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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste diagnoserna som drabbar människor världen över.
De senaste årens effektivare behandlingar har lett till att allt fler överlever eller lever längre
med sin cancerdiagnos. Detta medför att ett ökat antal individer nu och i framtiden kommer
att vara i behov av fler och bättre hälsofrämjande interventioner. WHO definierar hälsa som
ett tillstånd där frånvaro av sjukdom inte betyder god hälsa utan även måste innefatta ett
individuellt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Syfte: Syftet med studien var att
belysa effekterna av musikinterventioner som en god omvårdnadsinsats för patienter med en
cancerdiagnos. Metod: Allmän litteraturstudie med sex kvantitativa studier, fyra kvalitativa
och tre med mixad metod. Resultat: Resultatet visade att patienter med en cancerdiagnos
använde musik som en hälsofrämjande intervention för att minska oro och ångest, lindra
smärta samt som en copingstrategi. Resultatet visade även att musikinterventioner kunde
fungera som ett stöd i en identitetsskapande process. Vidare visade resultatet att en del
individer inte var hjälpta av musik som hälsofrämjande intervention. Musiken kunde i vissa
fall förknippas med diagnosen och fick deltagarna att känna olust och kunde ge motsatt effekt
än att lindra och stödja. Slutsats: Musikinterventioner har, för många individer med en
cancerdiagnos, förmåga att ge tillgång till olika känslor och kan fungera som en
copingstrategi. Det är även en flexibel och tillgänglig hälsofrämjande intervention som kan nå
ut till många.

Nyckelord: Cancerdiagnos; Identitet; Copingstrategi; Smärta; Oro; Ångest;
Musiktintervention

ABSTRACT
Background: Cancer is one of the most common diagnoses to affect people all across the
globe. The last years more effective treatments have lead to more people surviving or living
longer with their cancer diagnosis; which implicates that an increasing number of individuals
now and in the future, will be in need of more and better health-promoting interventions.
WHO defines health as a state in which absence of disease does not signify good health, but a
state which also includes individual physical, mental and social well-being. Aim: The aim of
the study was to highlight the effect of musical interventions for patients with diagnosed
cancer. Method: A literary study which consists of six quantitative studies, four qualitative
studies, and three of mixed methods. Results: The results showed that patients diagnosed with
cancer used music as a health-promoting intervention to ease pain, distress and anxiety, as
well as a strategy to cope with the diagnosis. The results also showed that musical
interventions could function as a way of maintaining the identity the individual had before the
disease. Furthermore showed the result that some individuals were not helped by music as a
health-promoting intervention. Music in some cases were associated with the diagnoses,
causing the participants to feel unease and having the opposite effect to relief and support.
Conclusion: Musical intervention, for most individuals with diagnosed cancer, has the ability
to give participants access to all different emotions and cope with the disease. Musical
intervention is also a health-promoting intervention which is flexible, easily adjustable with
the ability to reach many people.

Keywords: Cancer diagnosis; Identity; Coping; Pain; Distress; Anxiety; Musical
interventions.

“When you need a way to beat the pressure down
When you need to find a way to breathe
I could be the one to make you feel that way
I could be the one to set you free”
Tim “Avicii” Bergling
1989-2018
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INTRODUKTION
Båda författarna till detta examensarbete har ett brinnande engagemang för musik och då en
av författarnas anhörig, även hen med ett starkt musikintresse, drabbades av en cancerdiagnos
väcktes funderingar och tankar kring om musiken kan ha en hälsobringande effekt vid just
cancersjukdom. Detta medförde även att frågor väcktes kring hur musik skulle kunna
integreras i ett omvårdnadsperspektiv. Då allt fler överlever eller lever längre med sin
cancerdiagnos idag (Socialstyrelsen, 2014) tror vi att det kan finnas ett stort behov av flertalet
olika kulturella interventioner inom vården av cancersjuka. Därför ville vi med detta
examensarbete undersöka om musik och musicerande kan vara ett av dessa.

1

BAKGRUND
Musik
Det mänskliga intresset för musik går långt tillbaka i människans historia. Att lyssna till och
att utöva musik verkar vara ett universellt medium för att uttrycka och komma i kontakt med
sina känslor. Vaggvisan som söver det lilla barnet eller basgången som får dig att komma i
precis rätt stämning för nattens äventyr. Musiken och utövandet av musik är starkt
sammankopplat till den mänskliga naturen och har visat sig kunna fungera som ett
hälsobringande medie för allvarligt sjuka (Götell, 2003). Redan 1859 lanserade Florence
Nightingale ideér om att musik kunde fungera hälsofrämjande för patienten (Nightingale,
1861). Hon skrev “Åt den sjuke, som icke kan vara aktif, gifver musiken ock njutning och
tager bort den nervösa känslan af hans oförmåga.” (s.73). Musik som fenomen är ett
världsomspännande allmänmänskligt kulturellt uttryck som responderar till människans behov
av att uppleva och uttrycka känslor vilket är essentiellt för att uppleva god hälsa (Abels &
Chung, 1996). Musiken vet inga gränser utan finns hos alla folkslag och inom alla kulturella
kontexter, även om musikgenrer kan skilja sig åt (Theorell, 2017). Musikens stora betydelse
för människan kan beskrivas genom dess direkta påverkan på hela känsloregistret och hur stor
del den har i människors liv. Musiken finns överallt i vardagen, som stämningsförhöjare, på
radion, i affären, via media och som betydelsefull förstärkare vid traditionella ritualer som
dop, bröllop, högtider och begravningar. Musiken påverkar människan genom sin variation i
tempo, tonart, klangfärg, och rytmik och kan skapa avslappning eller generera energi
(Schaefer, 2017). Musiken är även starkt kopplad till minnen och känslor (ibid.).
Vid besked om allvarlig sjukdom eller när en nära anhörig blir sjuk kan vardagen bli fylld av
oro, väntan och osäkerhet och då kan musiken ha en betydelsefull roll för individen. Under
sjukdomstiden kan musiken vara en länk till den individen var före sjukdomen, den kan vara
stärkande och ge bättre kapacitet att tackla behandlingen (Siedliecki & Good, 2006). Musik
kan väcka minnen från livet innan sjukdomen, ge kraft och stödja individen att känna och
skapa ny mening i sin tillvaro (Sloboda, Lamont, Greasley, 2009). I en studie med 292
cancerpatienter var just musik det näst vanligaste sättet att på egen hand hantera och bearbeta
sin situation (Zaza, Sellick & Hillier, 2005). Att lyssna på musik en timme om dagen i en
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vecka visade sig öka välbefinnandet, minska smärta, depression och förbättra rörelseförmågan
hos kvinnor med kroniska smärtor (Siedliecki & Good, 2006). Smärta är ett tillstånd som
följer med många olika sjukdomar relaterat till diagnosen eller av biverkningar från
medicineringen. Smärtmedicinering är kostsam för både individen och samhället och musik
kan vara ett säkert och lättillgängligt alternativ som kan ge ett reducerat behov av
smärtreducerande mediciner (Siedliecki & Good, 2006).
Även rollen som anhörig till patienter med livshotande sjukdom kan vara en utmanande och
energikrävande roll att axla vilket kan innebära stark oro och ångest. Musiken kan även vara
till hjälp och nytta för den anhöriga i att mildra, generera energi och skapa utrymme för att
bearbeta intryck och känslor (O'Callaghan, Hudson, McDermott & Zalcberg, 2011). I en
sorgeprocess som efterlämnad använder anhöriga ofta musiken för att mildra den emotionella
smärtan (ibid.). Som intervention når alltså musiken en bred grupp människor och är en
lättillgänglig och flexibel metod som går att ha med sig nästan var som helst i en smartphone.
Konserter och levande musik erbjuds även att kostnadsfritt ta del av inom svenska kyrkan och
ibland även på sjukhus (https://www.svenskakyrkan.se).

