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Sammanfattning: 

Bakgrund: Musik har använts inom vården under en lång tid. Tidigare 

forskning visade att musik påverkade kroppen på många sätt och kan lindra 

smärta. Postoperativ smärta är ett stort problem inom den kirurgiska vården 

och en god smärtlindring minskar risken för postoperativa komplikationer.  

Syfte: Syftet var att beskriva hur musik påverkar patienters postoperativa 

smärta.  

Frågeställning: Påverkar musik behovet av smärtstillande läkemedel 

postoperativt? 

Metod: Litteraturstudie med ett systematiskt tillvägagångssätt. Sökningar 

gjordes i tre olika databaser och urvalet av artiklar gjordes i tre steg. Slutligen 

inkluderades 11 artiklar till litteraturstudien.  

Resultat: Av de 11 artiklar som analyserades var det fyra som påvisade att 

musik efter operation hade lindrande påverkan på postoperativ smärta, sex 

artiklar visade att musik hade lindrande påverkan på postoperativ smärta vid 

vissa mättillfällen och en artikel beskrev att musik inte hade någon påverkan på 

postoperativ smärta. Sex av artiklarna som ingick i litteraturstudien hade 

redovisat musikens påverkan på behovet av analgetika. Hälften av de sex 

artiklarna beskrev att musik ledde till ett minskat analgetikabehov. 

Slutsats: Då majoriteten av artiklarna i litteraturstudien påvisade att musik har 

påverkan på postoperativ smärta anser författarna att det kan vara ett bra 

komplement till den farmakologiska smärtlindringen efter operation.   

 

 
Nyckelord/Sökord: Alternativ/komplementär smärtlindring, musik, 

postoperativ smärta, smärtlindring, postoperativ omvårdnad. 
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1. Inledning  
Smärta efter en operation är ett vanligt problem och farmakologisk 

smärtlindring är den mest använda behandlingen. Farmakologisk behandling 

kan dock medföra bieffekter som till exempel andningsdepression, illamående, 

förstoppning och leverpåverkan hos patienten (Rawal, 1999). Komplementära 

och alternativa smärtbehandlingar är ofta mindre kostsamma och mindre 

benägna att ge biverkningar (Aly, 2001) och exempel på sådana behandlingar 

är musik, avslappning, akupunktur och massage (Hawthorn & Redmond, 

1999). I litteraturstudien ligger fokus på användandet av musik vid 

postoperativ smärta.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Postoperativ omvårdnad 

Den omvårdnad som patienten genomgår efter en operation kallas för 

postoperativ omvårdnad. Patienten måste på olika sätt övervakas under 

uppvakningsfasen. Beroende på hur stabilt patientens tillstånd är kontrolleras 

bland annat blodtryck, puls, andningsfrekvens, syrgasmättnad och temperatur 

regelbundet. EKG-övervakning kan också vara nödvändigt. Så fort den 

postoperativa fasen inleds gäller A-B-C-D-principen. A står för airway och fria 

luftvägar, B står för breathing, det vill säga andning, C står för cirkulation och 

D står för disability, vakenhetsgrad och medvetande. Under den fortsatta 

postoperativa fasen är det viktigt att vara observant på komplikationer som kan 

uppstå till följd av en operation, så som respiratoriska komplikationer 

(syrebrist, andningssvikt och lunginflammation med mera) och cirkulatoriska 

komplikationer (t.ex chock, blödning och lungemboli). I den postoperativa 

vården ingår också att bedöma och behandla postoperativ smärta (Almås, 

Stubberud & Grønseth, 2011).  

 

2.2 Postoperativ smärta 

Smärta är en känsla som upplevs vid vävnadsskada eller vid sjukdom och 

upplevs som obehaglig, även på ett känslomässigt vis. Hur smärtan upplevs 

beror på många olika faktorer så som psykologiska, fysiologiska, kulturella och 

sociala faktorer (Brattberg, Mannheimer & Malmquist, u.å). 

   Det finns en viss typ av nervimpulser som framkallar smärta och som bildas i 

fria nervändslut hos sensoriska nervfibrer, även kallade smärtfibrer. 

Receptorerna som sitter i smärtfibrernas nervändslut kallas för nociceptorer 

och dessa kan påverkas direkt av en vävnadsskada (Sand, Sjaastad, Haug & 

Bjålie, 2007). Vid ett kirurgiskt ingrepp får patienten en vävnadsskada vilket 

gör att de nociceptiva receptorerna aktiveras och smärtsignaler skickas via 

afferenta fibrer till det centrala nervsystemet (CNS) (Hawthorn & Redmond, 

1999).  I CNS sker en rad komplicerade processer som leder till att smärtan 

uppfattas och patienten får ont (Hægerstam, 2008).    

   Den postoperativa smärtan behöver inte enbart bero på det kirurgiska 

ingreppet utan kan också ha orsaker i faktorer runt operationen. Till exempel 

om gas används för att spänna ut buken under operationen kan gasen ge 

upphov till smärta i skuldrorna postoperativt (Hawthorn & Redmond, 1999). 
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   Det är viktigt att tänka på att smärta är subjektivt och kan upplevas väldigt 

olika hos olika människor (Yin, Tse & Wong, 2011). Patientens upplevelse av 

smärta ska alltid respekteras och tas på allvar (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2014).  

 

2.3 Smärtbedömning 

För att kunna ge en bra smärtlindring krävs regelbundna skattningar av 

smärtan. Vid smärta ökar puls och blodtryck (Werner, 2010c) men enligt 

Rawal (1999) är det inte tillräckligt med enbart bedömning av vitala parametrar 

och patientens beteende för att bedöma smärta. För att göra en god bedömning 

av smärtan bör patienten själv få skatta smärtan med hjälp av validerade 

skattningsskalor eller frågeformulär (Rawal, 1999). Det är viktigt med en bra 

dialog mellan patient och behandlare för att smärtbehandlingen ska fungera 

(Hawthorn & Redmond, 1999).       

   Det finns flera olika validerade smärtskattningsinstrument. Ett av dem är den 

visuella analoga skalan (VAS) där patienten får markera sin smärta på en 10 

centimeter lång rak linje där 0 centimeter representerar ingen smärta och 10 är 

den värsta tänkbara smärtan. En liknande variant är den numeriska skalan 

(NRS) där patienten får välja en siffra mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta 

tänkbara smärta) (Bergh, 2009). Smärtan kan också skattas med en verbal skala 

(VRS) där patienten får välja mellan olika beskrivande ord för att bedöma sin 

smärta. Vanligtvis får patienten välja mellan sex alternativ: ingen, lindrig, 

obehaglig, besvärlig, fruktansvärd eller outhärdlig smärta (Rawal, 1999). 

Utöver de ovannämnda bedömningsinstrumenten finns ytterligare ett flertal 

instrument för att skatta smärta, bland annat CAS, FPS (Subhashini, Vatsa & 

Lodha, 2008), FLACC (Nilsson, Finnström & Kokinsky, 2008) och FS 

(Ramer, Richardson, Cohen, Bedney, Danley & Judge, 1999). 

   Skattningen av smärta ska dokumenteras i patientjournalen (Allvin & 

Branteberg, 2010). Utifrån smärtskattningarna tas beslut om hur 

smärtbehandlingen ska se ut. Enligt Werner (2010b) rekommenderas att 

patienter inte ska behöva uppleva postoperativ smärta högre än tre på en skala 

från noll till tio. Det vill säga att smärtbehandling ska sättas in i god tid innan 

patienten hamnar på smärtnivå tre.    

 

2.4 Postoperativ smärtlindring  

Smärta är ett problem som människan försökt bekämpa i alla tider. 

Beskrivningar av bedövningsmedel finns redan i de babyloniska kilskrifterna 

från år 2250 f.Kr. På den tiden brukades växtsafter för att lindra smärtan. 

Alkohol, akupunktur, hypnos, tryck mot nervstam och nedkylning användes 

också tidigt för att motverka smärta. Operationer började utföras tidigt och det 

ansågs då vara ett hantverk snarare än en medicinsk åtgärd (Halldin, 2005).  

   Att behandla den postoperativa smärtan är inte bara viktigt ur en 

medmänsklig synvinkel för att minska patientens lidande, utan det är också 

viktigt för att minska risken för postoperativa komplikationer. Vid smärta 

startas ett sympatikuspåslag i kroppen vilket ökar påfrestningen på hjärtat, 

cirkulationen, respirationen och metabolismen. En vävnadsskada ger upphov 
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till en inflammatorisk process som kan ge reaktioner som feber, trötthet, 

förvirring och smärta i muskler och leder. Genom att behandla den 

postoperativa smärtan minskar reaktionerna av smärtan och inflammationen, 

vilket leder till minskad risk för postoperativa komplikationer på bland annat 

hjärta, kärl och lungor. Dessutom kan postoperativ smärta som är akut övergå i 

en kronisk smärta om den inte behandlas, i och med att det då sker förändringar 

i smärtsystemet (Werner, 2010a).   

   För att uppnå en god smärtlindring kan både farmakologiska och icke 

farmakologiska åtgärder som musik, avslappning, akupunktur och massage 

användas (Hawthorn & Redmond, 1999). För att smärtbehandlingen ska 

fungera på bästa sätt behövs också ett bra samarbete mellan de olika 

behandlande avdelningarna och professionerna som patienten kommer i 

kontakt med (Allvin & Branteberg, 2010).   

   Att lindra postoperativ smärta kan vara svårt och enligt Rawal (1999) är den 

postoperativa smärtlindringen ofta undermålig. Enligt Yin et al. (2011) har 

studier visat att nästan 80 % av alla patienter upplever smärta under de första 

24 timmarna efter operation. För att lyckas minimera smärtan postoperativt är 

det viktigt att sätta in åtgärder tidigt. Postoperativ smärta kan förebyggas redan 

innan operationen genom att förbereda patienten både psykiskt och fysiskt med 

information och läkemedel (Arnér & Gordh, 2005).  

   Under operationen spelar det roll vilken anestesimetod som används. Det har 

påvisats att anläggning av regionalanestesi i kombination med generell anestesi 

leder till minskad postoperativ smärta. Det finns flera typer av regionalanestesi 

som kan användas. Lokalanestesimedel kan infiltreras direkt i 

operationsområdet, det kan läggas en nervblockad för de nerver som leder till 

ett perifert operationsområde och en epiduralkateter kan läggas för att tillföra 

lokalanestesi eller opioider (Arnér & Gordh, 2005).  

