
 

 
 

Örebro universitet 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Omvårdnadsvetenskap 

Självständigt arbete, C-nivå, 15 högskolepoäng 

Höstterminen 2012 

 

 

 

 

Musikens effekt på patienter med smärta 

 

(The effect of music on patients with pain) 

 

 

 

 

 

Författare: 

Elin Andersson 

Erika Edvinsson 

Handledare: 

Samal Algilani 

Sigrid Odencrants 

 



Elin Andersson & Erika Edvinsson 

 
 

Sammanfattning 

Smärta är en av de vanligaste anledningarna till att människor söker vård. Omvårdnad vid 

smärta har en central roll i sjuksköterskan arbetsuppgifter. Traditionellt behandlas smärta med 

läkemedel samt specifika omvårdnadsåtgärder. För att utöka möjligheten till individuellt 

anpassad smärtlindring kan sjuksköterskan använda sig av komplementär- och 

alternativmedicin så som musikintervention. Komplementär- och alternativmedicin syftar till 

att lindra smärta genom att stimulera andra sinnen. Syftet var att beskriva musikens effekt på 

patienter med smärta. Litteraturstudien baseras på nio vetenskapliga artiklar som bearbetats 

med stöd av innehållsanalys. Sju av dessa nio artiklar visar att musik har positiv effekt på 

smärta mätt med Visuell Analog Skala. Enbart en studie har kunnat påvisa positiv effekt av 

fysiologiska parametrar. Ingen reducering av läkemedelskonsumtion har rapporterats. 

Slutsats: Musikintervention är en effektiv metod för att lindra smärta och bör tillämpas i det 

kliniska omvårdnadsarbetet. 

Nyckelord: Smärta, Omvårdnad, Musikintervention, Komplementär- och Alternativmedicin 
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1 Bakgrund 

1.1 Smärta 

1.1.1 Smärta genom tiderna 

Under 1200-talet utvecklade den tyske filosofen Albert Magnus en teori om samband mellan 

hjärna, nerver och känsel. Denna hypotes skiljde sig från Aristoteles och Hippokrates tidigare 

lära, om att hjärtat var kroppens centrum för smärta, som regerade ända fram till 1800-talet. 

På 1900-talet utvecklades smärtterapin signifikant såväl farmakologiskt och psykoterapeutiskt 

som neurokirurgiskt genom vidare forskning av hjärnan. Undersökningarna, som 

genomfördes främst på djur, bekräftade Magnus teori att hjärnan får information genom 

nerverna (Bonica & Loeser, 2001). Smärta är en fysiologisk reaktion där receptorer på 

nervändsluten stimuleras och skickar signaler genom ryggmärgen och hjärnstammen till 

hjärnan, vilket resulterar i en obehaglig känsla. Den typen av fysiologiska förlopp kallas 

”nociceptiva systemet” och kan till stor del förklaras med medicinska forskningsresultat 

(Larsson, 2007).  

Smärtkänslan kan utlösas av många andra orsaker där kroppsskada eller risk för kroppsskada 

föreligger (International Association for the Study of  Pain [IASP], 2008; Sand, Sjaastad & 

Haug, 2004). IASP (2008), som är världens största organisation med fokus på smärtforskning 

och -behandling, anser dock begreppet vara bredare än så och definierar även smärta som en 

känslomässig upplevelse. Forskare undersöker ämnet smärta som ett mångdimensionellt 

begrepp där faktorer så som emotionella och kognitiva områden utforskas och individen sätts i 

ett sammanhang där även miljön d.v.s. psykosociala och socioekonomiska faktorer ingår 

(Rivano, 2010; Sand, Sjaastad & Haug, 2004). 

1.1.2 Smärta som begrepp 

Litteraturen skildrar ofta smärta som en subjektiv individuell känsla av obehag, olik våra 

andra känslor, då den består av såväl sensoriska som emotionella faktorer (IASP, 2008; 

Werner, 2010b; Sand, Sjaastad & Haug, 2004). Utifrån IASP’s (2008) definition återfinns ord 

så som ”obehag” och ”upplevelse” vilka båda är begrepp som färgas av den enskilde 

individens uppfattning. Sand, Sjaastad & Haug (2004) menar att upplevelsen av smärta till 

stor del beror på tidigare erfarenheter samt det sammanhang individen befinner sig i. Ordet 
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smärta beskrivs även ur tidsperspektiv med två stora huvudgrupper; långvarig smärta, som 

varar över tre månader och akut smärta, vilket varar i mindre än en vecka. 

1.1.3 Smärta nationellt 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2006) är 20 procent av Sveriges 

befolkning drabbade av måttlig till svår smärta. En stor del av dessa söker vård och är 

sjukskrivna för sina besvär. Sveriges samhällsekonomiska kostnader, orsakade av långvarig 

smärta beräknades år 2003 till ca 87,5 miljarder kronor, varav 7,5 miljarder var direkt 

vårdrelaterade kostnader och resterande 80 miljarder var indirekta kostnader orsakade av 

sjukdomsrelaterad arbetsfrånvaro (SBU, 2006).  

1.2 Behandling av smärta 

Dagligen möter sjuksköterskor patienter med smärta. Det grundläggande målet med 

smärtbehandling inriktas på att lindra lidande vilket kan påverka såväl livskvalitet som 

smärtrelaterade komplikationer positivt (Werner, 2010b). Ett vanligt sätt att identifiera smärta 

är att använda mätinstrumentet Visuell Analog Skala, där patienten själv bedömer sin smärta 

med siffror från noll till tio (Werner, 2010c). Utöver patientens egen bedömning kan puls, 

blodtryck, saturation och andningsfrekvens, så kallade fysiologiska parametrar, observeras. 

Traditionellt behandlas smärta med läkemedel vilket även bör kompletteras med 

omvårdnadsåtgärder. En form av omvårdnadsåtgärd är komplementär- och alternativmedicin 

som genom att stimulera sinnen kan användas för att lindra smärta. Omvårdnad vid smärta har 

en rehabiliterande utgångspunkt och planeras för att återskapa patientens fysiska och mentala 

förmågor. Sjuksköterskan har en viktig roll i denna process och Bergh (2009) menar att 

smärtbehandling har en central roll i omvårdnad. 

1.2.1 Läkemedel 

Den akuta smärtan behandlas vanligtvis med läkemedel då obehandlad akut smärta kan få 

negativa konsekvenser för det respiratoriska och cirkulatoriska systemet (Werner, 2010a). 

Vidare skriver Werner (2010b) att otillräcklig smärtlindring kan leda till sömnbrist och 

psykisk utmattning. Läkemedel har ofta en snabbt lindrande effekt och är en beprövad metod 

för att minska smärtans intensitet. Dock är det allmänt känt att läkemedel har olika effekt på 

olika personer och ofta, med större doser och längre användning, ger upphov till biverkningar. 

Det finns anledning till försiktighet gällande administrationen av läkemedel, exempelvis till 
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äldre. Läkemedelsbehandlingen vid smärta bör således kombineras med andra typer av 

behandling (Bergh, 2009; Werner, 2010b). 

1.2.2 Omvårdnad 

Bergh (2009) menar att omvårdnad vid smärttillstånd innebär att sjuksköterskan arbetar för att 

identifiera, bedöma och lindra smärta. Vidare beskrivs smärta vara en av de vanligaste 

orsakerna att människor söker vård. Smärtbehandling har således en central roll i 

omvårdnadsarbetet. Sedvanliga omvårdnadsåtgärder vid smärttillstånd är bland annat att 

tillhandahålla individuellt anpassad information, lära ut tekniker för avslappning samt att 

bekräfta patientens smärtupplevelse (Carpenito-Moyet, 2010).  

1.2.3 Komplementär- och alternativmedicin 

Inom omvårdnadsvetenskapen används begreppet KAM, komplementär- och 

alternativmedicin som massage, akupunktur och musik (Bergh, 2010). De komplementär- och 

alternativmedicinska metoderna syftar till att, med enkla medel, minska smärta genom att 

stimulera andra sinnen, så kallad avledning (Sand, Sjaastad & Haug, 2004). Enligt Bergh 

(2010) har få allvarliga biverkningar rapporterats i arbetet med KAM. 

Som tidigare nämnt är smärta ett komplext tillstånd framför allt på grund av de 

psykodynamiska effekterna. De psykodynamiska effekterna som kan uppkomma i samband 

med smärtstimuli, menar Werner (2010b), är bland annat oro, ångest och stress. Ångest över 

eventuell förlust av kroppsfunktion och oro över framtiden. Smärta hotar den egna existensen 

och leder till stress som påverkar sömn, ork och till slut dränerar den psykiska kapaciteten, 

vilket i sin tur ger minskad kapacitet till hantering av stress (Andersson, 2010). Rivano (2010) 

beskriver att stress och påfrestningar innehåller två typer av problem som måste hanteras. Det 

ena är att hantera själva påfrestningen och det andra är att hantera de känslor som uppstår i 

samband med påfrestningen. Theorell (2009) menar att viss typ av musik har lugnande 

inverkan för personer som upplever stress. 

1.2.4 Musik 

Användningsområden med musik handlar ofta om att förstärka känslor. I filmer, 

operaföreställningar och religiösa sammanhang används musik för att förmedla en känsla 

(Theorell, 2009). Musik har kraft att förändra vår sinnesstämning. Eftersom smärta till stor del 

handlar om patientens upplevelse är kopplingen mellan musik och smärtbehandling logisk. 

Musik som behandlingsmetod kan utföras antingen i form av musikterapi, som genomförs av 
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utbildade musikterapeuter, eller musikintervention vilket även övrig omvårdnadspersonal har 

möjlighet att utföra (Nilsson, 2010).  

1.2.5 Problematisering 

Tjugo procent av Sveriges befolkning är drabbade av måttlig till svår smärta. Smärta är en av 

de vanligaste orsakerna till att människor söker vård och de samhällsekonomiska kostnaderna 

är stora. Läkemedel kan användas för att lindra smärta men bör kompletteras med andra typer 

av behandling. Smärta kan ha allvarliga konsekvenser såväl fysiologiskt som psykologiskt  

och behandligen av smärta bör koncentreras till både sensoriska och emotionella faktorer. 