Utövande av sång
Att aktivt musicera jämfört med att passivt lyssna på musik tycks enligt Sanal och Gorsev
(2014), kunna påverka individer på olika sätt både psykiskt och fysiskt. Clift et al. (2010) fann
att den aktiva handlingen att sjunga kan förbättra individens välbefinnande då sången kan
fungera som en paus från negativa tankar och oro. Att sjunga kan även bryta stagnerade
andningsmönster då de stora andningsmusklerna diafragman och bröstkorgsmuskulaturen
tränas och individen kan lära sig att effektivisera sin andning (Vickhoff et al., 2013). Den så
kallade bukandningen som används i sångteknik stimulerar det parasympatiska nervsystemet
som stimulerar utsöndringen av antistresshormon (ibid). Samstämmigheten mellan
andningsdjup och hjärtrytm påverkas vid utövandet av sång vilket ger påverkan på
vagusnerven och aktiverar de parasympatiska effekterna som ger en känsla av avslappning
och välbefinnande (Vickhoff et al., 2013). Theorell (2014) beskriver möjliga hälsofaktorer av
utövande av sång i kör som att den som sjunger får positiva ”duschar ”av endokrina hormoner
vid varje sång tillfälle och att uppbyggande och reparerande anabola processer i kroppen ökar.
Beck, Cesario, Yousefi och Enamoto (2000) fann att utsöndringen av immunförsvarets
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immunoglobin-a ökade hos professionella körsångare vilket tyder på att även immunförsvaret
kan stärkas av sång. På det psykiska planet kan utövandet av sång i kör eller i mindre grupp
hos icke professionella utövare ge en mental och social stimulering som främjar hälsan. Likt
att lyssna till musik kan även utövandet av sång utgöra en kanal för att uttrycka och komma i
kontakt med sina känslor (Grape, Sandgren, Hansson, Ericson & Theorell, 2003). Vickhoff et
al. (2013) fann att individer som tillsammans utförde körsång hade en signifikant positıv
påverkan på fluktuerande känslor av oro och ångest. Även Chen, Chou, Chang och Lin (2017)
fann att musik i grupp reducerade känslor av hopplöshet, minskade känslor av ångest och
depression hos kvinnor som behandlades för cancer. De fann även att kvinnorna i mindre
utsträckning drog sig tillbaka från sociala sammanhang. Deltagande i kör kan enligt Theorell
(2014) bidra till ökad motivation hos deltagarna och den estetiska upplevelsen av musik och
sång kunde göra att deltagarna omvärderar sitt liv. Vid sjukdom är dessa ovan nämnda
faktorer som motivation och socialt sammanhang viktiga och så gott som alla patientgrupper
kan utföra och inkluderas i denna intervention då sång kan utföras nästan var som helst och
med få medel (Stranczyk, 2011). Sång ställer inte heller höga krav på fysisk rörelseförmåga
men ger ändå liknande effekter som fysisk aktivitet då andning och hjärtfrekvens påverkas
(Vickhoff et al. 2013).