   Den primära postoperativa smärtlindringen är behandling med paracetamol 

och/eller NSAID-preparat (non steroidal anti-inflammatory drugs). Om det inte 

ger tillräcklig effekt används ofta injektion av opioider. Vid stora operationer 

kan en epiduralkateter läggas högt upp i epiduralrummet som får ligga kvar 

efter operationen för att lätt kunna tillföra opioider eller lokalbedövningsmedel 

(Järhult & Offenbartl, 2006). Smärtlindring i form av opioider som ges 

intravenöst eller genom epiduralkateter kan administreras av sjuksköterska 

eller av patienten själv genom så kallad PCA (patientkontrollerad analgesi) 

eller PCEA (patientkontrollerad epiduralanalgesi) (Rawal, 1999).  

 

2.5 Musik 
Musik är ett svårdefinierat begrepp. Det kan innebära ickespråkliga ljud som 

antingen framställs med hjälp av rösten eller med olika ljudredskap. Det är 

svårt att fastställa vilken tidpunkt som musik började användas, men 

arkeologiska fynd tyder på att musikredskap fanns redan under den 

förhistoriska tiden. Det är känt att musik hade en stor betydelse i äldre 

högkulturer så som grekisk, egyptisk och romersk kultur (Bohlin, u.å).  
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2.6 Musik i vården ur ett historiskt perspektiv 

Ordet musik betyder musernas konst och kommer ursprungligen från det 

grekiska språket (Nordström, 1989). Den grekiska filosofen och matematikern 

Pytagoras som levde cirka 570-500 f.Kr. ansåg att musiken och hälsan hade en 

stark sammankoppling. Han menade att musiken hade en positiv inverkan på 

harmonin mellan kropp och själ (Nilsson, 2008). Även Florence Nightingale 

ansåg att musik var en mycket viktig omvårdnadshandling då det gällde 

patientens återhämtning. Hon använde därför musik på fältsjukhusen under 

Krimkriget (år 1854-1856) för att se om det på något sätt kunde ge en läkande 

effekt hos de skadade soldaterna (Edvardsson & Wijk, 2009).  

   Idag har studier påvisat att musik kan ge smärtlindring vid bland annat cancer 

(Huang, Good & Zauszniewski, 2010) och palliativa tillstånd 

(Gutgsell, Schluchter, Margevicius, Degolia, McLaughlin, Harris, 

Mecklenburg & Wiencek, 2013). Studien av Huang et al. (2010) påvisade att 

efter en 30 minuter lång musikintervention var det 42% av deltagarna i 

interventionsgruppen respektive 8% i kontrollgruppen som upplevde en 

halvering av den cancerrelaterade smärtan. Vid palliativa tillstånd påvisades 

det att smärtan minskade signifikant mer i interventions- än kontrollgrupp på 

två av tre smärtskattningsskalor efter musikintervention (Gutgsell et al., 2013) . 

 

2.7 Musikens inverkan på kroppen 
Musik ger både mentala och fysiska effekter i kroppen. Den hjälper till att dölja 

känslor och ljud som upplevs som obehagliga och kan dessutom jämna ut och 

minska svängningar i hjärnvågorna. Ju långsammare hjärnvågorna är, desto 

starkare känslor av lugn och avslappning upplevs (Campbell, 1998). Musik 

uppfattas i hörselcentrat som är placerat i hjärnans temporallob. När musik 

uppfattas uppstår stimuli i thalamus, förlängda märgen (medulla oblongata), 

hypothalamus, mitthjärnan (mesencephalon) och hjärnbryggan (pons). Musik 

ger en påverkan på den högra hemisfären av hjärnan och resulterar i en 

frisättning av de kroppsegna morfinerna enkefalin och endorfin genom det 

limbiska systemet (Korhan, Uyar, Eyigör, Hakverdioğlu Yönt, Çelik & 

Khorshıd, 2014). Att kroppen slappnar av då musik lyssnas till kan förklaras 

med att nivåerna av hormonet oxytocin ökar (Asp & Ekstedt, 2009). Musik 

påverkar andningen hos en människa. Musik i ett lugnare tempo och med långa 

ljud kan göra andningsfrekvensen lägre och djupare. Det leder i sin tur till 

bland annat större känslokontroll och bättre ämnesomsättning. Att lyssna på 

musik kan ge effekter på hjärtslagen då hjärtats slag ofta följer ljudets rytm. 

Därmed slår hjärtat lugnare vid lyssning till lugn musik, vilket gör att stress 

och spänningar lättar. Musik ger också en viss effekt på blodtrycket, snabb 

musik leder till en höjning och lugn musik till en sänkning (Campbell, 1998). 

Att lyssna på musik kan vara uppmuntrande och personen som lyssnar kan 

vända sin uppmärksamhet från något negativt mot något som känns mer 

lustfyllt. Den inre harmonin som kan upplevas till följd av musik beror på att 

musikimpulsen når de emotionella delarna av hjärnan (Asp & Ekstedt, 2009). 

Musik är en unik upplevelse för individen. Människors olika uppfattning av 

musik påverkas av tidigare upplevelser, kön, ålder, kultur, humör och attityd 

(Engwall & Sörensen Duppils, 2009).  
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2.8 Teoretisk referensram 

Smärta är en högst individuell upplevelse (Rawal, 1999) och det är viktigt att 

respektera personens upplevelser av smärtan (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Personcentrerad vård innebär att respektera och bekräfta personens 

tolkning av sin situation (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Utifrån Svensk 

Sjuksköterskeförenings (2010) definition av personcentrerad vård kan 

erbjudande om musik till personer med smärta betraktas som att vårda 

personcenterat, om musiken anpassas efter personens önskemål och behov. 

Enligt Engwall och Sörensen Duppils (2009) är det viktigt att ta hänsyn till 

individens önskemål i valet av musik för att den ska ha en god terapeutisk 

effekt.   

   Musik i vården tas bland annat upp av omvårdnadsteoretikerna Florence 

Nightingale och Virginia Henderson. Henderson (1997) beskrev 14 områden 

inom den grundläggande omvårdnaden. Ett av områdena var att sjuksköterskor 

ska hjälpa patienter att utföra fritidsaktiviteter. Hon beskrev att möjligheten att 

utföra fritidsaktiviteter för nöjes skull är viktigt för tillfrisknandet i och med att 

det ökar patientens välbefinnande och motverkar inaktivitet. Att lyssna på 

musik kan vara en sådan typ av fritidsaktivitet (Henderson, 1997). Florence 

Nightingale utformade en omvårdnadsteori som la stort fokus på miljön kring 

patienten. Bland annat så beskrev hon hur sysselsättning utifrån kultur och 

religion, som till exempel att lyssna på musik, kunde styrka patienten andligt 

och emotionellt (Andersson, 1997).    

 

2.9 Problemformulering 

Postoperativ smärta är en stor utmaning inom vården och kan leda till svåra 

konsekvenser för patienten om det inte behandlas adekvat (Werner, 2010a). 

Farmakologisk smärtbehandling som främst består i paracetamol, NSAID-

preparat och opioider kan alla ge upphov till besvärande biverkningar hos 

patienten (Rawal, 1999; Hawthorn & Redmond, 1999). Musik är likt andra 

komplementärbehandlingar en billig och patientsäker metod (Aly, 2001) som 

enligt tidigare forskning lindrat smärta hos patienter med bland annat cancer 

(Huang, Good & Zauszniewski, 2010) och palliativa tillstånd 

(Gutgsell, Schluchter, Margevicius, Degolia, McLaughlin, Harris, 

Mecklenburg & Wiencek, 2013). I och med problemen som finns med 

farmakologisk behandling anser författarna att kunskap om komplementära 

behandlingar skulle kunna vara till hjälp. För att kunna bedöma om 

sjuksköterskor kan erbjuda patienterna musik som postoperativ smärtlindring 

anser författarna att det krävs en redovisning över musikens eventuella 

påverkan på postoperativ smärta.   

 

3. Syfte 
Syftet var att beskriva hur musik påverkar patienters postoperativa smärta.  
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3.1 Frågeställning 

Påverkar musik behovet av smärtstillande läkemedel postoperativt? 

 

4. Metod 

4.1 Design 

Studiens design var deskriptiv och gjordes utifrån Forsberg och Wengströms 

(2008) tillvägagångssätt för systematiska litteraturstudier. Tidigare 

vetenskaplig forskning söktes inom det ämne som studien avsåg att beskriva 

och valdes, värderades och analyserades sedan.   

 

4.2 Sökstrategi 

Sökningar gjordes i tre databaser: Cinahl, Medline och PsycINFO. Databaserna 

innehåller forskning inom omvårdnadsvetenskap och antogs därför kunna 

innehålla relevanta artiklar för syftet (Forsberg & Wengström, 2008). En 

provsökning gjordes med sökorden music, pain, postoperative pain, surgery 

och postoperative care. Därefter valdes music och postoperative pain som 

sökord och söktes både som databasernas ämnesord (Cinahl headings, MeSH-

termer eller Thesaurus-termer) och som fritext i fyra olika kombinationer i de 

olika databaserna. Först söktes båda orden som ämnesord och sedan som 

fritext. Därefter söktes det ena ordet som fritext och det andra som ämnesord 

och sedan tvärtom. I PsycINFO fanns inte postoperative pain som ett 

ämnesord, då användes istället Thesaurus-termen pain. Vid alla sökningar 

användes Booleska operatorn AND mellan de två sökorden. Booleska 

sökoperatorer användes för att avgränsa sökningen och få fram så mycket 

relevant litteratur som möjligt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

   Alla sökningar begränsades till resultat på engelska och till resultat 

publicerade från och med år 2004 för att få förståeliga och tidsrelevanta 

resultat. I Cinahl och PsycINFO begränsades resultaten till Peer Reviewed, 

vilket innebär att artiklarna granskats av experter på området (Forsberg & 

Wengström, 2008). Peer reviewed-funktionen finns inte i databasen Medline. 