Musikintervention har ett brett användningsområde inom smärtbehandling och är varken tids- 

eller resurskrävande (Nilsson, 2010). Det kräver inte heller någon ordination och skulle 

därför, med fördel, kunna användas som en komplementär metod för att lindra smärta i 

sjuksköterskans dagliga arbete. Musikintervention är en säker metod med få biverkningar 

(Bergh, 2009). Utöver de begränsade riskerna finns samhällsekonomiska vinster då minskad 

smärta indirekt leder till lägre kostnader för läkemedel och sjukhusbesök. Musikintervention 

inom vården, om det visar sig effektivt, skulle innebära ytterligare möjlighet till individuellt 

anpassad smärtlindring. 

2 Syfte 

Syftet var att beskriva musikens effekt på patienter med smärta. 

3 Metod 
 

3.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med beskrivande och undersökande design. 

 

3.2 Sökstrategi 

Först identifierades de meningsbärande orden smärta och musik ur litteraturstudiens syfte. På 

grund av att vissa databaser har ett annat huvudområde kompletterades ordet omvårdnad. 

Sökorden i Cinahl Headings och MeSH blev; Pain, Pain management, Music, Music Therapy, 

Nursing och Nursing Care. En fritextsökning på respektive ord genomfördes och orden 

kombinerades enligt boolean/phrase-teknik. Sökningen begränsades till artiklar skrivna på 

engelska, och tidsintervallet begränsades från år 2006 till 2012 eftersom senare forskning var 
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av intresse. Peer review användes som begränsning i Cinahl för att undvika artiklar som inte 

var vetenskapligt granskade. Databaserna, som gav mest relevanta träffar, var Cinahl och 

Medline. PsycINFO, SweMed+ och Amed valdes bort då dessa gav för få och irrelevanta 

träffar. Sökorden Nursing och Nursing Care uteslöts eftersom de bidrog till bortfall av 

intressanta sökträffar. Slutliga kombinationen av sökorden blev Pain AND Music Therapy i 

Medline och Pain AND Music i Cinahl. Totalt återfanns 199 titlar, se bilaga 1. 

3.3 Urval 
Inklusionskriterier för urvalet var artiklar som besvarade litteraturstudiens syfte, beskrev 

smärta som negativ konsekvens vid sjukdom och behandling hos vuxna, baserades på en 

population större än 50 medverkande samt beskrev musikens effekt hos patienter med smärta. 

Exklusionskriterierna för de utvalda studierna var palliativ vård, manipulerad smärta, 

litteraturöversikter samt studier som beskrev skillnaden av smärtupplevelser bland olika 

folkgrupper. 

Sökningen utfördes i fyra steg som presenteras i sökmatrisen (bilaga 1). Första urvalet 

resulterade i 199 titlar, fördelat på 110 titlar i Cinahl och 89 titlar i Medline. I urval två lästes 

titlar. De som inte ansågs intressanta för studiens syfte sorterades bort vilket ledde till att 54 

artiklar i Medline och 49 artiklar i Cinahl kvarstod (bilaga 1).  

Efter att ha läst abstract, i urval tre, valdes 22 artiklar ur Medline samt sju från Cinahl som 

bedömdes vara relevanta och uppfyllde inklusionskriterierna. Tolv artiklar återfanns i båda 

databaserna, dubbelexemplaren sorterades bort ur Medline. I urval fyra lästes de kvarvarande 

17 artiklarna (sju i Cinahl och tio i Medline), bland dessa valdes de artiklar som antogs bäst 

svara på litteraturstudiens syfte. Nio artiklar kvarstod och granskades enligt Forsberg och 

Wengströms (2003) granskningsmall. De nio artiklarna finns presenterade i artikelmatrisen 

(bilaga 2). 

3.4 Bearbetning och värdering 

Nio artiklar kvalitetsbedömdes i litteraturstudien. Fyra av dessa artiklar innehöll ett bortfall på 

12,5 till 42,2 procent. Enligt Forsberg och Wengström (2003) bör studier innehålla ett så litet 

bortfall som möjligt för att resultatet ska kunna generaliseras. Artiklarna med omfattande 

bortfall innehöll presenterad powerberäkning, denna beräkning visar hur stort stickprov det 

krävs för att undvika typ II fel där falsk nollhypotes accepteras (Forsberg & Wengström, 

2003). Undersökningsgrupperna i dessa artiklar var tillräckligt stora för att bortfallet ska 

kunna accepteras. I två artiklar med litet bortfall saknades powerberäkning. Fyra av artiklarna 
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saknar beräknad reliabilitet. Att ett mätinstrument har hög reliabilitet betyder att 

mätinstrument har hög tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2003). Diskuterad validitet 

saknades i fyra artiklar, validitet är mätinstrumentets förmåga att mäta det som ska mätas. 

Enligt Forsberg & Wengström (2003) kan avsaknaden av beräknad reliabilitet och diskuterad 

validitet göra att mätinstrumentets tillförlitlighet minskar och resultatet är mindre trovärdigt. 

Good et al. (2001) beskriver VAS som ett pålitligt mätinstrument att använda i studier som 

undersöker effekt av en intervention över tid.   

En av artiklarna presenterar inte en demografiskt homogen undersökningsgrupp. Detta leder 

till en ökad risk att egenskaper inom gruppen blir över- eller underrepresenterade (Forsberg & 

Wengström, 2003). I två av artiklarna framgick inte vem som genomförde interventionen eller 

samlade in data. Forsberg & Wengström (2003) menar att det är av stor betydelse att veta hur 

datainsamlingen utförts för att kunna bedöma en artikels vetenskapliga kvalitet. 

Exklusionskriterier saknas i två av artiklarna, dessa har dock beskrivna inklusionskriterier 

som presenterar egenskaper hos undersökningsgrupperna. Alla publicerade vetenskapliga 

tidsskrifter använder vetenskapliga granskare för att bedöma kvaliteten innan publicering 

(Forsberg & Wengström, 2003). Kvalitetsbedömningen presenteras utförligare i tabellform 

(bilaga 3 för RCT studier och bilaga 4 för kvasi-experimentella studier).  

Efter att ha värderat artiklarnas kvalitet enligt Forsberg och Wengström (2003) kontrollerades 

och säkerställdes att samtliga artiklar var etiskt granskade. Med stöd av modifierad 

innehållsanalys strukturerades och bearbetades artiklarna för att få ett översiktligt resultat. 

Artiklarna finns presenterade i artikelmatrisen (bilaga 2). I första steget lästes artiklarna 

grundligt igenom och diskuterades mellan författarna. Därefter identifierades innehåll som 

svarade på syftet med litteraturstudien. Innehållet sorterades i subkategorier. Subkategorier 

med liknande innehåll bildade slutligen de kategorier som utgör rubriker i studiens resultat. 

Samtliga artiklar presenterade resultaten utifrån Visuell Analog Skala (VAS). Fysiologiska 

parametrar och läkemedelskonsumtion bedömdes även i vissa artiklar. Dessa variabler 

jämfördes och resultatet i litteraturstudien presenteras utifrån effekten av musikintervention. 

4 Resultat 
Resultatet bygger på nio kvantitativa vetenskapliga studier. Sammanfattning av resultatet 

presenteras i tabell 1. Sju av studierna visade att musikintervention hade positiv effekt vid 

mätningar med VAS. Av dessa presenterade fyra studier ett resultat som tydligt visade den 
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smärtlindrande effekten av musikintervention. Tre av studierna kunde påvisa positiv effekt 

vid ett begränsat antal mättillfällen (i tabell 1 och 2 angivna som viss effekt). Två artiklar 

rapporterade ingen effekt av musikintervention. Läkemedelskonsumtion minskade inte i 

interventionsgruppen i någon av de fem studier som undersökte variabeln. En av de fyra 

artiklar som presenterat resultat med fysiologiska parametrar kunde påvisa viss effekt av 

musikintervention. Tydligast effekt återfanns vid mätningar av smärta med VAS. 

 

Tabell 1. Antal artiklar som påvisar effekt, viss effekt eller ingen effekt av musikintervention 

mätt med VAS, fysiologiska parametrar och läkemedel. 

Mätinstrument Effekt Viss effekt Ingen effekt Totalt antal 

artiklar 

VAS 4 3 2 9 

Fysiologiska parametrar 0 1 3 4 

Läkemedel 0 0 5 5 

I följade avsnitt presenteras resultaten från de enskilda studierna uppdelat efter effekten 

rapporterad utifrån VAS. Dessa resultat finns även sammanfattade i tabell 2 för att ge en 

tydlig översikt. 

 

4.1 Bevisad effekt av musikintervention 
Li et al. (2011) undersökte effekten av musikintervention hos patienter efter operation. 

Studien baserades på 120 patienter, uteslutande kvinnor, som genomgått radikal mastektomi. 

Interventionsgruppen (n=60) blev instruerade att lyssna på musik 30 minuter morgon och 

kväll under hela sjukhusvistelsen, samt under de två följande cytostatikaperioderna. I både 

interventions- och kontrollgruppen (n=60) registrerades VAS vid fyra tillfällen. Resultatet i 

studien visade att musik hade en positiv effekt på smärta så väl långsiktigt som kortsiktigt. 

Studien genomförd av Lin, Lin, Huang, Hsu & Lin (2010) visade en positiv effekt av 

musikintervention på smärtnivå efter operation samt lägre diastoliskt- och medelblodtryck en 

timme efter operationen. Sextio patienter planerade för ryggradskirurgi genomförde studien.  

Interventionsgruppen (n=30) lyssnade på musik kvällen före operation till andra dagen efter 

operation och kontrollgruppen (n=30) vilade. 