Musikterapi
Musikterapi är en konstnärlig evidensbaserad terapiform som är uppbyggd av flera metoder
där stor vikt läggs vid att stimulera och underlätta för klienten att uttrycka och förmedla
känslor (https://www.musikterapi.se). Terapin kan bestå i att lyssna till inspelad eller levande
musik, recepitv musikterapi, att i grupp eller enskilt tillsammans med terapeuten utöva musik
och sång så kallad expressiv musikterapi (ibid.). I musikterapi är det patienten som styr och
har kontrollen för vad som ska ske och på vilket sätt genom att välja musik eller sätt att utöva
den. Detta fungerar som en motvikt till att stora delar av behandlingarna sker utifrån läkarnas
bedömning och beslut. Även om all vård först ska ges efter patientens eller dess
vårdnadshavares medgivande så erbjuder musikterapin den totala friheten i att göra val, ta
beslut och som patient vara den som vet bäst (Bonde, 2012). Många patienter kan genom
musikterapi öka sin autonomi vilket kan förstärka individens förmåga att använda
copingstrategier, ökar koncentrationsförmågan och vitaliteten och stärka förmågan att ta
initiativ till att berätta och uttrycka det som känns viktigt i livet, just nu (Bonde, 2012). Det
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kan för individen vara nödvändigt att använda sig av olika copingstrategier vid allvarlig
sjukdom för att hantera den livsomvälvande förändring och stress som sjukdomen kan
innebära (de Faye, Wilson, Chater & Hall, 2006). Musikterapi används inom många områden
i samhället, såsom inom demensvården där vårdarsång är en antagen metod för att underlätta
vid omvårdnaden av de äldre som lider av demens (Götell, 2003).
Vårdarsång innebär att personalen sjunger för eller med patienten under omvårdnaden och
detta har visat sig underlätta för både patient och personal då sången sågs lugna, minska
rädsla och ge gladare patienter. Även aggressivt beteende minskade avsevärt. De dementa
som fick lyssna till förinspelad musik påverkades även i en positiv riktning (ibid.).
Musikterapi används även inom barnpsykiatrin, ätstörningsenheter, särskola och med
människor med funktionsnedsättning (https://www.musikterapi.se). Individer med kognitiv
och/eller fysisk nedsättning kan även vara hjälpta av interaktiv musikterapi då utövandet av
sång inte ställer några höga krav på kognitiv insats, hög fysisk kapacitet eller kräver några
andra specifika förmågor förutom en önskan om att utöva musik och sång (Clark & Harding,
2010).
Inom andra områden såsom inom palliativ vård kan musikterapeuten erbjuda anpassade
metoder som till exempel att patienten själv kan skriva och utöva musik och sång som ett sätt
att bearbeta sin sjukdom och möta döden (Clements-Cortes, 2004). Att lyssna på eller själv
komponera musik vid svår sjukdom sågs ha en förlösande effekt för den drabbade och fungera
som ett hjälpmedel för att uttrycka sorg och förtvivlan (ibid.).
I livets slutskede kan musikterapeuten ombesörja de sociala behoven hos patienten som
känslor av ensamhet och isolering samt de känslomässiga behoven som att hantera oro,
ångest, rädsla, ilska och frustration vilka genom musikterapi kan få utlopp och bli hanterbara
(Hilliard, 2005). Även nedsatta kognitiva och neurologiska funktioner och rent fysiska
fenomen som smärta och andningssvårigheter kan förbättras med musikterapi. Individens
andliga och spirituella behov kan förstärkas inom den palliativa vården och kan via det
estetiska uttrycket och musikens påverkan återuppväckas eller upptäckas vilket kan vara
betydelsefullt för individen (ibid.).

Cancersjukdom
Cancer är en av de absolut vanligaste diagnoserna globalt sett som leder till ohälsa och
förkortad livslängd (WHO, 2018). Socialstyrelsen (2014) uppskattar att cirka var tredje person
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av Sveriges befolkning någon gång under sin livstid kommer att drabbas av en cancerdiagnos.
Cancer definieras som ett tillstånd av ohämmad celltillväxt som har potential att växa in i
omkringliggande vävnad och metastasera till olika delar eller organ i kroppen
(Socialstyrelsen, 2014). Begreppet cancer innefattar ett hundratal olika diagnoser med olika
förlopp och utfall. Vissa cancertyper är mycket aggressiva och växer mycket fort och andra
tillväxer långsamt. Cancer uppkommer genom mutationer i arvsmassan vilket stör cellens
“normala” beteende som då kan omvandlas till en cancercell som delar sig ohämmat och i
förlängningen kan ge upphov till en tumör och sedermera eventuella dottertumörer,
metastaser (Klein, Friberg & Wiman, 2008).
Enligt Socialstyrelsen (2014) är en tredjedel av all diagnostiserad cancer bland män
prostatacancer vilket gör det till Sveriges vanligaste cancerform. Bröstcancer är näst vanligast
med en prevalens på omkring 30 % av alla cancerfall bland kvinnor. Hudcancer är den tredje
vanligaste cancerformen och omfattar omkring 10 % av alla cancerfall totalt sett.
Behandlingen som ges varierar beroende på vilken cancerform som behandlas, men vanligast
är kirurgi i kombination med cellgifter och/eller strålning (Sjödahl, 2008). Överlevnaden har
förbättrats mycket sedan 1970- talet då 5-års överlevnad för män var 35 % och för kvinnor
48% enligt Socialstyrelsen (2014). Under 2014 låg 5-års överlevnad på 70 % och 10-års
överlevnad på 65 % för båda könen. Detta medför att antalet individer som överlever sin
cancerdiagnos eller lever längre efter diagnos har ökat mycket sedan 1970- talet (ibid.).
Vid en cancerdiagnos kan individens hela världsbild rämna och diagnosen kan förändra
personens fysiska, psykiska och själsliga världsbild (Bolund & Brandberg, 2008; Walsh &
Nelson, 2003; Coronado et al., 2017; Bruun, Lorentsen & Grov, 2011). Bolund & Brandberg
(2008) och Coronado et al. (2017) fann att känslor av chock, förvirring, ilska och skuld kan
prägla tiden efter en cancerdiagnos. Detta skulle kunna medföra en ökad grad av ångest,
depression och nedstämdhet hos den cancerdrabbade (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). Även
en mängd olika fysiska åkommor kan drabba den cancersjuka. Fatigue, smärtor och problem
från gastrointestinalkanalen är vanliga besvär som kan tillstå under behandling av
cancerdiagnosen (Bruun Lorentsen & Grov 2011).

Omvårdnad vid cancersjukdom
Sjuksköterskans kompetensbeskrivning förutsätter att sjuksköterskan i mötet med alla
patienter ger en personcentrerad och individanpassad omvårdnad (Svensk
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sjuksköterskeförening, 2017). Sjukvården lyder under hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS
1982:763, 1 §), som kräver att sjukvårdspersonal ger en jämlik vård på lika villkor för alla
människor och med respekt för deras lika värde.
En omvårdnadsåtgärd definieras som en handling som utförs i en omvårdnadsprocess där
målet är att stärka patientens hälsa. Syftet med omvårdnadsåtgärder är att om möjligt
förebygga sjukdom, bidra till förbättrad hälsa samt hjälpa att bevara hälsa och underlätta
återgång till en fungerande vardag (Lunney, 2012). En omvårdnadsåtgärd kan innebära en
mängd olika handlingar och behöver inte alltid vara kopplad till en specifik diagnos. De flesta
omvårdnadsåtgärder kan sägas vara av generell art och möjliga att utföra vid olika
sjukdomstillstånd. Att uppmuntra patienter till att lyssna till eller att utöva musik och sång
kan fungera som en omvårdnadshandling (Siedlecki & Good, 2006). Dock bör det från
sjuksköterskan finnas en insikt om att patienters olika preferenser kring musik kan påverka
dess upplevelse av den (Siedlecki & Good, 2006). Omvårdnaden vid cancersjukdom kan vara
komplex och ställa höga krav på sjukvården då en cancerdiagnos inte sällan påverkar hela
patientens livsvärld och dess anhöriga (Tishelman et al., 2004). Det går inte att förutsätta att
alla patienter vill delta i omvårdnadshandlingar och detta ställer höga krav på sjuksköterskans
kompetens att arbeta individuellt i vården kring cancerpatienter (Charalambous, et al., 2016;
Kvåle & Bondevik, 2008).