Sökningarna presenterades i en sökmatris (Bilaga 1).  

 

4.3 Urval 

Urvalet av artiklarna gjordes i tre steg enligt Forsberg och Wengstöms (2008) 

urvalsprocess. Steg ett var att läsa alla titlar och välja ut de som antogs kunna 

svara till syftet. Dubbletter ur samma databas sållades bort. I det andra steget 

lästes abstract för de valda artiklarna och de som fortsatt ansågs kunna svara 

mot syftet behölls till steg tre. Dubbletter mellan de olika databaserna sållades 

bort. I steg tre lästes artiklarna i fulltext och de som uppfyllde 

inklusionskriterierna togs med i litteraturstudien. Till steg tre fanns 23 artiklar 

att läsa i fulltext men enbart 14 fanns att tillgå utan kostnad, övriga behövde 

beställas. De 14 artiklarna lästes och ett beslut om att inte beställa fler togs. 

Utav de 14 artiklar som lästes i fulltext inkluderades 11 till litteraturstudien. 

Tio erhölls från databasen Cinahl och en från Medline. De tre som 

exkluderades i det tredje urvalssteget valdes bort på grund av att de inte höll sig 

inom ramarna för litteraturstudiens inklusions- och exklusionskriterier.  
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Inklusionskriterier: Studier där musikintervention enbart gavs under den 

postoperativa fasen. 

Exklusionskriterier: Reviewartiklar och pilotstudier. Studier där påverkan av 

musik under pre-, intra- eller perioperativ fas undersöktes. Studier med 

deltagare som inte hade förmågan att själva skatta sin smärta. Studier där en 

musikterapeut och/eller levande musik användes under interventionerna.  

 

4.4 Värdering 

Kvalitetsgranskning gjordes utifrån Forsberg och Wengströms (2008) 

granskningsmallar för randomiserade kontrollerade studier och 

kvasiexperimentella studier. Alla studier hade medelhög alternativt hög 

vetenskaplig kvalitet och ansågs av författarna vara pålitliga och kunde 

inkluderas i litteraturstudien.     

 

4.5 Bearbetning och analys 

Artiklarna lästes i sin helhet. En översikt av dessa gjordes där syfte, metod och 

resultat redovisades samt hur författarna till litteraturstudien värderat 

artiklarna.  (Bilaga 2 - artikelmatris). För att svara på litteraturstudiens syfte 

lästes artiklarnas respektive resultat noggrant med fokus på hur 

musikinterventionen påverkade upplevelsen av postoperativ smärta samt hur 

den påverkade behovet av analgetika. Artiklarna sammanställdes utifrån deras 

resultat: musik lindrade postoperativ smärta, musik lindrade postoperativ 

smärta vid vissa mättillfällen eller musik hade ingen påverkan på postoperativ 

smärta samt om musik ledde till minskat behov av analgetika eller inte. 

Dessutom studerades hur smärtan påverkades vid det första 

interventionstillfället i studierna. Tabeller gjordes för att tydliggöra resultatet 

(Tabell 1-3).   

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Alla de studier som inkluderades i litteraturstudien var etiskt granskade innan 

de utfördes. På så sätt ökar det vetenskapliga värdet av litteraturstudien 

(Wallengren & Henricson, 2012). Alla deltagare fick välja om de ville delta i 

studierna eller inte och de hade möjlighet att avbryta medverkan när som helst. 

För att litteraturstudien skulle hålla en god etisk kvalitet förvanskade inte 

författarna text och allt relevant resultat för syftet presenterades utan 

författarnas egna åsikter eller värderingar (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

5. Resultat 
De elva artiklar som inkluderades i litteraturstudien var av kvantitativ design. 

Resultatet baserades på det totala antalet deltagare, 1005 personer. Antalet 

studiedeltagare varierade i de olika studierna mellan 41 -213 personer. 

Studierna utfördes i olika länder; fyra i USA, samt en i vardera; Iran, Sydkorea, 

Japan, Sverige, Kina, Finland och Turkiet. Olika typer av kirurgi var 

representerade i studierna. (Tabell 1). 
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   De olika studierna utförde olika antal interventioner och under olika lång tid. 

Interventionstillfällena varierade mellan 1-7gånger. Interventionstiderna 

varierade från 15 minuter till hela det postoperativa förloppet på 

uppvakningsavdelningen. Under interventionerna användes i de flesta studier 

personligt anpassad musik (Tabell 2).  

  Smärtskattningarna gjordes på olika sätt i studierna. I sex av studierna 

användes VAS. I tre av studierna gjordes smärtskattningar under 

interventionens gång. De övriga smärtskattade bara innan och/eller efter 

intervention. Antalet smärtskattningar varierade från två till 15 stycken. (Tabell 

3). 

Tio av de elva artiklar som inkluderades i litteraturstudien visade att den 

postoperativa smärtan var mindre i interventionsgruppen än i kontrollgruppen 

vid minst ett mättillfälle. (Tabell 1).  

 

5.1 Musik lindrar postoperativ smärta 

Fyra studier (Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Tse, Chan & Benzie, 2005; Voss, 

Good, Yates, Baun, Thompson & Hertzog, 2004; Özer, Karaman Özlü, Arslan 

& Günes, 2013) påvisade att interventionsgrupperna upplevt mindre smärta än 

kontrollgrupperna vid alla mättillfällen (Tabell 1). 

 

5.2 Musik lindrar postoperativ smärta vid vissa mättillfällen 

I sex studier(Comeaux & Steele-Moses, 2013; Good & Ahn, 2008; Vaajoki, 

Pietilä, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2012; Masuda, Miyamoto & 

Shimizu, 2005; Nilsson, Kokinsky, Nilsson, Sidenvall & Enskär, 2009; Bauer, 

Cutshall, Anderson, Prinsen, Wentworth, Olney, Messner, Brekke, Li, Sundt & 

Kelly, 2011) erhölls inget tydligt resultat. Det påvisades att 

interventionsgrupperna, som fått lyssna på musik, upplevde mindre smärta än 

kontrollgrupperna vid något/några mättillfällen men inte vid alla (Tabell 1).  

  I studien utförd av Masuda et al. (2005) beskrevs att musiken lindrade den 

postoperativa smärtan hos äldre patienter till väldigt stor del, efter en 

ortopedisk operation. Det var enbart vid en av åtta smärtskattningar som det 

inte fanns någon skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp. Vid de 

övriga smärtskattningstillfällena hade interventionsgruppen signifikant mindre 

smärta eller större smärtminskning än kontrollgruppen. Liknande resultat 

påvisades i studien av Good och Ahn (2008) där det vid tre av fyra 

smärtskattningstillfällen påvisades att interventionsgruppen hade en signifikant 

mindre smärta än kontrollgruppen. 

  Nilsson et al. (2009) och Bauer et al. (2011) beskrev att musiken hade väldigt 

liten påverkan på den postoperativa smärtan. Vid enbart en av ett flertal 

jämförelser mellan interventions- och kontrollgrupp som gjordes i studierna 

kunde det ses en signifikant större minskning av smärta i 

interventionsgrupperna.   
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5.3 Musik påverkar inte postoperativ smärta 

I en studie av Easter, DeBoer, Settlemyre, Starnes, Marlowe och Tart (2010) 

påvisades det att det inte var någon skillnad mellan grupperna i hur smärtan 

förändrades från inskrivning till utskrivning på uppvakningsavdelningen 

(Tabell 1, Tabell 2, Tabell 3).  

 

5.4 Påverkan på den postoperativa smärtan efter den första interventionen  

Antalet interventionstillfällen och tidpunkter skiljer sig åt mellan studierna 

(Tabell 2). I fem av studierna (Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Tse et.al., 2005; 

Easter et al. 2010; Nilsson et al., 2009; Vaajoki et al., 2012) genomfördes den 

första interventionen under operationsdagen. I två av dem (Ebneshahidi & 

Mohseni, 2008; Tse et.al., 2005) påvisades en lindring av smärtan bland 

deltagarna i interventionsgrupperna efter den första interventionen. Två 

påvisade ingen påverkan av den första interventionen (Easter et al. 2010; 

Nilsson et al., 2009) och en artikel redovisade inte resultatet för den första 

interventionen (Vaajoki et al., 2012). Tre studier utförde den första 

interventionen under dagen efter operationen (Özer et al., 2013; Good & Ahn, 

2008; Comeaux & Steele-Moses, 2013). Det resultat de erhöll var att en 

påvisade smärtlindring hos interventionsgruppen efter första interventionen 

(Özer et al., 2013) medan en studie inte gjorde det (Good & Ahn, 2008). En 

artikel redovisade inte resultatet för den första interventionen (Comeaux & 

Steele-Moses, 2013). Bauer et al. (2011) genomförde den första interventionen 

under den andra postoperativa dagen. Interventionsgruppen påvisade ingen 

påverkan av interventionen vid det tillfället. Voss et al. (2004) och Masuda et 

al. (2005) beskrev inte vid vilken tidpunkt den första interventionen utfördes 

men de båda påvisade en lindring av smärta i interventionsgruppen efter första 

interventionen.  

   Av de nio studier som redovisade resultatet av den första interventionen var 

det fem som påvisade att musiken lindrade den postoperativa smärtan och fyra 

som inte gjorde det. 

  

5.5 Behov av smärtstillande läkemedel 

Sex av de elva studier som granskades gjorde en mätning av behovet av 

farmakologisk smärtlindring under den tid studien pågick (Tabell 1). 

Tre av studierna (Ebneshahidis & Mohseni, 2008; Nilsson et al., 2009; Tse et 

al., 2005) visade att det var en signifikant skillnad mellan grupperna gällande 

mängden smärtstillande läkemedel som administrerades. Det vill säga att 

interventionsgrupperna, som lyssnade på musik, krävde signifikant mindre 

analgetika än kontrollgrupperna, som inte lyssnade på musik. De övriga tre 

studierna.(Easter et al., 2010; Bauer et al., 2011; Voss et al., 2004) visade 

däremot ingen signifikant skillnad mellan interventions- och kontrollgrupperna 

(Tabell 1).  
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5.6 Tabell 1: Redovisning av studierna som ingår i litteraturstudien. 