I Shabanloei, Golchin, Esfahani, Dolatkhah & Rasoulian’s (2010) studie som bestod av 100 

patienter planerade för benmärgsbiopsi och aspiration visade resultatet att musikintervention 
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hade en positiv effekt på smärtnivå. Interventionsgruppen (n=50) lyssnade på musik då de 

genomgick undersökningen. Kontrollgruppen (n=50) genomgick undersökningen utan 

musikintervention. Sendelbach, Margo, Doran, Hogan Miller, Gaillard (2006) undersökte 

effekten av musikintervention på patienter som genomgått hjärtkirurgi. Åttiosex patienter 

delades upp i interventionsgrupp (n=50) eller kontrollgrupp (n=36). Interventionsgruppen 

lyssnade på musik 20 minuter två gånger per dag morgon och kväll, postoperativ dag ett till 

tre, kontrollgruppen vilade. I gruppen som erhöll musikintervention rapporterades lägre 

smärtnivå. Ingen skillnad i läkemedelskonsumtion eller fysiologiska parametrar observerades 

i någon av grupperna. 

4.2 Ingen bevisad effekt av musikintervention 
Meeuse, Koornstra & Reyners (2010) undersökte den lindrande effekten av musikintervention 

under sigmoidoskopi. Resultatet av studien visade att musikintervention inte hade positiv 

effekt på smärta. Trehundrasju patienter som skulle genomgå sigmoidoskopi delades in i en 

interventionsgrupp (n=153), som lyssnade på musik samtidigt som undersökningen 

genomfördes, respektive en kontrollgrupp (n=154), som inte lyssnade på musik. 

I studien av Allred, Byers & Sole (2010) kunde inte någon signifikant skillnad påvisas mellan 

interventions- och kontrollgruppen i mätningarna med VAS. Vidare återfanns inte heller 

någon skillnad i läkemedelskonsumtion samt fysiologiska parametrar. Femtiosex patienter 

planerade för knäartroplastik ingick i studien. Interventionsgruppen (n=28) lyssnade på musik 

under 20 minuter före och under 20 minuter efter det första ingreppet. Kontrollgruppen 

(n=28) erhöll en tyst vilostund. Data samlades in vid samma tidpunkt från båda grupperna. 

4.3 Påvisad effekt av musikintervention vid begränsat antal tillfällen 
Hook, Songwathana & Petpichetchian (2008) undersökte 102 kvinnor som var planerade för 

kirurgi. Deltagarna delades in i en interventionsgrupp (n=52), som lyssnade på musik morgon 

och kväll i 30 minuter från kvällen före operation till morgonen den tredje postoperativa 

dagen, eller en kontrollgrupp (n=52) som inte lyssnade på musik. Smärta mättes med VAS 

före och efter interventionen. Resultaten visade att interventionsgruppen under 6 till 54 

timmar efter operationen rapporterade lägre smärtupplevelse samt lägre stressrelaterad smärta 

8 till 42 timmar efter operationen jämfört med kontrollgruppen. Det rapporterades ingen 

skillnad i läkemedelskonsumtion mellan grupperna. 

Vaajoki, Pietilä, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen (2011) undersökte smärtintensitet och 

stressrelaterad smärta efter abdominalkirurgi hos 168 patienter. Interventionsgruppen (n=83) 
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lyssnade på musik i 30 minuter kvällen efter operation samt första och andra postoperativa 

dagen. Mätningar av smärtintensitet och stressrelaterad smärta genomfördes i tre steg, vila, 

djupandning och lägesändring före samt efter musikinterventionen. Mätningar inom 

kontrollgruppen (n=85) gjordes på samma sätt, vid samma tillfällen men med 30 minuters 

mellanrum utan att lyssna på musik. Resultatet i studien visade på positiv effekt av 

musikintervention postoperativt under dag två. Ingen skillnad i läkemedelskonsumtion 

rapporterades mellan grupperna. 

I studien genomförd av Cutshall et al. (2011) randomiserades 100 patienter planerade för 

hjärtkirurgi, till interventionsgrupp (n=51) eller kontrollgrupp (n=49). Interventionsgruppen 

fick musikintervention och kontrollgruppen erhöll en tyst vilostund. Interventionen 

genomfördes morgon och eftermiddag under tjugo minuter, postoperativ dag två till fyra. 

Patienterna i interventionsgruppen rapporterade lägre diastoliskt blodtryck dag fyra i andra 

interventionen samt lägre smärtskattning postoperativ dag två, andra sessionen. Studiens 

resultat visade på reducering av smärta i interventionsgruppen. Ingen minskad 

läkemedelskonsumtion observerades i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

 

Tabell 2. Översikt av antal studiedeltagare (n), land, fördelningen män/kvinnor, medelålder, 

ingrepp, mättillfällen och om det återfanns signifikanta skillnader mellan kontroll- och 

interventionsgrupp i de nio studier som litteraturstudien baseras på. 

Artikel n Land Män/ 

kvinnor 

Medelålder Ingrepp Mättillfällen Signifikant 

skillnad 

Allred et al. 

(2010) 

56 USA 25/31 63,89 Knäartroplastik Postoperativt Nej 

Cutshall  

et al. (2011) 

100 USA 23/77 66 Hjärtkirurgi Postoperativt Ja, viss 

Hook et al. 

(2008) 

102 Malaysia 0/102 40,3 Operation Postoperativt Ja, viss 

Li  

et al. (2011) 

120 Kina 0/105 45 Mastektomi Postoperativt Ja 

Lin et al. 

(2010) 

60 Taiwan 31/29 62,2 Ryggradsoperatio

n 

Postoperativt Ja 

Meeuse et 

al. (2011) 

307 Neder-

länderna 

147/160 ~52 Sigmoidoskopi Efter 

undersökning 

Nej 

Sendelbach 

et al. (2006) 

86 USA 59/27 63,3 Hjärtkirurgi Postoperativt Ja 

Shabanloei  

et al. (2010) 

100 Iran 55/45 ~33 Benmärgsbiopsi Efter 

undersökning 

Ja 

Vaajoki  

et al. (2011) 

168 Finland 90/78 ~61,5 Abdominalkirurgi Postoperativt Ja, viss 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Huvuddelen av studierna som litteraturstudien baseras på visar att musik har positiv effekt på 

patienter med smärta (tabell 1.). Resultatet överensstämmer med Nilssons (2008) 

litteraturstudie där huvuddelen av studierna påvisade positiv effekt av musikintervention. 

Varje studie har en specifik inriktning vilket innebär att resultatet inte går att generalisera 

utanför den population som undersökts (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna anser 

dock att studierna, i kombination med varandra, bidrar till en stor variation då samtliga 

artiklar representerar olika typer av ingrepp. Musikintervention har visat sig vara en effektiv 

smärtlindrande omvårdnadsåtgärd vid flera typer av behandlingar. Litteraturstudien kan inte 

påvisa något samband mellan mer omfattande ingrepp, så som mastektomi eller hjärtkirurgi, 

jämfört med mindre omfattande ingrepp, som benmärgsbiopsi, avseende 

musikinterventionens effekt (tabell 2). Resultatet som Meeuse et al. (2010) och Allred et al. 

(2010) presenterar skiljer sig från de övriga studierna då undersökningarna inte kunde påvisa 

att musikintervention hade en positiv effekt på smärta. Allred et al. (2010) menar däremot att 

den genomförda studien innehåller tveksamt resultat eftersom även kontrollgruppen 

behandlats med en typ av intervention. Meeuse et al. (2010) innehar den största populationen i 

litteraturstudien och bör således få ett pålitligt resultat. Författarna anser att resultatet av 

studien är tillförlitligt, dock att ingreppet förknippas med en typ av obehag som skiljer sig 

från ingreppen i de övriga studierna. 

Ett flertal faktorer kan ha påverkat resultatet i litteraturstudien. I fem av dessa nio studier var 

medelåldern över 60 år. Ålder samt ålderskillnad inom grupperna kan påverka musikens 

effekt, då förhållandet till musik kan skilja sig i olika generationer. Vår studie har inte kunnat 

påvisa någon skillnad i effekten av musikintervention avseende ålder, se tabell 2.  

Musik har förmågan att förmedla sinnesstämning (Theorell, 2009). Utbudet av musik i 

studierna varierade. Det kan tänkas att musik som inte faller en i smaken eller associeras till 

negativa upplevelser skulle innebära minskad effekt av musikinterventionen. De studier som 

ingår i litteraturstudien är begränsade till Occidenten (Finland, Nederländerna, USA) och 

Orienten (Taiwan, Malaysia, Kina, Iran). Uppfattningen författarna initialt hade om musikens 

effekt i olika kulturer baserades på en studie av Fritz et al. (2009) som undersökte den globala 

inverkan av viss genre av musik. En undersökningsgrupp bestod av en population från södra 

Afrika och en bestod av västerländsk population. Undersökningsgrupperna lyssnade på musik 
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de inte tidigare exponerats för. Gruppen med afrikansk population lyssnade på västerländsk 

musik och gruppen med västerländsk population lyssnade på afrikansk musik. Båda 

undersökningsgrupperna hade förmågan att uppfatta samt påverkas av känslor i musiken som 

glädje, sorg och rädsla. Författarna i litteraturstudien utgick således från att musik påverkar 

människan oberoende av vilken kultur han/hon kommer ifrån och tidigare erfarenheter av 

musik. I litteraturstudien kunde dock identifieras att samtliga studier från Orienten kunde 

påvisa effekt av musikintervention medan enbart tre av fem studier från Occidenten kunde 

påvisa effekt. Resultatet tyder även på att musikintervention haft större effekt i Orienten. 

Jirwe, Momeni & Emami (2009) menar att kulturer kan påverka uppfattningen om sjukdom 

och behandling. För att utforska området ytterligare behövs en större mängd data. 

I litteraturstudien återfanns att de studier som innehöll flest kvinnor, men båda könen var 

representerade i, tenderade effekten av musikintervention att vara lägre. Båda studierna som 

inte kunnat påvisa positiv effekt av musikintervention har en population där kvinnorna är 

överrepresenterade. Sambandet motsägs däremot av Hook et al. (2008) och Li et al. (2010) 

som enbart undersökt effekten av musikintervention hos kvinnor där båda påvisat signifikant 

minskad smärta hos interventionsgrupperna. Enligt Nilsson (2010) finns i dagens forskning få 

studier som belyser musikens effekt ur ett genusperspektiv. 