PROBLEMFORMULERING
Cancer är globalt sett en av de vanligaste diagnoserna som leder till ohälsa. Många individer
idag och i framtiden kommer att leva med en cancerdiagnos och detta kommer att resultera i
att allt fler kommer vara i behov av hälsofrämjande interventioner för att främja hälsan.
Musikinterventioner som att lyssna på och/eller utöva musik har i forskning visat sig kunna ge
fysiologiska och psykiskt goda effekter vid sjukdom. Då sambanden och effekterna mellan
cancerdiagnos och dessa musikinterventioner inte är helt klarlagda och då det eventuellt finns
ett positivt samband är det av största vikt att detta samband undersöks. Om inte eventuella
samband mellan musikinterventioners effekt på cancerdiagnos synliggörs, finns en risk att
positiva omvårdnadsaspekter för cancersjuka aldrig uppdagas.
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SYFTE
Syftet med studien var att belysa effekterna av musikinterventioner som en god
omvårdnadsinsats för patienter med en cancerdiagnos.

BÄRANDE BEGREPP
Hälsa och hälsofrämjande faktorer
World Health Organisation (WHO, 1948) definierar hälsa som ett tillstånd inte nödvändigtvis
med frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning utan som ett tillstånd av fysisk, psykiskt
och social tillfredsställelse. Inom omvårdnadsvetenskapen betraktas hälsa som ett filosofiskt
begrepp som kan innebära en mängd olika perspektiv. Hälsa kan definieras som frånvaro av
sjukdom, ett permanent hälsotillstånd eller en pågående process (Willman, 1996). Alla dessa
olika sätt att se på begreppet hälsa förenas i att frånvaro av sjukdom inte betyder att individen
upplever hälsa. Det kan vara så komplext att individen som lider av den allvarligaste
diagnosen själv upplever sig ha det högsta måttet av hälsa (Scriven, 2010).
Hälsofrämjande faktorer kan bland mycket annat bestå utav individens egna resurser och vilja
till delaktighet i vården. Därav följer att dessa faktorer i största möjligaste mån bör tas tillvara
av sjukvården och uppmuntras till vid sjukdom (ibid). Sjuksköterskan har möjlighet att
utfärda hälsofrämjande diagnoser för att främja hälsan hos individen (Krainovich-Miller,
Frauenfelder & Müller-Staub, 2012). En hälsofrämjande diagnos kan exempelvis innebära att
patienten uppmuntras till motion eller kulturella utövanden såsom att lyssna till musik eller att
aktivt musicera. Måttet av hälsa bestäms av individen och omvårdnaden bör i möjligaste mån
sträva mot att upprätthålla och öka patientens upplevda hälsa och tillvarata dess
hälsofrämjande faktorer (Scriven, 2010).

Personcentrerad vård
Personcentrerad vård kan definieras som en relation mellan vårdpersonal och patient, där
patientens livsvärld och kunskap kring den står i fokus för omvårdnaden. Detta innebär att
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sjuksköterskan i partnerskap med patienten bör utforma vården i möjligaste mån efter
patientens önskemål och vilja (Svensk sjuksköterskeförening, 2016; SBU, 2017).
Det personcentrerade förhållningssättet lyfter patientens egen uppfattning om världen och
uppmuntrar omvårdnadspersonal att fokusera mer på individen som vårdas än på det
medicinskt sjuka utan att göra avkall på viktiga medicintekniska moment. En stressreducerad
och stödjande arbetsmiljö i kombination med vissa specifika personlighetsdrag hos personalen
ökar möjligheten för sjuksköterskor att arbeta personcentrerat (Elfstrand Corlin, Kajonius &
Kazemi, 2015). Med ett personcentrerat arbetssätt följer att patientens vilja att avstå från att
delta i vården eller att utföra vissa moment även bör beaktas av vårdpersonal. Vårdpersonalen
och i synnerhet sjuksköterskan bär ett ansvar att inkludera och ta hänsyn till patienters
psykosociala-, andliga- och kulturella behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) såsom att
lyssna till musik eller musicera. Att inom omvårdnaden kring cancersjuka arbeta
personcentrerat möjliggör patientens känsla av egenvärde och empowerment vilket kan bidra
till ett bättre vårdande (Kvåle & Bondevik 2008).
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METOD
Design
En litteraturstudie syftar till att studera kunskapsläget eller specifika problem inom ett utvalt
område och att systematiskt granska och analysera litteraturen inom fältet. Valet av
litteraturstudie som design ger fördelen att både kvantitativa och kvalitativa artiklar omfattas
vid bedömning av området (Khan, Kunz, Kleijnen & Antes, 2003). Litteraturstudier kan anses
ha en något mer allmän och mindre specifik utgångspunkt i jämförelse med andra
forskningsmetoder. I gengäld kan metoden bidra till att öka kunskapsläget inom det valda
området och detektera forskningsområden som kan tänkas intressanta för både forskare med
kvalitativ och kvantitativ ansats (Segesten, 2012). Detta kan bidra till att forskning inom dessa
områden uppmärksammas och beforskas. I förlängningen kan detta bidra till förbättringar och
uppdateringar inom kunskapsläget för omvårdnad (ibid.).
Tabell 1, Sökmatris över artiklar till resultatet.
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Urval
Det första och viktigaste inklusionskriteriet bestod av att studierna som inkluderades kunde
besvara syftet (Khan, Kunz, Kleijnen & Antes, 2003). Mer precist så tittade författarna på om
studierna avhandlade en kombination av individer som diagnostiserats med cancer och som
genomgick behandling, var friskförklarad eller erhöll palliativ vård. Deltagarna fick lyssna
eller utöva musik genom sång, körsång och/eller att spela ett instrument. Alla patientgrupper
med en cancerdiagnos inkluderades. Artiklarna skulle även ha genomgått peer review.
Inklusions- och exklusionskriterier är fundamentala vid litteratursökningen (Polit & Beck,
2008). Dessa kan under sökningens gång behöva utökas eller minskas ned i förhållande till
hur många artiklar som hittas. Språkbegränsningar bestod i att inga andra artiklar än de på
engelska och svenska lästes. Då syftet var att inhämta mer eller mindre all forskning inom
området sattes inget tidsspann för publiceringsdatum. Efter den första litteraturgenomgången
hittades totalt 21 artiklar som eventuellt kunde inkluderas efter att titel och abstract hade lästs.