+ =påverkan, / = påverkan till viss del, 0 = ingen påverkan, Blankt = undersöktes inte. 

Författare Studiens titel Land Antal deltagare 

(män/kvinnor) 

Typ av kirurgi Musikens 

påverkan på 

smärtan 

Musikens 

påverkan på 

analgetika-

behovet 

Bauer et al.  Effect of the combination of music and nature sounds 

on pain and anxiety in cardiac surgical patients: a 

randomized study 

USA n=100  

(77/23) 

Hjärtkirurgi / 0 

Comeaux & 

Steele-Moses 

The Effect of Complementary Music Therapy on the 

Patient's Postoperative State Anxiety, Pain Control, and 

Environmental Noise Satisfaction 

USA n=41 

(27/14) 

Ej specificerat /  

Easter et al.  The impact of music on the PACU patient's perception 

of discomfort 

USA n=213 

(69/144) 

Ej specificerat 0 0 

Ebneshahidi & 

Mohseni  

The effect of patient-selected music on early 

postoperative pain, anxiety, and hemodynamic profile 

in Cesarean section surgery. 

Iran n=77 

(0/77) 

Kejsarsnitt + + 

Good & Ahn  Korean and American music reduces pain in Korean 

women after gynecologic surgery. 

Syd-

korea 

n=73 

(0/73) 

Gynekologisk 

kirurgi via buk 

/  

Masuda et al. Effects of Music Listening on Elderly Orthopaedic 

Patients During Postoperative Bed Rest. 

Japan n=44 

(18/26) 

Ortopedisk 

kirurgi 

/  

Nilsson et al.  School-aged children’s experiences of postoperative 

music medicine on pain, distress, and anxiety. 

Sverige n=80 

(40/40) 

Ej specificerat / + 

Tse et al. The effect of music therapy on postoperative pain, 

heart rate, systolic blood pressure and analgesic use 

following nasal surgery. 

Kina n=57 

(24/33) 

Nasalkirurgi + + 

Vaajoki et al. Effects of listening to music on pain intensity and pain 

distress after surgery: an intervention 

Finland n=168 

(90/78) 

Bukkirurgi /  

Voss et al. Sedative music reduces anxiety and pain during chair 

rest after open-heart surgery. 

USA n=61 

(ca 39/ca 22) 

Hjärtkirurgi + 0 

Özer et al.  Effect of Music on Postoperative Pain and Physiologic 

Parameters of Patients after Open Heart Surgery. 

Turkiet n=87 

(62/25) 

Hjärtkirurgi +  
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5.7 Tabell 2: Redovisning av studiernas interventioner. 

 Interventionen 

Författare Personligt 

anpassad musik 

Musikinterventionens 

längd 

Antal 

interventionstillfällen/dag 

Antal dagar 

studien pågick 

Totalt antal 

interventioner 

Bauer et al.  Ja 20 minuter 2 3 6 

Comeaux & Steele-Moses Nej 30 minuter 1 3 3 

Easter et al.  Ja Hela PACU*-vistelsen 1 1 1 

Ebneshahidi & Mohseni  Ja 30 minuter 1 1 1 

Good & Ahn  Ja 15 minuter 2 2 4 

Masuda et al. Ja 20 minuter 1 1 1 

Nilsson et al.  Nej 45 minuter 1 1 1 

Tse et al. Ja 30 minuter 2 2 4 

Vaajoki et al. Ja 30 minuter 1, 3, 3, 0 ** 4 7 

Voss et al. Nej 30 minuter 1 1 1 

Özer et al.  Ja 30 minuter 1 1 1 

 

* PACU = Post-Anesthesia Care Unit (Uppvakningsavdelning)  

** Vaajoki et al. utförde interventionen olika många gånger/dag under den fyra dagar långa studien. 
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5.8 Tabell 3: Redovisning av smärtskattning. 

 Smärtskattningen 

Författare Typ av 

smärtskattningsinstrument 

Smärtskattning innan 

alla interventioner 

(pretester) 

Smärtskattning efter 

alla interventioner 

(posttester) 

Smärtskattning under 

interventionens gång 

Totalt antal 

smärtskattningar 

Bauer et al.  VAS Ja Ja Nej 12 

Comeaux & 

Steele-Moses 

Fråga med svarsalternativ  

(se artikelmatris) 

Nej, enbart innan första. Ja Nej 4 

Easter et al.  DOS (VRS) Ja Ja Nej 2 

Ebneshahidi & 

Mohseni  

VAS Ja Ja Nej 2 

Good & Ahn  VAS Ja  Ja  Nej 8 

Masuda et al. VAS och FS Ja Nej Ja, 10 och 20 min in 3 

Nilsson et al.  CAS, FAS och FLACC Ja, innan op. Ja, 2 gånger efter. Ja, var 15 min  

(3 gånger) 

6 

Tse et al. VRS Nej, enbart innan första Ja Nej 5 

Vaajoki et al. VAS alternativt NRS  Ja Ja, plus en gång sista 

dagen utan 

intervention. 

Nej 15 

Voss et al. VAS Ja Ja Nej 2 

Özer et al.  Fråga med svarsalternativ 

(se artikelmatris) 

Ja Ja Nej 2 

VAS = Visual Analouge Scale  DOS = Descriptive Ordinal Scale 

VRS = Verbal Rating Scale   FS = Face Scale 

CAS = Coloured Analouge Scale  FAS = Fascial Affective Scale 

FLACC = Face, Legs, Activity, Cry, Consolability NRS = Numeric Rating Scale 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie är ett bra sätt att sammanställa tidigare forskning och 

beskriva ett problem (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna ansåg därför 

att det var ett lämpligt val av metod för att beskriva musikens påverkan på 

postoperativ smärta. Att göra litteraturstudier med systematisk sökning är ett 

bra sätt att genom tidigare forskning finna ny och säkrare kunskap. Inom 

vården är det viktigt att söka kunskap för att kunna utföra evidensbaserad vård, 

det vill säga vård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Att söka 

vetenskap för att utforma vården kan dock vara riskabelt enligt vissa forskare 

då de är rädda att vårdandets mening ska glömmas bort. Dessa forskare menar 

att vården inte enbart kan formas efter vetenskapen utan att evidens erhålls 

också genom teori, praktik, teknik, etik och moral (Forsberg & Wengström, 

2008).  

   Valet av sökord gjordes efter en provsökning med flera sökord som music, 

pain, postoperative pain, surgery och postoperative care. Då resultatet blev 

väldigt brett med så många sökord valdes tillslut enbart sökorden music och 

postoperative pain. Det ansågs att en sökning med de orden gav ett tillräckligt 

stort resultat för att kunna besvara syftet. Sökningar gjordes både som 

ämnesord och fritext samt ämnesord och fritext i kombination med varandra. 

Ämnesord användes för att undvika att få irrelevanta träffar i sökningen 

(Willman et al., 2011). Då sökningar gjordes med ämnesord blev resultatet 

begränsat och därför utökades sökningarna med ord i fritext.  

   Vid sökningen gjordes begränsningar utifrån språk och publicerings år. 

Språkbegränsningen var nödvändig för att författarna skulle ha möjlighet att 

förstå artiklarna men det ansågs ändå som en nackdel då intressant information 

kunde ha uteslutits i och med begränsningen. Begränsningen som gjorde att 

enbart artiklar publicerade från år 2004 och framåt motiverades genom att 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att forskning är en färskvara.  

   Urvalet av artiklar gjordes utifrån inklusions- och exklusionskriterier som 

valdes för att begränsa resultatet till syftet. Enbart artiklar som påvisade hur 

den postoperativa smärtans påverkades av musik som spelades efter operation 

inkluderades. Denna begränsning var nödvändig för att kunna besvara syftet. 

Däremot kunde det varit intressant att se hur musik vid olika tidpunkter kring 

operationen påverkat patienten. Om författarna även analyserat artiklar där 

musik spelades pre- och intraoperativt hade resultatet eventuellt sett 

annorlunda ut. Ett av exklusionskriterierna var studier med deltagare som inte 

själva kunde skatta sin smärta. I och med att smärta är en så personlig 

upplevelse bestämdes det att endast studier där deltagarna själva skattade sin 

smärta skulle inkluderas. En studie föll bort till följd av den begränsningen då 

spädbarn, som inte själva kunde skatta sin smärta, fanns med i 

undersökningsgruppen.  

   Nio artiklar exkluderades då de inte gick att få tag på kostnadsfritt. Det kan 

ha påverkat litteraturstudien negativt eftersom de artiklarna eventuellt kunde ha 

tillfört ytterligare information till resultatet. Trots det köptes inte artiklarna 

eftersom författarna ansåg att de redan funna artiklarna gav tillräcklig 

information för att besvara syftet. Dessutom var många artiklar likartade i såväl 
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metod som resultat och därmed antogs risken att viktig information missats på 

grund av exklusionen som ganska liten.  

   Analysen av studiernas resultat gjordes genom att artiklarna lästes noggrant 

av båda författarna och information som ansågs svara till litteraturstudiens 

syfte identifierades (Forsberg & Wengström, 2008). Därefter sammanställdes 

resultaten i form av tabeller. Författarna till litteraturstudien hade begränsad 

erfarenhet av att utföra litteraturstudier vilket kunde påverka analysen och 

kvalitetsbedömningen av artiklarna. Enligt Polit och Beck (2012) ökar 

tillförlitligheten hos en studie desto mer erfarenhet forskaren har av att utföra 

studier.    

 

6.2 Resultatdiskussion 

Tio av de elva artiklar som inkluderades i litteraturstudien visade att den 

postoperativa smärtan var mindre i interventionsgruppen än i kontrollgruppen 

vid minst ett mättillfälle (Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Tse, Chan & Benzie, 

2005; Voss, Good, Yates, Baun, Thompson & Hertzog, 2004; Özer, Karaman 

Özlü, Arslan & Günes, 2013; Comeaux & Steele-Moses, 2013; Good & Ahn, 

2008; Vaajoki, Pietilä, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2012; Masuda, 

Miyamoto & Shimizu, 2005; Nilsson, Kokinsky, Nilsson, Sidenvall & Enskär, 

2009; Bauer, Cutshall, Anderson, Prinsen, Wentworth, Olney, Messner, 

Brekke, Li, Sundt & Kelly, 2011). Utifrån resultatet antog författarna att musik 

kan ha en lindrande påverkan på postoperativ smärta. Resultatet i 

litteraturstudien stöds av en systematisk litteraturstudie utförd av Engwall och 

Sörensen Duppils (2009) där 15 av 18 granskade artiklar påvisade att musik 

lindrade postoperativ smärta. Värt att nämna är att Engwall och Sörensen 

Duppils (2009) inkluderade studier där musik spelades både under och/eller 

efter operation medan författarnas litteraturstudie enbart innehöll artiklar som 

utfört musikinterventionen efter operation.  