VAS är den vanligaste metoden för att mäta smärta (Werner, 2010c). Flertalet studier visar 

dock att äldre människor kan uppleva det svårt att använda VAS som bedömningsinstrument 

(Bergh, 2009). Tydliga instruktioner till patienterna om hur skalan ska användas är en 

avgörande faktor för att bedömningen inte ska vara missvisande. Litteraturstudiens resultat är 

därmed kraftigt beroende av att mätmetoden i de inkluderade artiklarna är väl utarbetad och 

korrekt utförd. Utöver självskattningsskalan har läkemedelskonsumtionen inkluderats i 

resultatet, som till skillnad från VAS inte kunnat påvisa någon skillnad mellan 

interventionsgrupperna och kontrollgrupperna. Inte heller de fysiologiska parametrarna, där 

puls, blodtryck och andningsfrekvens registrerades, visade någon skillnad mellan grupperna. 

Dock återfinns den typen av data enbart i ett fåtal av de inkluderade artiklarna. Med en större 

mängd data är det möjligt att resultatet skulle blivit ett annat. 

Behandlingen av kontrollgrupperna innehåller ytterligare faktorer som kan ha påverkat 

resultatet. I flertalet studier erhöll kontrollgruppen en vilostund i samband med 

interventionsgruppens musikintervention. Vilostunden kan ha bidragit till att kontrollgruppen 

upplevde lägre smärta, då vila är en form av intervention (Allred et al., 2010). 
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Utgångspunkten var att patienterna skulle lyssna på musik eller vila ostört. Dock rapporterade 

flertalet artiklar att förhållandet på avdelningarna gjorde detta omöjligt vilket kan ha minskat 

effekten av interventionen.  

Vidare är det möjligt att patienterna i interventionsgruppen förväntade sig att 

musikinterventionen skulle ge smärtlindrande effekt samt att patienterna i kontrollgruppen 

kände sig åsidosatta och försummade då de inte fick ta del av behandlingen, dessa 

psykologiska effekter kan tänkas haft inverkan på resultatet. International Council of Nurses 

(ICN, 2007) beskriver att sjuksköterskan ska arbeta för att utveckla forskning och använda sig 

av vetenskapliga metoder i sitt yrke, samtidigt som omvårdnaden ska ske i överensstämmelse 

med patientens rättigheter och värdighet. Författarna anser att ett etiskt dilemma kan uppstå 

då behandlingen skiljer sig mellan interventions- och kontrollgrupp. Dock måste 

vetenskapliga artiklar vara granskade av en etisk nämnd innan studien genomförs och det är 

alltid frivilligt att delta i studien (Forsberg & Wengström, 2003). Sjuksköterskan har 

skyldighet att ge patienten relevant information om behandlingar och undersökningar samt 

förklara för patienten att denne har rätt att själv välja att delta eller att inte delta i 

undersökningar (ICN, 2007). 

5.2 Metoddiskussion 
Metoden som använts är en litteraturstudie. Forsberg & Wengström (2003) menar att en 

litteraturstudie ska strävar efter att samla forskning för att, utifrån resultatet, kunna dra 

slutsatser som kan implementeras i det kliniska arbetet. Vidare beskrivs att syftet är att finna 

vetenskapliga bevis för att underbygga omvårdnadsinsatser. Omvårdnad inom klinisk 

verksamhet bör byggas på såväl vetenskap som beprövad erfarenhet (Svensk 

författningssamling [SFS], 2010:659, 1§). Studien har därför potential att bidra till en 

förbättring av vården. 

Cinahl och Medline har använts som bas i sökningen av inkluderad litteratur. Det finns flera 

databaser som belyser ämnet omvårdnad. Det är de två vanligast använda databaserna inom 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2003).   

I databassökningen gjordes ett antal begränsningar som kan haft inverkan på resultatet i 

litteraturstudien. Centralt för arbetssättet i en litteraturstudie är hur datainsamlingen sker 

(Forsberg & Wengström, 2003). Författarnas språkkunskaper begränsade sökningen till 

artiklar skrivna på engelska. En språkbarriär uppstod då vi använde oss av sökordet ”Music 

Therapy” för att söka artiklar publicerade på engelska. Enligt Nilsson (2010) skiljer sig 
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innebörden av musikintervention och musikterapi markant. Musikterapi är en terapiform som 

utförs av utbildade musikterapeuter medan musikintervention utgörs av inspelad musik som 

kan ges av omvårdnadspersonal, med syfte att hjälpa patienten att slappna av.  Såväl Medline 

som Cinahl innehåller artiklar skrivna på flera olika språk. Avgränsningen kan ha resulterat i 

att intressanta studier, skrivna på andra språk, inte återfanns bland titlarna. En annan möjligt 

limiterade förekomst var att viss del av de lästa titlarna inte återspeglade dess innehåll och 

därmed bedömdes inte kunna svara på syftet. 

Artiklar publicerade 2006 till 2012 valdes för att få aktuell forskning, detta medför en risk att 

relevanta artiklar, publicerade utanför denna tidsbegränsning, fallit bort. Forsberg & 

Wengström (2003) skriver att litteraturstudien i första hand bör inriktas mot recent forskning. 

Beslutet att begränsa årtalen underbyggs ytterligare av Forsberg & Wengströms (2003) 

beskrivning av forskning inom klinisk verksamhet som en ”färskvara”. 

På grund av tidsbegränsningar kan emellertid andelen artiklar i denna litteraturstudie anses 

skälig, även om större mängd data varit önskvärd. Det saknas referenser om hur många 

artiklar en litteraturstudie bör innehålla, eftersträvansvärt är dock att inkludera all publicerad 

forskning (Forsberg & Wengström, 2003). 

Artiklar om palliativ vård, förlossningssmärta samt manipulerad smärta exkluderades då 

författarna ansåg att vissa begränsningar var oumbärligt för att erhålla en hanterbar mängd 

data. Tanken var att dessa smärttillstånd till sin natur skiljde sig från smärta som resultat av 

sjukdom. Inom palliativ vård är utgången given och patienten kan uppleva en mängd negativa 

känslor i samband med detta (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009) medan resonemanget 

kring förlossningssmärtor däremot ofta innehåller stora positiva förväntningar (Ternestedt & 

Norberg, 2009). Den manipulerade smärtan exkluderades eftersom den är styrd utifrån och 

studiedeltagarna är medvetna om att smärtan försvinner efter experimentet. Det går däremot 

inte att utesluta att artiklarna skulle bidragit till ytterligare nyansering av resultatet.  

Kvalitetsbedömningen har brister då vissa artiklar inte presenterat all fakta som krävdes för att 

göra en korrekt kvalitetsbedömning. I fyra av nio artiklar var bortfallet mellan 12,5 och 42,2 

procent. Ingen av dessa hade bortfallsanalys presenterad, dock uppnådde 

undersökningsgrupperna den krävda storleken från genomförd poweranalys. Dessa artiklar 

inkluderades likväl med motiveringen att de är publicerade i tidsskrift och således, enligt 
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Forsberg & Wengström (2003), vanligen har kvalitetgranskats av minst två oberoende 

experter. 

Ytterligare begränsningar i litteraturstudien omfattar demografiska data. Ålder, kön och typ av 

smärttillstånd är exempel som varierar i studierna. Forsberg & Wengström (2003) beskriver 

att kvantitativa ansatser bör kunna generaliseras utanför specifika förhållanden. Artiklarnas 

resultat är inte generaliserbara, dock erbjuder litteraturstudiens resultat stor möjlighet för 

vårdgivare att söka information om musikens effekt vid specifika smärttillstånd. 

Samtliga artiklar i litteraturstudien har kvantitativ ansats. Kvantitativa artiklar erbjuder ett 

objektivt resultat, men tar inte hänsyn till upplevelser. Forsberg & Wengström (2003) menar 

att en kombination av kvalitativa och kvantitativa artiklar i en litteraturstudie är 

eftersträvansvärt för att belysa olika aspekter av undersökningsområdet. Vidare beskrivs 

vikten av att inom omvårdnadsforskning, sammanställa och väva samman artiklar med olika 

ansats för att uppnå ett nytt resultat. 

5.3 Slutsats 

Huvuddelen av studierna kunde påvisa att interventionsgrupperna rapporterade lägre smärta, 

mätt med VAS, än kontrollgrupperna. Slutsatsen är således att musikintervention är en 

effektiv metod för att lindra smärta och kan med fördel användas i det kliniska arbetet. 

Musikintervention kan implementeras vid många olika smärttillstånd samt innebär liten risk 

för biverkningar. 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

De inkluderade studierna undersöker effekten av musikintervention vid specifika 

vårdsituationer. Resultatet blir därför inte generaliserbart. Författarna efterfrågar därmed 

fortsatt forskning som inkluderar fler vårdsituationer presenterade i samma studie. De 

fysiologiska parametrarna visade ingen positiv effekt av musikintervention i litteraturstudien, 

dock baseras resultatet på en mindre mängd data, varför utökade studier om musikens effekt 

på blodtryck, puls och saturation är eftersträvansvärt.  

Eftersom litteraturstudiens syfte var att undersöka effekten av musikintervention är samtliga 

artiklar i litteraturstudien av kvantitativ design. Denna typ av studie belyser inte patientens 

upplevelse. Enligt Bergh (2009) kan en skattningsskala aldrig ersätta samtalet mellan 

sjuksköterska och patient, därav är det av intresse att utöka litteraturen med studier som har en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats. 
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5.5 Kliniska implikationer 
Sjuksköterskan arbetar dagligen med att lindra smärta. Traditionellt lindras smärta med 

läkemedelsbehandling men bör kompletteras med effektiva omvårdnadsåtgärder för att ge en 

mer individuellt anpassad smärtlindring.  

Resultatet i litteraturstudien visar att musikintervention har ett brett användningsområde och 

kan användas på de flesta vårdenheter vid flera vårdsituationer. Interventionerna i artiklarna 

varierade i utförande både vad gäller utbudet av musik och musikinterventionens omfattning. 

Resultatet i litteraturstudien visade således att musikintervention i olika former har en positiv 

effekt på smärtlindring.  