Datainsamling
För att besvara syftet till studien påbörjades litteratursökningen med en första generell
sökning för att undersöka forskningsläget. Detta medförde att den första forskningsfrågan fick
utvidgas något, från att ha behandlat två specifika cancerdiagnos till att handla om
cancerdiagnoser generellt då forskningsläget i ämnet annars hade varit för sparsamt. Att vara
flexibel, öppen och ha ett “helikopterperspektiv” i den inledande litteratursökningen anser
Friberg (2012) viktigt för att inte gå miste om relevant litteratur. De databaser som användes
var CINALH, MEDLINE och PubMed då de är erkänt användbara källor för att finna
litteratur inom omvårdnadsfältet (Polit & Beck, 2008). Att utnyttja flertalet databaser minskar
risken för att gå miste om relevant litteratur (Khan, Kunz, Kleijnen & Antes, 2003). Flertalet
sekundärsökningar genomfördes under litteratursökningen för att försöka identifiera så många
relevanta artiklar som möjligt. Detta är en mycket viktigt del i informationssökningen då
väsentligt material annars riskerar att försummas (Östlundh 2012; Polit & Beck, 2008). I en
litteraturstudie som syftar till att undersöka det rådande forskningsläget bör både kvantitativa
och kvalitativa artiklar inkluderas (Friberg, 2012).
Sökord för sökningen användes ihop med boolesk sökteknik med operatorer AND och NOT,
och trunkering* för att inkludera så många artiklar som möjligt. Boolesk sökteknik möjliggör
sökning med en kombination av ord som bildar en söksträng som gör att sökningen baseras på
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de sökord som används (Östlundh, 2012). Följande sökord kombinerades i flera sökningar,
singing, cancer, music, listening, active music, music therapy, music relevance, music therapy
interventions och interactive music therapy. Sökningarna genomfördes tills dess att samma
artiklar återkom i sökningarna. De sökord som användes var relevanta för ämnesvalet och för
att uppfylla inklusionskriterierna och syftet. 21 artiklar valdes sedan ut efter att författarna
hade läst abstract. Detta resulterade i att 8 artiklar exkluderades och 13 artiklar valdes ut då de
kunde besvara syftet till studien och uppfyllde inklusionskriterierna. Därefter
kvalitetsgranskades alla utvalda artiklar. Till de kvalitativa artiklarna användes SBUs
kvalitativa granskningsmall (2014), (bilaga 1) och för de kvantitativa artiklarna användes
Willman, Stoltz & Bahtsevanis granskningsmall (2011), (bilaga 2). De artiklar som hade
mixed-method kvalitetsgranskades med både kvalitativ och kvantitativ granskningsmall. Detta
medförde att fyra artiklar ansågs av hög kvalité, sex av medelhög kvalité och två av låg
kvalité. De artiklar som uppnådde en kvalitetsgradering av hög och medelhög kvalité
inkluderades genast. De artiklar som ansågs ha låg kvalité granskades återigen och om de
inkluderades så berodde det på vikten av att visa all forskning som är genomförd inom
området (Khan, Kunz, Kleijnen & Antes, 2003). Totalt inkluderades 13 artiklar för studien.
Av dessa var sju kvantitativa, tre kvalitativa och tre med mixed-method, en kombination av
kvalitativ och kvantitativ metod. Syftet till studierna skiljde sig åt. Fyra undersökte hur musik
eller musikterapin påverkade cancerdrabbade både fysiskt och psykiskt, tre studier hade ett
syfte som undersökte hur musik påverkade barn med en cancerdiagnos, två av studierna ville
utforska musik eller musikterapis inverkan på cancerdrabbade, två undersökte hur accepterat
och hur genomförbar musikterapi var och dess effekter för individer med en cancerdiagnos
och en undersökte hur körsång kunde påverka cancersjuka och deras anhöriga.

Dataanalys
När artiklarna var utvalda och kvalitetsgranskade påbörjades analysförfarandet. Artiklarna
sammanställdes initialt i en artikelmatris där relevant information sammanställdes. Efter detta
påbörjades det egentliga analysarbetet och Fribergs mall för analysförfarande i fem steg
användes (Friberg, 2012). I steg ett lästes artiklarna återigen igenom. Under genomläsningen
söktes nyckelfynd som utmärkte sig i artiklarnas resultat och detta är även steg två i Fribergs
analysmall. Nyckelfynden kategoriserades sedan som teman och subteman. Detta gjordes av
bägge författarna enskilt och som steg tre i analysarbetet markerades de teman som hittades i
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resultaten och dessa skrevs även ned på pappersark för att lättare få överblick över det som
hittats. Det är av största vikt att organisera analysering av resultatet då det gör det mer
lättöverskådligt för att kunna identifiera vad som analyserats (Friberg, 2012). Efter att alla
artiklar analyserats påbörjades arbetet med steg fyra i modellen, att finna skillnader och
likheter i artiklarnas olika resultat. Eftersom båda författarna letade nyckelfynd var för sig
jämfördes initialt de skiftande resultaten. De olika teman som hittats som hade likheter med
andra studiers teman gavs en specifik färg för att författarna lättare skulle kunna se vilka
teman som liknade varandra. På detta vis kodades resultatets teman. Det resulterade i att fem
övergripande teman och fem subteman detekterades. Syftet till studien bör under hela
analysarbetet vara närvarande hos författarna för att inte ovidkommande information ska störa
det som egentligen ska undersökas (Friberg, 2012). Utifrån de teman och subteman som
hittades påbörjades resultatredovisningen som steg fem i analysförfarandet.
Tabell 2, Resultatets teman och subteman.