   De tio artiklar som påvisade att musik minskade den postoperativa smärtan 

var utformade på olika sätt och studerade olika typer av kirurgi. Olika typer av 

kirurgi kan orsaka olika svårighetsgrader av postoperativ smärta. Enligt 

Nilsson-Mjölbo, Werner och Rudin (2011) påverkas den postoperativa smärtan 

av typ av ingrepp, snittets storlek och placering. I och med att litteraturstudien 

granskade olika typer av kirurgi och därmed presenterade få studier med 

samma typ av kirurgi kunde inga generella slutsatser göras hur musiken 

påverkade smärtan efter en viss typ av operation.  

   Utifrån resultatet i litteraturstudien kunde det inte bedömas vad som gav mest 

minskning av den postoperativa smärtan: valbar musik eller icke valbar musik 

(Tabell 1 och 2). Det har även i andra studier visat sig vara svårt att göra en 

sådan bedömning. Nilsson (2008) beskrev i en reviewartikel att vissa studier 

rekommenderade att patienter får välja musik medan andra studier påvisade att 

det inte spelade någon roll om musiken var valbar eller inte.   

   Easter et al (2010) utförde den studie som inte påvisade någon lindring av 

smärta av musiken. De studerade olika typer av kirurgi och hade ett stort urval 

vilket sågs som en fördel och ökade studiens tillförlitlighet (Forsberg och 

Wengström, 2008). Trots att Easter et al. (2010) ansågs vara en tillförlitlig 
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studie så tror ändå författarna att musik kan lindra postoperativ smärta i och 

med att litteraturstudiens resultat påvisade det.    

   Interventionerna i de inkluderade artiklarna utfördes på olika sätt då det 

gällde antal skattningar av smärta, tidpunkter för skattningarna och antal 

minuter som interventionerna pågick. Resultatet av litteraturstudien visade att 

de flesta artiklar som påvisade påverkan av musik på postoperativ smärta 

endast hade skattat smärtan hos deltagarna efter en intervention, medan 

majoriteten av de artiklar där smärtan skattades vid flera tillfällen och flera 

interventioner påvisade viss påverkan av musik. Författarna till litteraturstudien 

trodde att smärtan lindrades mer vid den första interventionen i och med att 

patienterna kanske upplevde förväntan inför en annorlunda behandling, men att 

effekten kunde ha avtagit vid senare interventioner då det inte längre kändes 

nytt för patienterna. I och med det antog författarna att om alla studier utfört 

flera interventioner hade resultatet kunnat bli annorlunda och fler artiklar hade 

kunnat påvisa att musik lindrade postoperativ smärta vid flera mättillfällen. På 

samma sätt antog författarna att om smärtskattning enbart gjordes vid ett 

tillfälle hade fler artiklar fått resultatet att musik hade lindrande påverkan på 

postoperativ smärta. Antagandet stämde dock inte. I de nio studier som 

redovisade resultatet efter den första interventionen framkom det att i fem 

studier lindrades den postoperativa smärtan av musik (Ebneshahidi & Mohseni, 

2008; Masuda et al., 2005; Tse et al., 2005; Voss et al. 2004; Özer et al., 2013) 

och fyra gjorde inte det (Bauer et al., 2011; Easter et al., 2010; Good & Ahn, 

2008; Nilsson et al., 2009). Det var därmed svårt att avgöra när musiken gav 

bäst lindring.   

   Resultatet i litteraturstudien kan tyda på att en kortare interventionstid ger 

mer lindring av den postoperativa smärtan än en lång.  Den kortaste 

interventionstiden (15 minuter) påvisade att musiken gav lindring av 

postoperativ smärta vid tre av fyra mättillfällen (Good & Ahn, 2008). Däremot 

visade Nilsson et al. (2009) och Easter et al. (2010) som hade interventionstid 

på 45 minuter respektive hela det postoperativa förloppet på 

uppvakningsavdelningen, att den postoperativa smärtan lindrades vid ett av åtta 

mättillfällen alternativt inte lindrades alls. Resultatet kan också tolkas som att 

30 minuter är den optimala musikinterventionstiden i och med att de två studier 

som påvisade både lindring av smärta och minskat behov av smärtstillande 

läkemedel hade en interventionstid på 30 minuter (Ebneshahidi & Mohseni, 

2008; Tse et al., 2005).   

 

6.2.1 Analgetikakonsumtionen 

Utav de sex studier som kontrollerade det postoperativa analgetikabehovet var 

det tre som påvisade att interventionsgrupperna krävde signifikant mindre 

smärtstillande läkemedel än kontrollgrupperna (Ebneshahidi & Mohseni, 2008; 

Nilsson et al., 2009; Tse et al., 2005). De övriga tre studierna uppgav att det 

inte var någon skillnad mellan grupperna (Bauer et al., 2011; Easter et al., 

2010; Voss et al., 2004). Utifrån resultatet kunde inga bedömningar göras 

huruvida musiken påverkat analgetikabehovet eller inte. I Engwall och 

Sörensen Duppils (2009) reviewartikel fanns ett liknande resultat. Av elva 

studier som redovisade analgetikabehovet postoperativt var det sex studier som 

påvisade att interventionsgruppen krävde signifikant mindre smärtstillande 
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läkemedel än kontrollgruppen. Fem studier visade däremot ingen skillnad 

mellan grupperna gällande analgetikakonsumtionen.     

 

6.2.2 Faktorer som kan ha påverkat resultatet 

I enbart en av studierna (Ebneshahidi & Mohseni, 2008) bar alla deltagarna 

hörlurar och personalen var därmed blindad för studien då de inte hade vetskap 

om vilka deltagare som fick musik eller inte (Willman et al., 2011). Om alla 

studier gjorde på det här sättet hade resultaten kunnat se annorlunda ut, då det 

kanske hade varit lättare för personalen att behandla alla deltagare lika. 

Författarna tror att det är möjligt att personalen omedvetet pratade mer med de 

som de visste inte lyssnade på musik och på så vis utgjorde en distraktion. 

   Knappt hälften av alla studier uteslöt deltagare som led av kronisk smärta. 

Att övriga studier inte hade ett sådant exklusionskriterie påverkade eventuellt 

studiernas resultat, i och med att det då var svårt att avgöra om smärtan 

berodde på operationen eller om det var den kroniska smärtan som påverkade 

patienten. Trots det togs artiklarna ändå med i litteraturstudien på grund av att 

de i övrigt höll god kvalitet och svarade till syftet. 

   Det togs inte hänsyn till vilken typ av musik som spelades, operation som 

utfördes eller metod för intervention som användes. Det skulle kunna vara 

positivt eftersom författarna fick ett större urval och därmed ett bredare resultat 

men sågs också som negativt eftersom det ledde till att det var svårare att dra 

generella slutsatser och se samband (Forsberg & Wengström, 2008).  

   Studierna hade olika typer av smärtskattningsinstrument. Det sågs av 

författarna som en nackdel vid jämförandet av de olika studierna i och med att 

resultaten eventuellt påverkades av skattningsinstrumenten. Det hade varit bra 

om alla studier hade samma validerade instrument. Författarna ansåg dock 

resultatet vara pålitligt i och med att många studier använde samma instrument 

(VAS) samt att övriga instrument som användes ansågs vara pålitliga (Bergh, 

2009; Nilsson et al., 2008; Subhashini et al., 2008).  

 

6.2.3 Kultur och genus 

Författarna tog i litteraturstudien ingen hänsyn till etnicitet och kultur hos 

deltagarna i de olika studierna. I den västerländska kulturen har tillgången på 

mediciner länge varit stor och därför har västerlänningarnas tolerans för smärta 

minskat. Idag ses smärta som något onormalt som måste kontrolleras 

(Hawthorn & Redmond, 1999). Då studierna utfördes i flera olika länder och 

med deltagare med många olika etniska bakgrunder är det möjligt att 

deltagarna upplevde situationen och smärtan på olika sätt vilket kan ha bidragit 

till de varierande resultaten.  

   Enligt Ekstrand och Saarnio (2010) drabbar ojämlikhet i vården ofta de 

”svaga” samhällsgrupperna, där bland annat kvinnor ingår, och tidigare studier 

har visat att kvinnor i mindre utsträckning får smärtstillande läkemedel än män. 

Det skulle kunna förklaras med att män ofta är mer aktiva i sin vård och tar för 

sig mer, de jämställer sig med vårdpersonalen. Kvinnor däremot underordnar 

sig och är passiva som patienter (Ekstrand & Saarnio, 2010). Utifrån det antogs 

att de manliga deltagarna i studierna var mer företagsamma än kvinnorna och 

krävde mer smärtstillande läkemedel. Författarna antog därmed att studier med 
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överrepresentation av män i större utsträckning påvisade en smärtlindring av 

interventionen. Detta visade sig inte stämma. Såväl studier med 

överrepresentation av män som kvinnor upplevde smärtlindring av 

interventionen till lika stor del. Slutsatsen som gjordes var att musikens 

påverkan var likvärdig mellan män och kvinnor. 

.   

7. Slutsats 
Litteraturstudiens resultat visade att musik ofta har lindrande påverkan på 

postoperativ smärta. Författarna anser därför att musik är en bra 

komplementärmetod för smärtlindring då den är både kostnadseffektiv och 

patientsäker. Att spela musik postoperativt anser författarna vara en lättanvänd 

och lättillgänglig metod som patienten själv kan styra över och gärna kan 

erbjudas till alla postoperativa patienter.     

