  

Binns-Turner et al. (2011) Perioperative Music and Its Effects on Anxiety, 

Hemodynamics, and Pain in Women Undergoing 

Mastectomy. 

Hörlurar Klassisk, lättlyssnad, 

inspirations – eller new 

age musik 

     Ja  

Hsu et al. (2016) Effects of music intervention on burn patients’ pain and 

anxiety during dressing changes. 

Högtalare Kristallmusik Nej  

Huang et al. (2010)  The effectiveness of music in relieving pain in cancer 

patients: A randomized controlled trial 

Hörlurar Taiwanesisk, Buddhistisk 

samt amerikansk harp- 

och pianomusik 

Ja  

Nagata et al. (2014) Effects of listening to music and essential oil inhalation on 

patients undergoing screening CT colonography: A 

randomized controlled trial. 

Högtalare i tak samt 

Soundpillow® 

Artisten Enya 

Album:” Pain the sky with 

stars – The best of Enya” 

Nej  

Nguyen et al. (2010) Music Therapy to Reduce Pain and Anxiety in Children With 

Cancer Undergoing Lumbar Puncture: A Randomized 

Clinical Trial. 

Hörlurar Vietnamesiska låtar, 

barnlåtar  

Ja  

S. Nilsson et al. (2009) School-aged children’s experiences of postoperative music 

medicine on pain, distress, and anxiety 

Två högtalare vid 

patientens huvud 

MusiCure® Nej  

U. Nilsson et al. (2009) The effect of music intervention on relation to gender during 

coronary angiographic procedures: A randomized clinical 

trial. 

Högtalare MusiCure® Nej  

Raheem et al. (2015) Does Listening to Music During Office-Based Flexible 

Cystoscopy Decrease Anxiety in Patients: A Prospective 

Randomized Trial 

Högtalare Klassisk musik Nej  

Vaajoki et al. (2012) Effect of listening to music on pain intensity and pain distress 

after surgery: An intervention 

Hörlurar Inhemska och utländska 

hitlåtar, dance, pop, rock, 

soul, blues, spirituell, 

klassisk musik 

Ja  