I flertalet artiklar har forskarna i samråd med musikterapeuter tillämpat musik med 60 till 80 

slag per minut för att musiken ska åstadkomma en lugnande effekt. Musikinterventionerna 

gav effekt både då patienten lyssnade på egenvald musik och när patienten lyssnade på musik 

vald av forskaren. Musikintervention som omvårdnadsåtgärd är inte tidskrävande och kräver 

få resurser. Interventionen kan ges på olika sätt beroende på vilken effekt man vill få, så som 

via mp3- och Cd-spelare eller via hörlurar, vilket även möjliggör att stänga ute oönskade ljud.  

Utbildning om musik inom vården skulle kunna ges i sjuksköterskeutbildningen eller genom 

vårdavdelningen sjuksköterskan jobbar på. Sjuksköterskan kan informera patienten om 

musikens smärtlindrande effekt och ge de vårdsökande förutsättning att lyssnar på egenvald 

musik under vistelsen på vårdavdelningen. Tillgång till musik som valts ut i samråd med 

musikterapeuter för att ge lugnande effekt bör finnas på vårdavdelningarna och erbjudas till 

de vårdsökande. Dessa två sistnämnda alternativ skulle inte kräva någon utbildning och kan 

tillämpas av samtliga i vårdpersonalen. 
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Bilaga 1. Sökmatris 

 

Databas Sökord Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Medline 

20120907 

Kl 18.00 

1. Pain 42667 0 0 0 

Medline 

20120907 

Kl 18.00 

1. Pain management 59452 0 0 0 

Medline 

20120907 

Kl 18.00 

1. Music 14064 0 0 0 

Medline 

20120907 

Kl 18.00 

1.  Music therapy 3572 0 0 0 

Medline 

20120907 

Kl 18.00 

1. Nursing 502229 0 0 0 

Medline 

20120907 

Kl 18.00 

1. Nursing care 206450 0 0 0 

Medline 

20120907 

Kl 18.00 

1. Pain  

2. OR Pain 

management 

3. AND Music 

4. OR Music therapy 

5. AND Nursing 

6. OR Nursing care 

 Boolean/phrase 

 English 

 20060101-

20121231 

150799 0 0 0 

Medline 

20120907 

Kl 18.00 

1. Pain  

2. OR Pain 

management 

3. AND Music 

4. OR Music therapy 

5. AND Nursing 

 Boolean/phrase 

 English 

 20060101-

20121231 

140743 0 0 0 

Medline 

20120907 

Kl 18.00 

1. Pain  

2. OR Pain 

management 

3. AND Music 

4. AND Nursing 

 Boolean/phrase 

140590 0 0 0 
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 English 

 20060101-

20121231 

Medline 

20120907 

Kl 18.00 

1. Pain  

2. AND Music 

3. AND Nursing 

 Boolean/phrase 

 English 

 20060101-

20121231 

73 0 0 0 

Medline 

20120907 

Kl 18.00 

1. Pain  

2. AND Music 

therapy 

3. AND Nursing 

 Boolean/phrase 

 English 

 20060101-

20121231 

58 0 0 0 

Medline 

20120907 

Kl 18.00 

1. Pain  

2. AND Music 

therapy 

 Boolean/phrase 

 English 

 20060101-

20121231 

165 0 0 0 

Medline 

20120907 

Kl 18.00 

1. MJ Pain 

2. AND  MW Music 

Therapy 

 Boolean/phrase 

 English 

 20060101- 

20121231 

 

89 54 10 (22) 5 

Cinahl 

20120907 

Kl 12.00 

1. Pain  108558 0 0 0 

Cinahl 

20120907 

Kl 12.00 

1. Pain management 17586 0 0 0 

Cinahl 

20120907 

Kl 12.00 

1. Music 6276 0 0 0 

Cinahl 

20120907 

Kl 12.00 

1. Music Therapy 2576 0 0 0 

Cinahl 

20120907 

Kl 12.00 

1. Nursing 429136 0 0 0 

Cinahl 1. Nursing care 163900 0 0 0 
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20120907 

Kl 12.00 

Cinahl 

20120907 

Kl 12.00 

1. Pain  

2. Or pain 

management 

3. And music 

4. Or music therapy 

 Boolean/phrase 

 English 

 20060101- 

20121231 

 Peer reveiw 

23290 0 0 0 

Cinahl 

20120907 

Kl 12.00 

1. Pain 

2. Or pain 

management 

3. And music 

 Boolean/phrase 

 English 

 20060101- 

20121231 

 Peer reveiw 

22519 0 0 0 

Cinahl 

20120907 

Kl 12.00 

1. Pain 

2. And music 

 Boolean/phrase 

 English 

 20060101- 

20121231 

 Peer reveiw 

110 49 7 4 
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Bilaga 2. Artikelmatris 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

Allred, K. D., 

Byers, J. F. & 

Sole, M. L. 

(2010).   

The Effect of 

Music on 

Postoperative 

Pain and Anxiety. 

Pain 

Management 

Nursing 11(1), 

15-25. 

USA. 

Fastställa om 

musiklyssnande 

eller ha en tyst 

vilostund precis 

före och precis 

efter den första 

mobiliseringen på 

postoperativ dag 

ett kan reducera 

smärta och/eller 

ångest eller 

påverka 

medelartär-

trycket, 

hjärtfrekvens, 

andnings-frekvens 

och/eller 

oxygensaturation 

på patienter som 

genomgått en 

total 

knäartroplastik. 

Design: Kvantitativ metod, experimentell design. 

Inklusionskriterier: 45 till 84 år, ASA fysisk status klassifikation 1 till 3, ej 

hörselnedsättning, kunna kommunicera på engelska, inlagd på ortopedisk 

avdelning postoperativt, alert och orienterad till person, plats, tid och situation, 

PCA ordinerad till postoperativ smärtlindring. 

Exklusionskriterier: synnedsättning som påverkar förmågan att använda VAS, 

användande av antipsykotiska läkemedel, allergi mot opioidbehandling, inlagd 

på IVA postoperativt och/eller hemodynamiskt instabil. 

Urvalsförfarande: alla patienter som var schemalagda för TKA fick möjlighet att 

delta. 75 patienter randomiserades till kontrollgrupp eller interventionsgrupp.  

Urval: 56 patienter slutförde studien (25 män, 31 kvinnor), medelålder 63.89. 

Bortfall 19 patienter. 

Datainsamlingsmetod: VAS, MPQ och fysiologiska parametrar. 

Analysmetod: statistisk analys. 

Styrkor: poweranalys, 

undersökningsgruppe

n uppnådde kraven 

för poweranalysen, 

reliabilitet är 

beräknad och validitet 

är diskuterad. 

Svaghet: stort bortfall, 

bortfallsanalys 

saknas, 

forskningssubjekten 

blev störda under 

interventionen, ingen 

standardisering var 

utformad för 

läkemedelsterapi, 

finns ingen 

signifikant skillnad. 

Det fanns 

ingen 

signifikant 

skillnad 

mellan 

kontroll-

gruppen och 

interventions-

gruppen. 
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Cutshall, S. M., 

Anderson, P. G., 

Prinsen, S. K., 

Wentworth, L. J., 

Olney, T. L., 

Messner, P. K. … 

Bauer, B. A. 

(2011). 

Effect of the 

Combination of 

Music and Nature 

Sounds on Pain 

and Anxiety in 

Cardiac Surgical 

Patients. 

Alternative 

therapies 17(4), 

16-23. 

USA. 

Testa effekten av 

strukturerad 

musik med 

naturljud på 

smärtnivå och 

ångest hos 

hjärtkirurgi- 

patienter. 

Design: Kvantitativ metod, experimentell design. 

Inklusionskriterier: hjärtkirurgi-patienter, >18 år, genomgår kornar 

bypassoperation, hjärtklaffsoperation, patienter som medgivit deltagande. 

Exklusionskriterier: icke engelsktalande, intuberade på postoperativ dag två, 

kronisk smärtdiagnos, kronisk psykisk sjukdom, hörselnedsättning som påverkar 

förmågan att höra musik. 

Urvalsförfarande: 173 hjärtkirugi-patienter på hjärtintensiv avdelningen och 

progressiva vårdenheten randomiserades till kontroll eller interventionsgrupp.  

Urval: 100 patienter deltog i studien (77 män, 23 kvinnor), medelåldern i 

musikgruppen var 66 år, medelåldern i kontrollgruppen var 60 år. Bortfall 73 

patienter. 

Datainsamlingsmetod: VAS och fysiologiska parametrar. 

Analysmetod: statistisk analys. 

Styrkor: poweranalys, 

undersöknings-

gruppen uppnådde 

kraven för 

poweranalysen, 

studiesamordnare 

inhämtade data. 

Svaghet: ej 

presenterad reliabilitet 

och validitet, stort 

bortfall, 

bortfallsanalys 

saknas, 

kontrollgruppen fick 

lyssna på musik, 

forskningssubjekten 

blev störda under 

interventionen. 

Signifikant 

reducering av 

smärta andra 

sessionen dag 

2 i musik-

gruppen. 

Signifikant 

lägre 

diastoliskt 

blodtryck efter 

andra 

sessionen dag 

fyra i 

interventions-

gruppen. 
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Hook, L., 

Songwathana, P. 

& Petpichetchian, 

W. (2008). 

Music Therapy 

with Female 

Surgical Patients: 

Effect on Anxiety 

and Pain. 

Thai J Nurse Res 

12(4), 259-271. 

Malaysia. 

Jämföra, mellan 

grupper, effekten 

av 

Musikintervention 

i reducering av 

preoperativ 

ångest, 

postoperativ 

ångest, 

postoperativ 

smärta och 

smärtupplevelse. 

Design: kvantitativ metod, experimentell design. 

Inklusionskriterier: >18 år, kunna tala och skriva malay, ej hörselnedsättning, 

kunna höra musik spelad från CD via hörlurar, schemalagd för måttlig till större 

elektiv kirurgi, under generell anestesi följande dag, ASA fysisk status 1 och 2, 

inlagd minst en dag preoperativt och tre dagar postoperativt, orienterad till 

person, tid och plats. 