 

8. Förslag på vidare forskning 
I vidare forskning ser gärna författarna att det studeras hur en 

musikintervention i samband med operation ska utföras. När musiken ska 

spelas, under hur lång tid och vilken typ av musik som ska spelas för att ge bäst 

smärtlindring. Författarna anser också att forskning bör göras för att ta reda på 

vid vilka kirurgiska ingrepp som musik ger mest smärtlindring postoperativt.  

 

9. Kliniska implikationer 
Författarna anser att musik kan införas i det dagliga arbetet på uppvaknings- 

och kirurgiska vårdavdelningar. Med relativt små medel kan rutiner införas för 

att erbjuda alla patienter, som ska genomgå en operation, musik under den 

postoperativa fasen. Om patienterna tillfrågas innan det planerade ingreppet har 

de möjlighet att själva välja musik och på så vis blir vården mer 

personcentrerad. Att införa musik som en komplementär smärtlindring kan leda 

till ekonomiska vinster för samhället då de som hjälps av musiken eventuellt 

kräver mindre läkemedel.  
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skyltar om att inte störa patienterna sattes upp på dörrarna under 

interventionstiden. 

Skattningar och mätningar: Smärta, oro, tillfredställelse och lugn hos 

deltagarna skattades med VAS-skala. Blodtryck och hjärtfrekvens 

mättes. Skattningar och mätningar gjordes före och efter varje 

interventionstillfälle hos alla deltagare. Mängden analgetika som 

administrerats registrerades.     

Analysmetod: Statistisk analys.  

Styrkor: 

Randomiserat 

urval.  

Validerad 

skattningskala. 

Tydliga 

inklusions- och 

exklusions- 

kritereier. 

 

Svagheter: Stort 

bortfall.   

Vid ett tillfälle av sex 

fanns en signifikant 

skillnad i förändring 

mellan pre- och 

posttest mellan 

grupperna. 

Interventionsgruppen 

upplevde en 

signifikant större 

sänkning av smärta 

från innan till efter 

interventionen än 

kontrollgruppen. Vid 

de andra fem 

interventionstillfällen 

fanns ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna.  

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna i hur 

mycket smärtstillande 

läkemedel som 

brukades.   
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USA 

 

Syftet var att 

bestämma vilken 

effekt musikterapi 

har på ångest, 

postoperativ smärta 

och upplevelsen av 

oljud i 

omgivningen.  

 

Design: Kvasi-experimentell design 

Inklusionskriterier: Patient inlagd på kirurgisk avdelning 

efter en operation. Förväntad sjukhusvistelse på 3 dagar. 

Alert och orienterad. 18 år eller äldre. Kan läsa och 

skriva engelska. Patient med hematologi-onkologisk 

diagnos.  

Urval och slutgiltig grupp: Ej slumpmässigt urval. 

Korridor A blev kontrollgrupp, korridor B blev 

interventionsgrupp. 22 deltagare i kontrollgruppen och 

19 deltagare i interventionsgruppen. 

Interventionen: Både kontroll- och interventionsgrupp 

fick sin ordinerade medicinska smärtlindring. 

Kontrollgruppen fick vanlig postoperativ omvårdnad 

medan interventionsgruppen ombads lyssna på musik, 

utan sång, ur en förprogrammerad mp3 spelare under 30 

min efter det att de fått den medicinska smärtlindringen. 

Interventionen pågick i tre efterföljande dagar på den 

kirurgiska avdelningen eller till dess att patienten skrevs 

ut.   

Skattningar och mätningar: Alla deltagare fick varje dag 

svara på påståendet ”Under de senaste 24 timmarna har 

jag varit nöjd med min smärtlindring”. Svaren gavs på 

en skala mellan 1-4 där ett stod för ”stämmer inte alls” 

och fyra stod för ”stämmer mycket väl”.  

Analysmetod: Statistisk analys.  

 

Styrkor:   

Tydliga 

tabeller 

 

Svagheter: 

Icke 

randomiserat 

urval till 

kontroll- och 

interventions

grupp. Inga 

exklusions-

kriterier. 

 

Det var ingen skillnad i 

smärthanteringen mellan 

gruppera innan första 

intervention. Under den 

andra dagen (efter 

intervention) var det en 

signifikant skillnad i hur 

personerna hanterade 

smärtan.  

Interventionsgruppen 

upplevde en signifikant 

högre grad av 

smärthantering än 

kontrollgruppen. 

Kontrollgruppen hade 

ingen signifikant skillnad i 

hur de upplevde 

smärthanteringen mellan 

första och andra mätningen. 

Interventionsgruppen hade 

en signifikant förbättring av 

hur de upplevde 

smärthanteringen mellan 

första och andra mätningen. 
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USA 

 

 

Syftet var att 

utvärdera 

fördelarna med 

musik för patienter 

på en uppvaknings-

avdelning innan en 

förändring i 

praktiken.  

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Inklusionskriterier: Patienter som genomgått dagkirugi och 

var stabila efter operationen. Vuxna (18+). Kunde 

kommunicera med och förstå personalen på 

uppvakningsavdelningen.  

Exklusionskriterier: Personer med kognitiva svårigheter, 

personer som genomgått akut operation, personer som 

begått brott och är under övervakning samt barn och gravida 

kvinnor.  

Urval: 233 deltagare rekryterades och randomiserades till 

interventions- eller kontrollgrupp.  

Bortfall: Tio valde att avsluta deltagandet. Ytterligare tio 

exkluderas på grund av postoperativ medicinsk instabilitet 

eller kontaktbegränsningar som följd av infektion. 

Slutgiltigt antal deltagare i studien var 213, 111 i 

interventionsgruppen och 102 i kontrollgruppen. Totalt i 

studien deltog dubbelt så många kvinnor som män. 

Medelåldern i interventionsgruppen var 4.7 år äldre än 

kontrollgruppen. Skillnaderna vad gäller kön och ålder 

mellan grupperna var signifikanta (p<0,001; p=0,014).  

Interventionen: Interventionsgruppen valde egen musik som 

de lyssnade på under hela vistelsen på avdelningen. 

Skattningar och mätningar: Smärtnivå, blodtryck, 

hjärtfrekvens, andningsfrekvens, syresaturation, 

administrerade läkemedel och andra mått på bekvämlighet 

bedömdes vid in- och utskrivning. Smärta skattades genom 

deskriptiv ordinal skala, 0 till 10 där noll representerade 

”ingen smärta”, medan tio representerade ”den värsta smärta 

patienten någonsin upplevt”. Uppfattningen av ljudnivån 

bedömdes också vid in- och utskrivning genom frågor om 

upplevelser av ljudnivån.  

Analysmetod: Statistisk analys. Signifikationsnivå p=0,05. 

Styrkor: 
Randomiserat 

urval.  

Validerad 

skattningskala. 

Tydliga 

inklusions- och 

exklusions- 

kritereier. 

Smärtnivån skattades 

väldigt olika bland 

deltagarna. Det var 

ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna i hur smärtan 

förändrades mellan 

mätningarna vid in- och 

utskrivning.  

Av deltagarna i studien 

var det 50 som 

rapporterade att de hade 

noll smärta både vid in- 

och utskrivning därmed 

var det de övriga 163 

deltagarnas data som 

utvärderades.  

Majoriteten av 

deltagarna som 

upplevde smärta efter 

operationen krävde 

intravenös 

smärtbehandling oavsett 

om de var i musik- eller 

kontrollgruppen och 

mängden läkemedel 

som administrerades var 

också likvärdig mellan 

grupperna. 
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Iran 

 

Syftet var att 

utforska effekten 

av patientvald 

musik på 

postoperativ 

smärta, oro, 

opioid-behov och 

hemodynamiska 

parametrar. 

 

Design: Randomiserad kontrollerad studie.  

Inklusionskriterier: Vuxna (18+). God fysisk status. Planerades 

genomgå ett elektivt kejsarsnitt under generell anestesi. 

Exklusionskriterier: Hörselnedsättning. Kronisk 

smärtproblematik. Alkohol- eller drogmissbruk. Kända psykiska 

störningar eller minnesstörningar.  Känd allergi till någon av de 

planerade perioperativa läkemedlen. Tidigare komplikationer vid 

anestesi eller operation. Diagnostiserad ångeststörning och 

hypertoni. Annat modersmål än persiska.  

Urval: Randomisering till interventions- och kontrollgrupp. 40 

personer i varje grupp. 

Bortfall: Två personer exkluderades ur interventionsgruppen på 

grund av tekniska problem med musikspelarna. En exkluderades 

ur kontrollgruppen på grund av att personen bedömdes vara på 

gränsen till extrem ångest. Slutligen var det 38 deltagare i 

interventionsgruppen och 39 i kontrollgruppen.  

Interventionen: Interventionsgruppen lyssnade på sin favorit 

musik, som de själva tagit med, genom hörlurar i 30 minuter med 

start 15 minuter efter ankomst till uppvakningsavdelningen. 

Kontrollgruppen bar hörlurar men lyssnade inte på musik.  

Skattningar och mätningar: Smärta och oro bedömdes med hjälp 

av VAS-skalor. Hjärtfrekvens och blodtryck mättes vid två 

tillfällen med 5 minuters mellanrum och ett medelvärde av de två 

analyserades. Bedömningarna gjordes av en sjuksköterska direkt 

efter interventionen. Den var blindad för vilka som tillhörde 

vilken grupp. Given mängd analgetika under den första 

postoperativa timmen registrerades.      

Analysmetod: Statistisk analys.  
 

Styrkor: 

Randomiserat urval. 

Validerad 

skattningskala.  

Tydliga inklusions- 

och 

exklusionskritereier. 

Sjuksköterskan som 

var med vid smärt-

bedömningen var 

blindad för 

gruppindelningen. 

 

Svagheter: 

Inga skattningar av 

smärta gjordes innan 

interventionen började.  

Smärtan var 

signifikant lägre i 

interventions-
gruppen än i 

kontrollgruppen vid 

bedömningen som 

gjordes efter den 30 

minuter långa 

interventionen. 

Behovet av 

opioider var 

signifikant lägre i 

interventions- än 

kontrollgruppen.   
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Sydkorea 

 

Huvudsakligt 

syfte var att 

utforska 

effekten av 

musik på 

postoperativ 

smärtlindring 

hos patienter 

i Korea. 