De teman som hittades var musik som andrum vid cancer, musik som identitetsskapande
verktyg vid cancer, musik som copingstrategi, musikens effekt på den psykologiska och
kroppsliga hälsan och när musikinterventioner inte hjälpte. De fem subteman som hittades
var, musik gav en känsla av glädje, musikinterventioner ingav hopp, musik ökade
sammanhållning och känslan av delaktighet, tidigare musikbakgrund och musikens
tillgänglighet och flexibilitet och musikens effekt på den psykologiska och kroppsliga hälsan.
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Etiska aspekter
Vid all form av forskning är etiska aspekter fundamentala och vid omvårdnadsforskning kan
de etiska aspekterna vara extra viktiga att reflektera över (Polit & Beck, 2008). Följande
etiska aspekter har aktivt under arbetets gång uppmärksammats och diskuterats av författarna,
att respektera det granskade materialet och dess författare, att inte förvanska data, att inte
plagiera och att inte tillskriva oss andras material och/eller data. Alla artiklar som
inkluderades i resultatet hade genomgått en godkänd etikprövning.

RESULTATREDOVISNING

Figur 1. Teman och subteman för musikinterventioners påverkan på individ med cancer.

Musik som andrum vid cancer
I sex av studierna fann forskarna att musiken kunde fungerade som ett sätt att glömma bort
tillvaron för en stund. Deltagare uppgav att musiken ofta gav dem ett andrum från diagnosen
och fick dem att tänka på något annat än just cancerdiagnosen (Bradt et al., 2015; Gale,
Enright, Reagon, Lewis, van Deursen 2012; Reagon, Gale, Dow, Lewis & van Deursen, 2016;
O´Callaghan, Baron, Barry, Dun 2010, Barrera, Rykov & Doyle (2002); O’Callaghan et al.,
2013). Musiken kunde även få deltagarna att fantisera om att de var på en annan plats vilket
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kunde skänka en stunds ro och lycka (O’Callaghan et al., 2013; O’Callaghan, Barry,
Thompson 2011). En av deltagarna i O´Callagahan et al. (2011) studie formulerade det
som“When I had nothing else, I had my Ipod because when I was in hospital and everyone
went home, and it was just quiet, and it was my, like escape. … I’d picture me when I go to
the beach … dancing…“ (s. 692).
Föräldrar till cancerdrabbade barn kunde använda musiken som distraktion från jobbiga
händelser för barnet såsom behandlingar eller provtagningar (Barrera et al. 2002 &
O’Callaghan et al., 2010). Forskarna fann även att de deltagande barnen kunde släppa tanken
på diagnosen när de fick utöva musik. Även vuxna deltagare använde musiken som en
distraktion innan, under och efter behandlingar för att distrahera sig från det som skedde
(O’Callaghan et al., 2011). I en av studierna kunde forskarna se att de deltagande barnen i alla
ålderskategorier blev lugnare och sov bättre efter att ha fått musikterapi (Barrera et al., 2002).

Musik gav en känsla av glädje

I flera studier (Barrera et al., 2002 ;O’Callaghan et al., 2010; Gale et al., 2016 & Bradt et al.,
2015) fann forskarna att musiken kunde ge en känsla av glädje. Både att lyssna till musik och
att aktivt utöva musik gav utslag för glädje. I synnerhet barn och ungdomar uppgav att de
kände glädje av musik och av att musicera (O’Callaghan et al., 2011; Barrera et al., 2002; &
O’Callaghan et al., 2010). I fyra av de analyserade studierna beskrevs utövad musikterapi som
ett medie som kunde ge deltagarna en känsla av glädje och förbättrat humör. (Bradt et al.,
2015; O´Callaghan et al. 2010; Gallagher, Lagman & Rybicki, 2018 & Kordovan, Preissler,
Kamphausen, Bokemeyer & Oechsle, 2016). Även att delta i ett körsammanhang kunde ge en
känsla av förbättring för deltagarna och en större glädje (Gale et al., 2012 & Reagon, Gale,
Dow, Lewis & van Deursen, 2016). I en av studierna kunde forskarna se att aktivt
musikutövande gav det signifikant bästa resultatet på glädje, engagemang och
initiativförmåga i jämförelse med att lyssna på musik eller på ljudbok (Robb et al., 2008).
Musikinterventioner ingav hopp

I två av studierna fann forskarna att deltagarna kände hopp efter att ha lyssnat till eller utövat
musik. Musiken kunde även ge deltagarna hopp om framtiden och att livet var värt att leva
trots den allvarliga diagnos eller åkomma individen drabbats av (Bradt et al., 2015). En av
deltagarna uttryckte det, “When the doctor first tells you that you have a cancer you feel like
tomorrow is your last day, but the music makes you feel like there’s a future.” (Bradt et al.,
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2015, s. 1265). Musiken kunde även för vissa deltagare vara förknippad med religiositet och
genom tron ge hopp om en framtid (O´Callaghan et al., 2011).
Musik som identitetsskapande verktyg vid cancer
Forskarna fann att musiken kunde få individen att minnas sin identitet och vem de var innan
diagnosen (O´Callaghan et al., 2011). Vissa deltagare uppgav att musiken hjälpte dem att
ställa frågor kring den nya identiteten som innefattade cancerdiagnosen men även frågor kring
vem man blir sedan, efter en cancerdiagnos (Bradt et al., 2015). I en av studierna kunde
forskarna även se att barn med sina föräldrars hjälp genom att lyssna eller utöva musik
kunde känna sig mer “normala” (O’Callaghan et al., 2010). Även vuxna använde musik för att
återkomma till det “normala” (O’Callaghan et al., 2011).
De deltagare som fick delta i körverksamhet uppgav att kören kunde ge en alternativ identitet,
som körmedlem (Reagon et al., 2016). Även i kontakt med tillfrisknade tidigare
cancerpatienter uppgav deltagare i en annan studie att en känsla av gemenskap och förståelse
kunde uppstå (O’Callaghan et al., 2011). Vidare fann forskarna att musiken kunde hjälpa
individen till att behålla identiteten från innan diagnosen. Musiken kunde hjälpa deltagarna att
minnas vem de var innan diagnos och kunde även ställa frågor såsom “vem är jag nu och vem
blir jag sedan?”. Musiken verkade i vissa fall kunna fungera som en bro mellan den tidigare
friska identiteten och den nya identiteten med en cancerdiagnos (Bradt et al., 2015).
Musik ökade sammanhållning och delaktighet