Exklusionskriterier: har mental funktionsnedsättning, schemalagd för 

endoskopisk kirurgi i ansikte, öra eller ögon. 

Urvalsförfarande: 108 patienter medgav deltagande i studien. Dessa 

randomiserades till kontroll- eller interventionsgrupp. 

Urval: 102 patienter deltog i studien, samtliga var kvinnor, medelåldern 40.3 år, 

de flesta var gifta och hade islamistisk tro. Bortfall 6 patienter. 

Datainsamlingsmetod: VAS, STAI, VASA och VASPSD. 

Analysmetod: statistisk analys. 

Styrkor: använde 

forskarassistent för 

insamling av data, 

poweranalys, 

undersöknings-

gruppen uppnådde 

kraven för 

poweranalysen, 

beräknad reliabilitet. 

Svagheter: ej 

diskuterad validitet, 

risk för bias då vissa 

från interventions-

gruppen var 

medvetandesänkta 

under interventionen. 

Interventions-

gruppen  

rapporterade 

reducerad 

postoperativ 

smärta och 

smärtupplevel

se vid vissa 

mättillfällen 

jämfört med 

kontroll-

gruppen. 

Ingen 

reducering av 

läkemedels-

konsumtion i 

interventions-

gruppen 

jämfört med 

kontroll-

gruppen. 
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Li, X-M., Yan, 

H., Zhou, K-N., 

Dang, S-N., 

Wang, D-L. & 

Zhang, Y-P. 

(2011). 

Effects of Music 

Therapy on Pain 

Among Female 

Breast Cancer 

Patients After 

Radical 

Mastectomy. 

Breast Cancer 

Res Treat 

2011(128), 411-

419. 

Kina. 

 

Undersöka 

effekterna av 

Musikintervention 

på 

smärtreducering 

på patienter med 

bröstcancer efter 

radikal 

mastektomi. 

Design: kvantitativ metod, randomiserad kontrollerad studie. 

Inklusionskriterier: kvinnor mellan 25 och 65 år, patologisk bröstcancer i behov 

av radikal mastektomi. 

Exklusionskriterier: ljudallergiker, epileptiker med ljudkänslighet, patienter som 

föredra att inte lyssna på musik. 

Urvalsförfarande: 120 patienter randomiserades till en interventionsgrupp eller 

en kontrollgrupp. 

Urval: 105 patienter genomförde studien, medelåldern var 45 år, största delen 

bodde i urban miljö, var gifta och hade barn. Bortfall 15 patienter. 

Datainsamlingsmetod: SF-MPQ, VAS och PPI. 

Analysmetod: statistisk analys. 

Styrkor: poweranalys, 

undersöknings-

gruppen uppnådde 

poweranalysen, 

beräknad reliabilitet, 

diskuterad validitet. 

Svagheter: 

Interventions-gruppen 

hade högre utbildning 

och inkomst. 

Signifikant 

skillnad på 

smärt-

reducering i 

interventions-

gruppen 

jämfört med 

kontroll-

gruppen 

genom hela 

studien. 

Resultaten 

tyder på att 

musik har 

positiv 

inverkan på 

reducering av 

smärta, såväl 

lång- som 

kortsiktigt. 
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Lin, P-C., Lin, 

M-L., Huang, L-

C., Hsu, H-C. & 

Lin, C-C. (2011). 

Music Therapy 

for Patients 

Receiving Spine 

Surgery. 

Journal of 

Clinical Nursing 

2011(20), 960-

968. 

Taiwan. 

 

 

Utvärdera 

effekten av 

Musikintervention 

på ångest, 

postoperativ 

smärta och 

fysiologiska 

reaktioner av 

emotionell och 

fysisk stress, så 

som ökat 

blodtryck, 

andnings-frekvens 

och sekretion av 

kortisol och 

epinefrin hos 

patienter som 

genomgår 

ryggrads-

operation. 

Design: kvantitativ metod, kvasi-experimentell.  

Inklusionskriterier: >18 år, ingen mental eller kognitiv funktionsnedsättning, 

förmåga att kommunicera, samtycka till medverkan. 

Exklusionskriterier: saknas. 

Urvalsförfarande: 60 patienten schemalagda för elektiv ryggradsoperation valdes 

ut.  

Urval: 60 personer genomförde studien, medelålder 62.2, 36 patienter var över 

65 år, 31 patienter var män, 54 patienter var gifta, 12 patienter var anställda, 19 

patienter hade grundskoleutbildning, 59 patienter hade vårdare, varav 28 

vårdades av sin respektive, 45 patienter hade andra sjukdomar, 9 patienter hade 

genomgått operationen tidigare, 30 patienter hade genomgått annan kirurgi 

tidigare.  

Datainsamling: STAI, VAS och fysiologiska parametrar. 

Analysmetod: statistisk analys. 

 

Styrkor: inget bortfall, 

reliabilitet beräknad, 

validitet diskuterad,  

Svagheter: ingen 

presenterad 

poweranalys Dock 

Kvasi-experimentell. 

Signifikant 

skillnad 

mellan 

grupperna 

genom hela 

undersökninge

n där 

interventions-

gruppen 

visade lägre 

smärtnivå. 

Ingen 

signifikant 

skillnad 

mellan 

grupperna vad 

gäller 

blodtryck och 

puls. 
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Meeuse, J. J., 

Koornstra, J. J. & 

Reyners, A. K. L. 

(2010). 

Listening to 

Music Does Not 

Reduce Pain 

During 

Sigmoidoscopy. 

European 

Journal of 

Gastroenterology 

& Hepatology 

2010(22), 942-

945. 

Nederländerna. 

Utforska om 

patienter som 

lyssnar till musik 

under 

sigmoidoskopi, 

utan 

farmakologisk 

intervention, 

reducerar smärt-

intensiteten under 

proceduren. 

Design: kvantitativ metod, icke randomiserad kontrollerad studie. 

Inklusionskriterier: >18 år, genomgå sigmoidoskopi utan analgesi eller sövning, 

informerat samtycke. 

Exklusionskriterier: saknas. 

Urvalsförfarande: Studien genomfördes i två steg, oktober 2006 till november 

2008, där man gjorde en översikt av smärtintensiteten under sigmoidoskopi, 

därefter genomfördes interventionsstudien november 2008 till april 2009. Totalt 

deltog 307 patienter i undersökningen. 

Urval: 307 patienter deltog (153 i interventionsgruppen, 154 i kontrollgruppen), 

medelåldern för interventionsgruppen var 53 år och 51 år i kontrollgruppen, 75 

patienter i interventionsgruppen respektive 72 patienter i kontrollgruppen var 

män. 

Datainsamling: VAS. 

 Analysmetod: statistisk analys. 

Styrkor: poweranalys, 

undersöknings-

gruppen uppnådde 

poweranalysen, inget 

bortfall. 

Svagheter: ingen 

beräknad reliabilitet, 

ingen diskuterad 

validitet, ingen 

beskrivning av 

fördelningen till 

kontroll- eller 

interventionsgrupp. 

Musik-

intervention 

reducerar inte 

smärta på 

patienter 

under 

sigmoido-

skopi. 
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Sendelbach, S. 

E., Halm, M. A., 

Doran, K. A., 

Hogan Miller, E. 

& Gaillard, P. 

(2006). 

Effects of Music 

Therapy on 

Physiological and 

Psychological 

Outcomes for 

Patients 

Undergoing 

Cardiac Surgery. 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing 21(3), 

194-200. 

USA. 

Jämföra effekten 

av 

Musikintervention 

med en tyst, 

ostörd viloperiod 

på smärtintensitet, 

ångest, 

fysiologiska 

parametrar och 

opioid-

konsumtion efter 

hjärtkirurgi. 

Design: randomiserad kontrollerad studie. 

Inklusionskriterier: patienter schemalagda för elektiv koronar bypass-kirurgi. 

Exklusionskriterier: icke engelsktalande, intuberade, patienter med psykisk 

sjukdom. 

Urvalsförfarande: 86 patienter schemalagda för koronar bypass-operation, dessa 

randomiserades till kontrollgrupp (n=36) eller interventionsgrupp (n=50). 

Urval: 85 patienter genomförde studien, medelålder var 63.3 kontrollgrupp 

(64.7) interventionsgruppen (62.3), 69.8% var män, kontrollgrupp (80.6%) 

interventionsgrupp (62%). Bortfall: 1 patient. 

Datainsamling: VAS, SPI, SAI och fysiologiska parametrar. 

Analysmetod: statistisk analys. 

 

 

Styrkor: validitet är 

diskuterad. 

Svagheter: ej 

presenterad 

poweranalys, 

demografisk data var 

ej homogen i 

grupperna, 

bortfallsanalys 

saknas, reliabilitet 

enbart beräknad på 

SAI, olika storlek på 

kontroll och 

interventionsgrupp, 

patienterna blev 

störda under 

interventionen, 

samma person som 

levererade musiken 

samlade även in 

fysiologisk data. 

Signifikant 

reducering av 

smärta hos 

interventions-

gruppen 

jämfört med 

kontroll-

gruppen.  

Ingen skillnad 

i blodtyck, 

hjärtfrekvens 

eller 

läkemedels-

konsumtion 

mellan 

grupperna. 
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Shabanloei, R., 

Golchin, M., 

Esfahani, A., 

Dolatkhah, R. & 

Rasoulian, M. 

(2010). 

 

Effects of Music 

Therapy on Pain 

and Anxiety in 

Patients 

Undergoing Bone 

Marrow 

Biopsy and 

Aspiration. 

 

AORN Journal 

91(6), 746-751. 

 

Iran. 

 

Utvärdera 

effekten av 

Musikintervention 

på ångest- och 

smärtkontroll hos 

patienter som 

genomgår 

benmärgsbiopsi 

och -aspiration. 

Design: kvantitativ metod, kvasi-experimentell. 

Inklusionskriterier: 18-60 år, patienter som ska genomgå diagnostiserande 

benmärgsbiopsi/-aspiration. 

Exklusionskriterier: oförmögen att ge samtycke, signifikant hörselnedsättning, 

mental funktionsnedsättning, använder anxiolytika eller sederande läkemedel. 