Sekundärt 

syfte var att 

utforska de 

musikaliska 

preferenserna 

hos 

postoperativa 

kvinnor i 

Korea.  

 

Design: Kvasiexperimentall design med pretest och posttest.  

Inklusionskriterier: Kvinnor som planerades genomgå gynekologisk operation via 

buk. 20-70 år. Förväntades få patientstyrd epidural smärtlindring (PCEA) 

alternativt sjuksköterskeadministrerad intramuskulär eller intravenös 

smärtlindring.  

Exklusionskriterier: De som skulle genomgå ett perinealt, laproskopiskt eller ett 

litet ingrepp. Opioidberoende.    

Urval: 78 patienter uppfyllde kriterierna och ville delta i studien. 

Bekvämlighetsurval till kontroll- eller interventionsgrupp. 38 deltagare i 

interventionsgruppen och 40 i kontrollgruppen. 

Bortfall: Fyra personer ur interventionsgruppen och en ur kontrollgruppen 

avslutade deltagandet efter operationen på grund av smärta.  

Slutlig studiegrupp: 73 deltagare. 34 i interventionsgruppen, 39 i kontrollgruppen. 

Medelåldern var 41 ± 9år. Interventionsgruppen var yngre än kontrollgruppen och 

hade högre utbildning samt var i större utsträckning planerade för operation av 

godartad sjukdom eller fullgången graviditet. Det fanns skillnader i 

smärtlindringsmetod mellan grupperna.  

Interventionen: Deltagarna i interventionsgruppen fick själva välja musik mellan 

flera olika genrer (koreansk eller amerikansk musik). Interventionen utfördes 

under den första och andra postoperativa dagen vid två tillfällen, en gång på 

morgonen och en gång på eftermiddagen. Musiken spelades i 15 minuter genom 

hörlurar samtidigt som deltagarna vilade i säng. Kontrollgruppen vilade utan 

musik under samma tid.  

Skattningar och mätningar: Fysiska känslan och det emotionella obehaget av 

smärta skattades med VAS-skala. Deltagarna i interventionsgruppen intervjuades 

efter sista mätningen om hur de upplevt musiken och på vilket sätt de haft 

användning av den. De fick också svara på frågor med svarsalternativ om hur de 

upplevt musiken.  

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: 

Tydliga 

inklusions- 

och 

exklusions- 

kritereier. 

 

Svagheter: 

Icke 

randomiserat 

urval.  

Olika metoder 

för 

smärtlindring 

mellan 

grupperna.  

Ingen skillnad 

mellan 

grupperna vad 

gällde känsla 

och obehag av 

smärta vid 

pretesterna. 

Signifikant lägre 

smärta i 

interventions-

gruppen på 

eftermiddagen 

den första dagen 

och vid båda 

tillfällena på 

andra dagen än i 

kontrollgruppen 

vid posttesterna. 

Det påvisades 

ingen 

signifikant 

skillnad i 

upplevelsen av 

smärta oavsett 

om det var 

amerikansk eller 

koreansk musik 

som spelades.  
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Japan 

 

Syftet med den 

här 

randomiserade 

kontrollerade 

studien var att 

belysa 

effekterna av att 

lyssna på musik 

vid postoperativ 

smärta och/eller 

stress hos äldre 

ortopediska 

patienter.  

 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Inklusionskriterier: Personer som genomgått kirurgisk 

behandling av någon sort, med generell eller spinal 

anestesi och var tvungna att vara sängliggande 

postoperativt. Över 60 år. 

Exklusionskriterier: Kardiella sjukdomar, hypertoni eller 

psykisk sjukdom.  

Urval: 44 patienter mellan åldrarna 60-89 år deltog. 

Randomisering till interventions- och kontrollgrupp. 22 

deltagare i varje.  

Intervention: Interventionsgruppen lyssnade på musik i 

20 minuter medan de låg i sängen. Analgetika gavs vid 

smärta och inflammation relaterat till operationer. 

Intervention och alla mätningar gjordes i privata rum.  

Skattningar och mätningar: Smärta skattades med 

skattningsinstrumenten VAS och FS. Vitala parametrar 

samt blodflöde och temperatur i fingertopparna mättes. 

Alla skattningar/mätningar gjordes i båda grupperna 

innan intervention samt 10 och 20 minuter efter det att 

interventionen påbörjats. Då analgetika erhölls gjordes 

mätningar minst tre timmar efter att de administrerats för 

att se effekterna av dem. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: 

Randomiserat 

urval. 

Validerade 

skattnings-

skalor.  

Tydliga 

inklusions- och 

exklusions- 

kritereier. 

Det var inga signifikanta 

skillnader i smärta, varken 

med VAS eller FS, mellan de 

två grupperna innan 

intervention (mätning 0). Både 

10 (mätning 1) och 20 minuter 

(mätning 2) in i interventionen 

upplevde interventionsgruppen 

signifikant lägre smärta än 

kontrollgruppen på både 

mätning med VAS och FS. 

Skattningarna med VAS 

påvisade en signifikant större 

minskning av smärta i 

interventions- än 

kontrollgruppen både från 

mätning 0 till 1 och från 

mätning 0 till 2. Skattningarna 

med FS påvisade en 

signifikant större minskning av 

smärta i interventions- än 

kontrollgruppen från mätning 

0 till 2 men inte från mätning 0 

till 1. 
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Sverige 

 

Syftet var att 

undersöka om 

postoperativ 

musiklyssning 

reducerar 

morfin-

konsumtion 

och inverkar 

på smärta, 

rädsla och 

ångest efter 

dagkirurgi och 

att beskriva 

upplevelsen av 

postoperativ 

musiklyssning 

hos skolbarn 

som har 

genomgått 

dagkirurgi.  

 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Inklusionskriterier: Skolbarn mellan 7-16 år som skulle genomgå 

dagkirurgi. Barn och föräldrar som har goda kunskaper i det 

svenska språket.  

Exklusionskriterier: Barn med kognitiv- eller hörselnedsättning, 

och barn som skulle genom gå dental- eller öron-näsa-hals-kirurgi.  

Urval: 80 deltagare randomiserades till interventions- eller 

kontrollgrupp. 40 deltagare i varje.  

Intervention: Interventionsgruppen fick lyssna på musik under 45 

minuter på uppvakningsavdelningen. Kontrollgruppen fick samma 

vård som interventionsgruppen men lyssnade inte på musik.  

Skattningar och mätningar: Bedömningar av smärta och ångest 

skedde genom självrapportering med hjälp av instrumenten CAS 

och FAS innan operationen, när barnet lämnade 

uppvakningsavdelningen och en timme efter ankomst till 

vårdavdelningen. Sjuksköterskorna observerade barnen och 

registrerade deras FLACC-poäng var 15 minut under 

interventionen samt innan de lämnade uppvakningsavdelningen. 

Andningsfrekvens, hjärtfrekvens och saturation registrerades 

också var 15 minut under interventionstiden. Mängden 

administrerad analgetika registrerades. Efter interventionen 

samlades kvalitativ data genom semistrukturerade intervjuer med 

alla i interventionsgruppen. Dagen efter operation ställdes två 

frågor via telefon: ”Vad tyckte du om den postoperativa vården?” 

och ”Hur var din sömn natten efter besöket på den pediatriska 

dagkirurgiska vårdavdelningen?” Frågorna hade fyra svar: Dåligt, 

inte så bra, bra eller väldigt bra. Om svaret var dåligt eller inte så 

bra frågade forskaren om anledningen till detta.  

Dataanalys: Statistisk analys. 

Styrkor: 

Randomiserat 

urval. Validerade 

skattningsskalor. 

Tydliga 

inklusions- och 

exklusions-

kritereier. 

 

 

Signifikant färre barn i 

interventions- än i 

kontrollgruppen fick morfin på 

uppvakningsavdelningen. 

Mängden administrerad morfin 

var signifikant lägre i 

interventions- jämfört med 

kontrollgruppen. Skattningarna 

med FAS påvisade en 

signifikant större 

smärtminskning mellan 

tillfällena i interventions- än 

kontrollgrupp. Inga andra 

signifikanta skillnader mellan 

de två grupperna angående 

FAS, CAS eller FLACC.  

Kvalitativ data. Vid 

intervjuerna framkom att 

postoperativ musik är 

distraherande, lugnt och 

avslappnande. Musik är mjukt 

och det hjälper dig att tänka på 

naturen. Musik är bra för det 

ger dig ett bra uppvaknande. 

Du borde få möjlighet att välja 

musik även om lugn musik 

förmodligen är att föredra. 

Musiken gjorde att den 

tekniska utrustningen glömdes 

bort och blev mindre störande.  
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Kina 

 

Syftet var 

att 

undersöka 

effekten av 

musikterapi 

på post-

operativ 

smärt-

intensitet, 

blodtryck, 

hjärt-

frekvens 

och 

användande 

av 

analgetika 

efter 

näskirurgi.  

 

Design: Kvasi-experimentell design. 

Inklusionskriterier: Patienter som planerades att genomgå en FESS 

eller turbinektomi 

Exklusionskriterier: Personer med tidigare psykiska störningar eller 

hypertoni. Opioidberoende. Hörselnedsättning. Personer som 

genomgått någon omfattande operation tidigare. 

Urval: 60 personer uppfyllde kriterierna och blev tillfrågade att delta 

i studien. 3 personer avböjde. De 57 som valde att delta gav ett 

skriftligt informerat samtycke.  

Medelålder 39.9 ±14.35 år, yngsta 15år och äldsta 69 år. Alla 

deltagare var tillsynes friska, förutom deras problem med näsan, och 

alla var av kinesiskt ursprung. Inga demografiska eller kliniska 

signifikanta skillnader fanns mellan de två grupperna.  

Urvalet till interventions- och kontrollgrupp var ett bekvämlighets val 

utefter vilken dag de planerades för operation. 27 personer hamnade i 

interventionsgruppen och 30 i kontrollgruppen.  

Intervention: Interventionsgruppen fick lyssna på musik genom 

hörlurar 30 min åt gången vid fyra tillfällen. Direkt efter operationen 

och fyra timmar senare samma dag samt på morgonen och 

eftermiddagen dagen efter operationen. De kunde välja på western- 

eller kinesisk musik alternativt valfri musik de själva tagit med. 