Att delta i en kör kunde påverka känslan av att vara delaktighet och få stöd. Cancerdiagnosen
kunde fungera som en kontakt mellan medlemmarna i kören. Medlemmarna i kören kunde
känna igen sig i varandra relaterat till diagnosen och fann en gemenskap (Gale et al., 2012 &
Reagon et al., 2016)
Musik som copingstrategi
Sju av tretton studier fann att patienter använder musik på olika sätt för att hantera
behandlingen, bearbeta sin sjukdom och få kontakt med i sina inre resurser (Cordovan et al.,
2016; O´Callaghan et al., (2013, 2011, 2010); Robb et al., 2007; Bradt et al., 2015; Reagon et
al., 2016 & O´Callaghan et al., (2013) fann att vuxna cancerpatienter använde musiken som
ett sätt att hjälpa sig själv både under och efter cancerdiagnosen. Musiken gav support,
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möjlighet att bejaka sina känslor, utrymme och möjlighet att fortsätta leva ett rikt liv och var
en källa till återhämtning. Vid de tillfällen återhämtning och tillfrisknande inte längre var
möjligt blev musiken en imaginär hand att hålla i mötet med döden.
”When no one understands, music can have an identity, express what´s needed and be
dialouged with. It could also be a tool for accessing and enlightening ”dark” intrapsycich
worlds and ” moulding” emotions” (O ´Callaghan et al., 2013, s. 1045).

(Pathology results were) not at all what we expected … but the music
contained all that…(the) round shiny CD…is a container, it’s like a pill,
it’s like here you go, I focus for you … it sort of gives creativity to your
thoughts but contains them as well so it really held the fear,…that made
it manageable.…Music connected with that sad, petrified bit of me,…it
empathised,…gave me a valid place to be,…sat with me without asking
any questions,… reflected how I felt” En 47-årig kvinna i studien.
(O ´Callaghan et al., 2013, s.1041)

På likande vis fann O ´Callaghan et al. (2010, 2011) att musiken möjliggjorde och
tillkännagavs en stor roll hos ungdomar, unga vuxna och barn med cancer genom att ge styrka
att uthärda, anpassa sig till behandlingen, lindra den negativa upplevelsen av sjukdom och
sjukhusvistelse och som viktig del i livet efter sjukdomen.
Hos barn med cancer fann Robb et al. (2007) att de responderade avsevärt mer på aktiv
musikterapi i jämförelse med att enbart lyssna på musik eller ljudböcker. Via ansiktsuttryck,
engagemang och hur starkt barnet visade upptäckarlust visade studien att via aktiv
musikterapi ökade barnen sitt sätt att engagera sig i sin omvärld, hantera och bearbeta sin
situation. Bradt et al. (2014) fann liknande resultat hos vuxna cancerpatienter där majoriteten
av deltagarna i studien föredrog musikterapi framför att enbart lyssna till musik. I mötet med
musikterapeuten kunde individen få hjälp att återkoppla till sina inre resurser som lekfullhet
och kreativitet. Just i mötet med och i att utöva musik och sång fann Reagon et al. (2016) att
körsång fungerade som ett sätt till självhjälp genom att vara en upplyftande och social
aktivitet där individerna mötte andra i samma situation och deltagandet bidrog till bättre
självförtroende och förhöjd livskvalitet. Cordovan et al. (2016) fann att så pass stor del som
32 % av cancerpatienter i livets slutskede med mycket nedsatt fysisk och kognitiv förmåga
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faktiskt valde aktiv musikterapi där patienten deltog i utövandet, 53% valde receptiv form.
Totalt 46 % av patienterna uppgav att musikterapi var till mycket stor hjälp.
Tidigare musikbakgrund

Flera av studierna visade att patientens tidigare musikbakgrund kunde ses stå som grund för
hur musik och sång användes under cancerbehandlingen och rehabiliteringen samt i vilken
utsträckning patienten själv använde dessa som ett sätt att hjälpa sig själv (O’Callaghan et al
2011 & Kordovan et al., 2016). Vidare uppgav patienter som tidigare spelat instrument att de i
jämförelse med de andra i studien i större grad kände sig förstådda och de som tidigare utövat
sång regelbundet uppgav att musikterapi i just aktiv form gav dem en större effekt än hos de
andra deltagarna i studien (Kordovan, et al., 2016).
Musikens tillgänglighet och flexibilitet