Urvalsförfarande: 100 patienter som genomgick diagnostiserande 

benmärgsbiopsi/-aspiration randomiserades till studien. 

Urval: 100 patienter genomförde studien (kontrollgrupp 50, interventionsgrupp 

50). Ingen signifikant demografisk skillnad mellan grupperna, medelålder 

respektive kön; interventionsgrupp 32,26 år/28 män, kontrollgrupp 34,66 år/27 

män. 

Datainsamlingsmetod: STAI, VAS 

Analysmetod: statistisk analys. 

Styrkor: validitet 

diskuterad, reliabilitet 

beräknad, inget 

bortfall. 

 

Svagheter: ingen 

presenterad 

poweranalys. 

Interventions-

gruppen hade 

lägre 

smärtnivå än 

kontroll-

gruppen. 
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Vaajoki, A., 

Pietilä, A-M., 

Kankkunen, P. & 

Vehviläinen-

Julkunen, K. 

(2011). 

 

Effects of 

Listening to 

Music on Pain 

Intensity and Pain 

Distress After 

Surgery. 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

2011(21), 708-

717. 

 

Finland. 

Utvärdera 

effekten av 

musiklyssnande 

på smärtintensitet 

och 

stressrelaterad 

smärta efter 

abdominal-

kirurgi. 

Design: kvantitativ metod, experimentell design. 

Inklusionskriterier: patienter som genomgår elektiv abdominalkirurgi, 21-85 år, 

minst fyra dagar förväntad sjukhusvistelse, ASA fysisk status 1-3, patienter som 

genomgår omfattande övre abdominalkirurgi och förväntas använda 

epiduralanalgesi . 

Exklusionskriterier: drogmissbruk, psykisk sjukdom, hörselskada, demens, 

kronisk smärtproblematik, patienter inlagda på annan avdelning. 

Urvalsförfarande: 202 patienter mötte inklusionskriterierna och gav medgivande 

till att delta i studien, patienterna randomiserades till interventionsgruppen eller 

kontrollgruppen. 

Urval: 168 patienter genomgick undersökningen, medelålder respektive kön; 

interventionsgrupp medelålder 60 år/42 män, Kontrollgrupp 63 år/ 48 män, mer 

än hälften i båda grupperna var pensionärer och gifta, 56 patienter i 

interventionsgruppen och 54 patienter i kontrollgruppen skulle genomgå kirurgi 

på grund av cancer. Bortfall 34 patienter. 

Datainsamlingsmetod: VAS och NRS. 

Analysmetod: statistisk analys. 

Styrkor: beräknad 

reliabilitet, homogen 

demografisk data, 

beräknad 

poweranalys, 

undersöknings-

gruppen uppnådde 

poweranalysen. 

Svagheter: patienterna 

blev störda under 

interventionen. 

Musik lindrar 

smärt-

intensitet och 

stress-

relaterad 

smärta under 

sängvila, 

djupandning 

och 

lägesändring 

efter 

abdominal-

kirurgi på den 

andra dagen 

postoperativt. 
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Bilaga 3. Värderingsmall RCT studier 

 

Artikel Allred et al. 

(2010) 

Cutshall et al. 

(2011) 

Hook et al. (2008) Li et al. (2011) Sendelbach et al. 

(2006) 

Shabanloei et al. 

(2010) 

Vaajoki et al. 

(2011) 

Syftet med studien? Fastställa om 

musiklyssnande 

eller en tyst 

vilostund precis 

före och efter den 

första 

mobiliseringen 

postoperativt dag 

ett kan reducera 

smärta och/eller 

ångest eller 

påverka 

medelartärtryck, 

hjärtfrekvens, 

andningsfrekvens 

och/eller 

oxygensaturation 

på patienter som 

genomgått en 

total 

knäartroplastik 

Testa effekten av 

strukturerad 

musik med 

naturljud på nivån 

av smärta och oro 

hos hjärtkirurgi- 

patienter 

Jämföra, mellan 

grupper, effekten 

av 

musikintervention 

i reducering av 

preoperativ 

ångest, 

postoperativ 

ångest, 

postoperativ 

smärta och 

smärtupplevelse 

Undersöka 

effekterna av 

musikintervention 

på 

smärtreducering 

hos patienter med 

bröstcancer efter 

radikal 

mastektomi 

Jämföra effekten 

av 

musikintervention

med en tyst, 

ostörd viloperiod 

på smärtintensitet, 

ångest, 

fysiologiska 

parametrar och 

opioidkonsumtion 

efter hjärtkirurgi 

Utvärdera 

effekten av 

musikintervention

på ångest- och 

smärta hos 

patienter som 

genomgår 

benmärgsbiopsi 

och -aspiration 

Utvärdera 

effekten av 

musiklyssnande 

på smärtintensitet 

och stressrelaterad 

smärta efter 

abdominalkirurgi 

Är 

frågeställningarna 

tydligt beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är designen 

lämplig utifrån 

syftet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Vilka är 

inklusionskriteriern

a? 

45 till 84 år, 

ASA*** fysisk 

status 

klassifikation 1 

till 3, ej 

hörselnedsättning, 

Hjärtkirurgi-

patienter, >18 år, 

genomgår koronar 

bypassoperation, 

hjärtklaffs-

operation, 

>18 år, kunna tala 

och skriva malay, 

ej 

hörselnedsättning, 

kunna höra musik 

spelad från CD 

Kvinnor mellan 

25 och 65 år, 

patologisk 

bröstcancer i 

behov av radikal 

mastektomi 

Patienter 

schemalagda för 

elektiv koronar 

bypasskirurgi 

 

18-60 år, patienter 

som ska genomgå 

diagnostiserande 

benmärgsbiopsi/-

aspiration 

 

patienter som 

genomgår elektiv 

abdominalkirurgi, 

21-85 år, minst 

fyra dagar 

förväntad 
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kunna 

kommunicera på 

engelska, inlagd 

på ortopedisk- 

avdelning 

postoperativt, 

alert och 

orienterad till 

person, plats, tid 

och situation, 

PCA**** 

ordinerad till 

postoperativ 

smärtlindring 

 

patienter som 

medgivit 

deltagande 

via hörlurar, 

schemalagd för 

måttlig till större 

elektiv kirurgi, 

under generell 

anestesi följande 

dag, ASA fysisk 

status 1 och 2, 

inlagd minst en 

dag preoperativt 

och tre dagar 

postoperativt, 

orienterad till 

person, tid och 

plats 

 sjukhusvistelse, 

ASA fysisk status 

1-3, patienter som 

genomgår 

omfattande övre 

abdominalkirurgi 

och förväntas 

använda 

epiduralanalgesi  

 

Vilka är 

exklusionskriterier

na? 

synnedsättning 

som påverkar 

förmågan att 

använda VAS, 

användande av 

antipsykotiska 

läkemedel, allergi 

mot 

opioidbehandling, 

inlagd på IVA 

postoperativt 

och/eller 

hemodynamiskt 

instabil 

 

Icke 

engelsktalande, 

intuberade på 

postoperativ dag 

två, kronisk 

smärtdiagnos, 

kronisk psykisk 

sjukdom, 

hörselnedsättning 

som påverkar 

förmågan att höra 

musik 

 

 mental funktions-

nedsättning, 

schemalagd för 

endoskopisk 

kirurgi i ansikte, 

öra eller ögon 

 

Ljudallergiker, 

epileptiker med 

ljudkänslighet, 

patienter som 

föredra att inte 

lyssna på musik 

 

Icke 

engelsktalande, 

intuberade, 

patienter med 

psykisk sjukdom 

 

oförmögen att ge 

samtycke, 

signifikant 

hörselnedsättning, 

mental funktions-

nedsättning, 

använder 

anxiolytika eller 

sederande 

läkemedel 

 

drogmissbruk, 

psykisk sjukdom, 

hörselskada, 

demens, kronisk 

smärtproblematik, 

patienter inlagda 

på annan 

avdelning 

 

Är 

undersökningsgrup

pen representativ? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Var genomfördes 

undersökningen? 

USA USA Malaysia Kina USA Iran Finland 

När genomfördes 

undersökningen? 

2007 Saknas Saknas 2009 2006 Saknas 2007 –2009 

Är powerberäkning 

gjord? 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja 
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Vilket antal 

inkluderas i EG* 

respektive KG**? 

EG: 28  

 

KG: 28  

EG: 49  

 

KG: 51  

KG:50  

 

EG: 50  

EG: 54  

 

KG: 51  

EG: 36  

 

KG: 50  

EG:50 

 

KG: 50  

EG: 83  

 

KG: 85  

Var gruppstorleken 

adekvat? 

Ja Ja Ja Ja Powerberäkning 

är ej presenterad 

Powerberäkning 

är ej presenterad 

Ja 

Mål med interven-

tionen? 

Undersöka 

musikens effekt 

på postoperativ 

smärta och oro 

Se om 

strukturerad 

musik med 

naturljud har 

smärtlindrande 

effekt 

Undersöka om 

musikintervention 

har en positiv 

effekt på smärta 

och oro hos 

kvinnliga 

kirurgipatienter 

Undersöka 

effekten av 

musikintervention

på smärta efter 

mastektomi 

Jämföra effekten 

av 

musikintervention 

efter hjärtkirurgi 

Utvärdera 

effekten av 

musikintervention 

på ångest- och 

smärtkontroll hos 

patienter som 

genomgår 

benmärgsbiopsi 

och aspiration 

Evaluera effekten 

av att lyssna på 

musik vid 

smärtnivå och 

stressrelaterad 

smärta 

postoperativt efter 

bukkirurgi 

Vad innehöll 

interventionen? 

Musikintervention Musikintervention 

och naturljud 

Musikintervention Musikintervention Musikintervention Musikintervention Musikintervention 

Vem genomförde 

interventionen? 

Saknas Studie 

koordinatorn 

Forskarassistent Patienten själv Sjuksköterskor 

och 

forskarassistenter 

Saknas Forskaren 

Hur ofta gavs 

interventionen? 