Patienterna i kontrollgruppen fick vanlig postoperativvård utan att 

lyssna på musik. 

Skattningar och mätningar: Smärtans intensitet skattades med VRS-

skala. Systoliskt blodtryck och hjärtfrekvens mättes också. 

Skattningarna/mätningarna gjordes för alla deltagare omedelbart då 

de kom tillbaka från operation och efter varje interventionstillfälle.   

Dataanalys:Statistisk analys 

Styrkor: 

Validerad 

skattning-

skala. Tydliga 

inklusions- 

och 

exklusions- 

kritereier. 

 

Svagheter: 

Icke 

randomiserat 

urval 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad i 

smärta mellan 

grupperna innan 

interventionen men 

vid alla de övriga 

tillfällena uppgav 

interventionsgruppen 

en signifikant lägre 

smärta än 

kontrollgruppen.  

Under studiens gång 

kunde en minskning 

av smärtan i 

interventionsgruppen 

ses för varje mätning 

vilket inte kunde ses 

i kontroll-gruppen. 

Kontrollgruppen 

använde signifikant 

mer smärtstillande 

läkemedel än 

interventionsgruppen

.  
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Finland 

Syftet var 

att 

utvärdera 

effekten 

av att 

lyssna på 

musik på 

smärt-

intensitet 

och 

lidande av 

smärta  

efter en 

operation 

i buken.  

 

Design: Kvasiexperimentell design. 

Inklusionsriterier: Vuxna (21-85 år) patienter som skulle genomgå 

elektiv bukkirurgi (stort ingrepp i övre buken). Förväntades få epidural 

smärtbehandling efter operationen. Förväntad sjukhusvistelse på minst 

fyra dagar. Personer med god fysisk status.  

Exklusionskriterier: Missbruk av droger. Psykiska störningar. 

Hörselnedsättning. Demens. Kronisk smärtproblematik.  Personer som 

placerades på annan avdelning.  

Urval: 202 patienter uppfyllde kriterierna och accepterade att delta i 

studien. 83 deltagare placerades i interventionsgruppen och 85 i 

kontrollgruppen 

Bortfall: 15 patienter avslutade medverkan eftersom de var för trötta 

eller fått dåligt besked efter operationen. 19 patienter uteslöts p.g.a. att 

de inte längre uppfyller kriterierna ex. inte fått epidural som planerat.  

Intervention: Interventionsgruppen fick lyssna på musik ur en mp3-

spelare under 30 min på operationsdagen samt tre gånger under de två 

näst följande dagarna. Musiken som spelades hade valts av patienten 

själv från en fil med ca 2000 låtar. Valet av musik var bland inhemska 

eller utländska hit-låtar, dansmusik, pop, rock, soul, blues, andlig eller 

klassisk musik. Kontrollgruppen fick vanlig postoperativ vård.  

Skattningar och mätningar: Smärtans intensitet och obehaget av 

smärtan mättes med VAS-skalan eller NRS-skalan. Bedömningen av 

smärtan gjordes först i vila sedan vid djupandning och sist vid 

förflyttning i sängen från rygg till sida med några minuters mellanrum 

mellan varje mätning. Detta gjordes innan och efter varje 

interventionstillfälle för båda grupperna. På den tredje postoperativa 

dagen lyssnade inte patienterna på musik men smärtan bedömdes ändå 

på eftermiddagen för att se ev. långtidseffekt av musiken.     

Dataanalys: Statistisk analys. Vid analysering har medelvärdet av de 

tre mättillfällena på första och andra postoperativa dagen använts. 

Styrkor: 

Validerade 

skattnings-

skalor. Tydliga 

inklusions- 

och 

exklusions- 

kritereier. 

 

Svagheter: 

Icke 

randomiserat 

urval. 

Ingen signifikant skillnad av 

smärtintensitet eller psykiskt 

obehag av smärtan fanns mellan 

grupperna i vila i säng, 

djupandning eller vändning vid 

första mätningen. Efter 

interventionen på första 

postoperativa dagen 

(medelvärde av alla tre 

skattningar under dagen) var 

VAS lägre i musik- än i 

kontroll-gruppen i vila men 

skillnaderna var inte 

signifikanta. 

På den andra postoperativa 

dagen efter interventionen 

(medelvärde av alla tre 

skattningar under dagen) var 

intensiteten och obehaget av 

smärtan i sängvila, vid 

djupandning och vändning 

signifikant lägre i musikgruppen 

än i kontrollgruppen. 

På den tredje postoperativa 

dagen, då ev. långtidseffekter av 

musiken mättes, fanns ingen 

signifikant skillnad mellan 

grupperna.  
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USA 

 

Syftet var att 

undersöka 

effekterna av 

lugnande musik 

och schemalagd 

vila på 

självrapporterad 

ångest, 

smärtupplevelse 

och oro för 

smärta under 30 

minuters 

stolsvila. 

Studien gjordes  

hos patienter 

som genomgått 

öppen 

hjärtkirurgi.  

 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Inklusionskriterier. Vuxna personer som är på den första 

postoperativa dagen efter öppen hjärtkirurgi och har stolsvila 

ordinerat. Personer som hade stabilt tillstånd, var orienterade, 

kunde följa kommandon, kunde läsa, skriva och förstå 

engelska samt hade inga stora hörselnedsättningar.  

Exklusionskriterier. Patienter som hade kvarsittande 

lårbensartär kateter efter operationen.  

Urval. 62 personer deltog i studien. De randomiserades till 

musikinterventionsgruppen (20), schemalagda vilogruppen 

(21) eller kontrollgruppen (21).  

Bortfall: En person i interventionsgruppen föll bort från 

analysen på grund av extrem smärta och mild andnöd.  

Intervention: Musikgruppen lyssnade på musik i 30 minuter 

samtidigt som stolsvila. Schemalagda vilogruppen skulle sitta 

tyst på stolen och blunda och vila i 30 minuter.  

För både musik- och vilogruppen stängdes telefoner av, 

rummet mörklades, dörren hölls stängd med en skylt för att 

förhindra störning. Kontrollgruppen satt i stolen som vanligt i 

30 minuter utan några instruktioner eller miljöanpassningar. 

Forskaren stannade i rummet hos alla deltagare och 

dokumenterade saker som avbröt som till exempel besökare.  

Skattningar och mätningar: Oro för stolsvila, 

smärtupplevelse och oro för smärta mättes med hjälp av en 

VAS-skala.  

Skattningarna gjordes då deltagarna satte sig i stolen samt 

efter den 30 minuter långa interventionen. Administreringen 

av morfin till deltagarna registrerades.  

Dataanalys: Statistisk analys. 

Styrkor: 

Randomiserat urval. 

Validerad 

skattningskala. 

Tydliga inklusions- 

och exklusions- 

kritereier. 

 

Svagheter:  

Forskaren satt i 

rummet under 

deltagarnas vila vilket 

kan ha påverkat 

resultatet.  

Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna i 

administrering av morfin.  

Det var ingen signifikant 

skillnad i smärta mellan 

musik- och kontrollgrupp 

innan interventionen. Efter 

interventionen upplevde 

musikgruppen en 

signifikant lägre smärta än 

kontrollgruppen samt att 

musikgruppen hade en 

signifikant större 

minskning av smärtan, från 

innan interventionen till 

efter, än kontrollgruppen.   

Nästan hälften av 

deltagarna i musikgruppen 

använde den lugna musiken 

både till att slappna av och 

bli distraherade medan de 

satt i stolen. Nästan hälften 

använde den för att enbart 

slappna av och 6 % 

distraherades enbart.   
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Turkiet 

 

Syftet var att 

utforska 

effekten av att 

lyssna till 

självvald 

musik på den 

självskattade 

smärt-

intensiteten 

och de 

fysiologiska 

parametrarna 

hos patienter 

som 

genomgått 

öppen 

hjärtkirurgi.   

 

Design: Kvasiexperimentell design. 

Inklusionskriterier: Vuxna (18+). Kunde prata turkiska. Var på sin första 

postoperativa dag efter CABG eller klaffoperation.  

Exklusionskriterier: Personer som genomgått en akut operation, hade 

kroniska problem med smärta, hörselnedsättning, kognitivsvikt, 

svårigheter att medverka vid mätningar eller hemodynamisk instabilitet. 

Urval: 90 patienter valde att delta i studien. Uppdelningen till 

interventions- eller kontrollgrupp skedde genom bekvämlighetsurval, 45 

till interventions- och 45 till kontrollgruppen.  

Bortfall: En ur interventions- och två ur kontrollgruppen valde att 

avsluta sitt deltagande.  

Intervention: Musik valdes från en lista med 20 olika låtar. Olika 

musikgenrer fanns att tillgå som klassisk turkisk musik, turkisk 

folkmusik och turkisk konstmusik. Interventionsguppen fick lyssna på 

den självvalda musiken under 30 min genom hörlurar.  Kontrollgruppen 

fick samma vård som interventionsgruppen men utan musik. 

Skattningar och mätningar: Systoliskt- och diastoliskt blodtryck, 

hjärtfrekvens, syresaturation och andningsfrekvens mättes. Smärtan 

mättes genom att patienterna fick svara på frågan ”Vilken av följande 

fraser beskriver bäst din nuvarande smärta?” De svarsalternativ som 

fanns var lite ont, lite mer ont, ännu mer ont, väldigt mycket ont eller ont 

som allra värst. Varje fras omvandlades till ett nummer i skalan 1-5 där 

1 stod för lite ont och 5 stod för ont som allra värst.  

Alla mätningar gjordes på alla deltagare innan och efter 

interventionstillfället då de vilade i sängen. 

Dataanalys: Statistisk analys 

Styrkor: 

Tydliga 

inklusions- och 

exklusions- 

kritereier. 

 

Svagheter: Icke 

randomiserat 

urval. 

Innan interventionen 

fanns ingen skillnad i 

smärta mellan 

grupperna. Efter 

interventionen 

upplevde 

interventionsgruppen 

en signifikant lägre 

smärta än 

kontrollgruppen.  

Interventionsgruppen 

hade också en 

signifikant 

minskning av 

smärtan mellan 

mättillfällena vilket 

inte sågs i 

kontrollgruppen.     



 

 

 

 