Lyssnade på 

musik 20 min före 

första 

mobiliseringen 

efter total 

knäatroplastik och 

vila 20 minuter 

efter första 

mobiliseringen. 

Data samlades in 

vid fyra tillfällen 

postoperativt dag 

1 

20 min 2ggr/dag i 

3 dagar, 

postoperativt dag 

2 till 4. Data 

samlades in före 

och efter varje 

intervention 

30 min 8ggr/ i 3 

dagar 

postoperativt dag 

1 till 3. Data 

samlades in före 

och efter varje 

intervention 

30 min 2ggr/dag 

under 

sjukhusvistelsen 

(13,2 dagar) plus 

2 behandlingar 

med cytostatika 

(18,9 dagar). Data 

samlades in första 

dagen efter 

mastektomin,  

dagen innan 

patienterna skrevs 

ut från sjukhuset 

och vid första och 

andra cytostatika-

behandlingen 

20 min 2ggr/dag 

morgon och kväll. 

Data samlades in 

före och efter 

varje intervention 

Interventionen 

gavs under 

benmärgsbiopsin. 

Data samlades in 

före och efter 

benmärgsbiopsin 

30 min – 1½ 

timme 7ggr 

mellan 

operationen och 

postoperativ dag 

2. Smärta vid vila, 

djupandning samt 

lägesändring 

mättes. Data 

samlades in 8ggr 

före och 8 ggr 

efter varje 

intervention 

Hur behandlades 

KG**? 

20 min tyst 

vilostund efter 

första 

mobiliseringen. 

Uppmuntrade att 

vila 20 min i 

sängen. Data 

samlades in före 

Data samlades in 

vid samma 

tillfällen som hos 

interventions-

Inte blindade. Var 

med i fyra steg. 

Data samlades in 

vid samma 

20 minuter tyst 

vilostund. Data 

samlades in före 

och efter 

Fick ej 

intervention under 

benmärgsbiopsin. 

Data samlades in 

Data samlades in 

vid samma 

tillfällen som hos 

interventions-
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Data samlades in 

vid samma 

tillfällen som hos 

interventions-

gruppen 

och efter 

vilostunden. 

gruppen tillfällen som hos 

interventions-

gruppen 

vilostunden före och efter 

benmärgsbiopsin 

gruppen 

Vilka mätmetoder 

användes? 

Visuell Analog 

Skala, blodtyck, 

hjärtfrekvens, 

saturation och 

andningsfrekvens 

Visuell Analog 

Skala, blodtryck 

och hjärtfrekvens 

Visuell Analog 

Skala 

Visuell analog 

Skala 

Visuell Analog 

Skala, blodtryck 

och hjärtfrekvens 

Visuell Analog 

Skala 

Visuell Analog 

Skala 

Var reliabiliteten 

beräknad? 

Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej 

Var validiteten 

diskuterad? 

Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej 

Var demografisk 

data liknande i 

EG* och KG**? 

Ja Ja. Demografisk 

data var dock vagt 

beskriven 

Ja Ja Nej Ja Ja 

Hur stort var 

bortfallet? 

19  73  6  15  1  0  34  

Kan bortfallet 

accepteras? 

Ja Ja Ja Ja Powerberäkning 

är ej presenterad 

Ja Ja 

Var den statistiska 

analysen lämplig? 

Ja Ja Ja Ja  Ja Ja Ja 

Vilka var 

huvudresultaten? 

Ingen  rapporterad 

signifikant 

skillnad avseende 

VAS, 

fysiologiska- 

parametrar eller 

läkemedelskonsu

mtion  mellan 

kontrollgruppen 

och interventions-

gruppen 

Rapporterad 

Signifikant 

reducering av 

smärta andra 

sessionen dag 2 

samt 

Rapporterat 

signifikant lägre 

Diastoliskt 

blodtryck efter 

andra sessionen 

dag fyra i 

interventions-

gruppen jämfört 

med 

kontrollgruppen. 

Interventions-

gruppen  

rapporterade 

reducerad 

postoperativ 

smärta och 

smärtupplevelse 

vid vissa 

mättillfällen 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Ingen reducering 

av läkemedels-

konsumtion i 

interventions-

gruppen jämfört 

Rapporterad 

signifikant 

skillnad på 

smärtreducering i 

interventions-

gruppen jämfört 

med 

kontrollgruppen  

Rapporterad 

signifikant 

smärtreducering i 

interventions-

gruppen jämfört 

med 

kontrollgruppen.  

Ingen rapporterad 

skillnad i 

blodtyck, 

hjärtfrekvens eller 

läkemedels-

konsumtion 

mellan grupperna 

Rapporterad 

signifikant 

skillnad på 

smärtreducering i 

interventionsgrup

pen jämfört med 

kontrollgruppen 

Interventions-

gruppen 

rapporterade 

signifikant lägre 

smärtintensitet 

samt stress- 

relaterad smärta 

under sängvila, 

djupandning och 

positionsändring 

andra 

postoperativa 

dagen jämfört 

med 

kontrollgruppen. 

Ingen reducering 
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Ingen reducering 

av läkemedels-

konsumtion i 

interventions-

gruppen jämfört 

med 

kontrollgruppen 

med 

kontrollgruppen 

av 

läkemedelskonsu

mtion i 

interventionsgrup

pen jämfört med 

kontrollgruppen 

Erhölls signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna? 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Om ja, vilka 

variabler? 

- VAS, blodtryck VAS VAS VAS VAS VAS 

Vilka slutsatser 

drar författaren? 

Författarna drar 

slutsatsen att 

musikintervention

är en effektiv 

metod för att 

lindra 

postoperativ 

smärta efter total 

knäatroplastik, 

med hänvisning 

till att även 

kontrollgruppen 

fick en form av 

intervention 

Musik kan 

användas som 

komplementär 

metod vid 

postoprativ smärta 

hos patienter som 

genomgår 

hjärtkirurgi 

Att lyssna på 

självvald musik 

pre- och 

postoperativt 

reducerar 

postoperativ 

smärta 

 

Musik är en 

effektiv icke 

farmakologisk 

metod för att 

lindra smärta hos 

bröstcancer-

patienter efter 

mastektomi 

Patienter som 

genomgår 

hjärtkirurgi kan 

gynnas av 

musikintervention 

vid behandling av 

smärta 

Musik har 

förmåga att 

reducera smärta 

under 

benmärgsbiopsi 

Musik lindrar 

smärtintensitet 

och stressrelaterad 

smärta under säng 

vila, djupandning 

och 

positionsändring 

postoperativt 

Instämmer du? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kan resultatet 

generaliseras till 

annan population? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kan resultatet ha 

klinisk betydelse? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Överväger nyttan 

med interventionen 

ev. risker? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ska denna artikel 

inkluderas i 

litt.studien? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Varför? Artikeln svarar på 

litteraturstudiens 

syfte 

 

Artikeln svara på 

litteraturstudiens 

syfte 

 

Artikeln svarar på 

litteraturstudiens 

syfte 

 

Artikeln svarar på 

litteraturstudiens 

syfte 

 

Artikeln svarar på 

litteraturstudiens 

syfte 

Artikeln svarar på 

litteraturstudiens 

syfte 

 

Artikeln svarar på 

litteraturstudiens 

syfte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elin Andersson & Erika Edvinsson 
 

1 
 

Bilaga 4. Värderingsmall kvasi-experimentella studier 

 

Artikel Lin et al. (2011) Meeuse et al. (2010) 

Syftet med studien? Utvärdera effekten av musikintervention på ångest, 

postoperativ smärta och fysiologiska reaktioner av emotionell 

och fysisk stress, så som ökat blodtryck, andningsfrekvens och 

sekretion av kortisol och epinefrin hos patienter som 

genomgår ryggradsoperation 

Utforska om patienter som lyssnar till musik under 

sigmoidoskopi, utan farmakologisk intervention, har reducerad 

smärtintensiteten under proceduren 

Är frågeställningarna tydligt 

beskrivna? 

Ja Ja 

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja Ja 

Vilka är inklusionskriterierna? >18 år, ingen mental eller kognitiv funktionsnedsättning, 

förmåga att kommunicera, samtycka till medverkan 

>18 år, genomgå sigmoidoskopi utan analgesi eller sövning, 

informerat samtycke 

 

Vilka är exklusionskriterierna? Saknas Saknas 

Vilken urvalsmetod användes? Konsekutivt urval Konsekutivt urval 

Är undersökningsgruppen 

representativ? 

Ja Ja 

Var genomfördes undersökningen? Taiwan Nederländerna 

Vilket antal deltagare inkluderades 

i undersökningen? 

EG*:30  

 

KG**: 30 

EG: 153  

 

KG: 154 

Vilka mätmetoder användes? Visuell Analog Skala, blodtryck och puls Visuell Analog Skala 

Var reliabiliteten beräknad? Ja Nej 

Var validiteten diskuterad? Ja Nej 

Var demografiska data liknande i 

jämförelsegrupperna? 

Ja Ja 

Hur stort var bortfallet? 0 0 

Fanns en bortfallsanalys? Nej Nej 

Var den statistiska analysen 

lämplig? 

Ja Ja 

Vilka var huvudresultaten? Signifikant skillnad mellan grupperna genom hela 

undersökningen där interventionsgruppen visade lägre 

smärtnivå. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad 

gäller blodtryck och puls 

Ingen signifikant skillnad i upplevd smärta mellan interventions 

gruppen och kontrollgruppen  

Erhölls signifikanta skillnader? Ja Nej 
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Om ja, vilka variabler?   

Vilka slutsatser drar författarna? Musikintervention har positiv effekt på smärta hos patienter 

som genomgår ryggradsoperation 

Att lyssna på musik reducerar inte smärtupplevelsen under 

sigmoidoskopi 

Instämmer du? Ja Ja 

Kan resultatet generaliseras till 

annan population? 

Nej Nej 

Kan resultatet ha klinisk betydelse? Ja Ja 

Ska denna artikel inkluderas i 

litteraturstudien? 

Ja Ja 

Motivera varför Artikeln svarar på litteraturstudiens syfte Artikeln svara på litteraturstudiens syfte 

 