I flera av studierna fann forskarna att musiken som intervention är en lättillgänglig, flexibel
och anpassningsbar metod i att hjälpa och lindra för svårt sjuka patienter (Cordovan et al.,
2016, O ´Callaghan et al., 2011, Bradt et al., 2014). Enkelheten i att kunna lyssna med
hörlurar kunde fungera som ett sätt för patienten att skapa ett “rum i rummet” där patienten
fick vara helt själv med musiken och sin inre värld (Bradt et al., 2014).
Cordovan et al., (2016), O´Callaghan et al., (2011) och Bradt et al., (2014), fann alla att både
receptiv och interaktiv musikterapi eller en mix av båda är lättillgängliga, flexibla och
anpassningsbara metoder även för mycket sjuka patienter. O ´Callaghan et al., (2010) fann
även att de positiva effekterna av musiken och musikterapinterventioner på ett lätt och smidigt
sätt kopplades ihop med livet utanför sjukhuset, i hemmet, med familjen, med vänner, i skolan
och fortsatte vara en metod för själv hjälp.
Musikens effekt på den psykologiska och kroppsliga hälsan
Bradt et al., (2014), O´Callaghan et al., (2011, 2013), Gallagher et al.,(2018), Fancourt et al.,
(2016), Bates et al., (2017) , Gale et al., (2012) & Chuang et al., (2010) fann positiva fysiska
effekter av musik och sång. Fysiska symtom som smärta och illamående är vanliga och
påfrestande symtom som kommer av sjukdomen eller som biverkningar av behandlingen.
Bradt et al. (2014 ) fann att både så kallad receptiv och interaktiv musikterapi gav liknande
effekter på lindring av smärta. O´Callaghan et al., (2011, 2013) fann att ungdomar och vuxna
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patienter med cancer använde musik för att reducera smärtupplevelsen och lindra illamående.
Bates et al. (2017) fann i motsättning ingen effekt på varken illamående eller smärta i sin
studie på cancerpatienter som genomgick stamcellstransplantation. Musikterapin sågs dock ha
en effekt på användningen av smärtlindring där de som fått interaktiv musikterapi i
utmärkande grad tog färre doser morfin eller liknande narkotikaklassad smärtmedicin. Vid
utövandet av sång i körsammanhang under minst 3 månader fann Gale et al., (2012) och
Gallagher et al. (2018) en betydande förbättring på smärta. Även korta och enstaka tillfällen
av utövad sång och musik visade sig påverka kroppen positivt. Vid endast en timmes
utövande av sång sågs en reducering i utsöndringen av stresshormonet kortisol och en
aktivering av ämnen som reglerar och stärker immunförsvaret (Fancourt et al., 2016). Chuang,
Han, Li, Young (2010) fann liknande att att vid enbart en 2 timmar lång interaktiv
musikterapi-session påverkades det parasympatiska nervsystemet positivt och dess funktion
att främja bland annat avslappning stärktes.
Nio av tretton artiklar visade att musik och sång kunde stärka den psykiska hälsan (Bradt et
al., 2014; O´Callaghan et al., 2011, 2013; Gallagher et al., 2018; Fancourt et al., 2016;
Barrera et al., 2002; Gale et al., 2012; Chuang et al., 2010; Reagon et al., 2016).
Bradt et al. (2014) fann en samstämd förbättring på oro, sinnesstämning och avslappning av
både receptiv och interaktiv musikterapi. ”It calmed me down from the inside” (Bradt et al.,
2014, s. 1266). O´Callaghan et al. (2011) fann att musik kunde ha en lugnande effekt på
ungdomar och unga vuxna med cancer. Intressant var att det inte fanns någon koppling mellan
musikgenre och lugnande effekt då både klassisk musik och death metal sågs kunna lugna.
Det var individuellt vad som fungerade. Hos vuxna med cancer gav musik en förhöjd
sinnestämning, ökad avslappning och känsla av sinnesfrid (O´Callaghan et al., 2013) och hos
cancersjuka barn som vårdades på sjukhus fann Barrera et al. (2002) att interaktiv musikterapi
gav förhöjd trivsel och minskad oro hos både barnen och föräldrarna. Gallagher et al. (2018)
fann även att musikterapi gav en betydande förbättring på oro, depression och sinnesstämning
inom palliativ cancervård då terapeuten hade dessa som mål under behandlingen. I studien av
Fancourt et al. (2016) var effekterna av musik och sång störst hos de patienter och anhöriga
som vid vid studiestart hade lägst skattad sinnesstämning, oro och i större utsträckning led av
depression. En liknande positiv utveckling på livslust, mental hälsa, ångest och oro fann
Reagon et al. (2016) hos cancerpatienters efter sex månaders deltagande i körsång. Anhöriga
studerades även i denna studie och hos dem sågs också en minskad oro och ångest. Studien
pekade mot att ju längre interventionen pågick, desto större blev de positiva effekterna för
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både patienter och deras anhöriga (Reagon et al., 2016).
Gale et al. (2012) fann på liknande vis att tre månaders körövning en gång i veckan gav en
förhöjd livslust, förhöjd social interaktion och förbättrad mental hälsa. De såg även en
förändring i positiv riktning i minskad ångest och depression i studien men ingen minskning
på fatigue som också mättes. I motsättning till detta fann Chuang et al. (2010) att fatigue
minskade av musikterapi där deltagarna var utövande och själva sjöng.

När musikinterventioner inte hjälpte
För vissa av deltagarna i studierna gav inte mötet med musik och sång den lindring som
tidigare beskrivits i resultatet. De uppgav att musik de tidigare älskat nu bedrövade eller att de
slutat lyssna på musik för att det väckte minnen från det liv som var före sjukdomen och dessa
minnen blev för smärtsamma att bära (O’Callaghan et al., 2011, 2013 & Bradt et al 2014).
Några deltagare gjorde ett medvetet val att inte använda musik i rädslan för att den skulle bli
kontaminerad (O’Callaghan et al. 2013). Musiken förknippades i vissa fall ihop med
diagnosen, hospitalisering eller behandlingen och fick deltagarna att istället känna olust och
ge motsatt effekt än att lindra och stödja (O’Callaghan, 2011). Några av föräldrarna till barn
med cancer ansåg att musiken inte alls hjälpte deras barn och de blev upprörda över vilken
musik som spelades i samband med musikterapin (O’Callaghan et al., 2010, Barrera et al.,
2002). Under vissa stadier av behandlingen som under stamcellstransplantation eller under
perioder med stark huvudvärk blev musiken för överväldigande och kunde inte användas även
om patienten annars var hjälpta av musik (O’Callaghan et al. 2013). Ibland kunde inte musik
och sång hjälpa på grund av symtom och skador medföljande sjukdomen och/eller
behandlingen såsom nervskador, andningssvårigheter, mycket nedsatt immunförsvar, cancerrelaterad tinnitus eller hallucinationer av medicineringen (O’Callaghan et al. 2013).
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DISKUSSION
Metoddiskussion
Urvalsförfarande
Syftet till denna studie var att undersöka hur musikinterventioner som en omvårdnadshandling
kunde påverka cancerpatienter. Båda författarna hade sedan tidigare ett stort intresse och
tilltro till ämnesvalet musik, men ingen av författarna hade någon erfarenhet av att använda
musikinterventioner inom omvårdnad. Det fanns med andra ord viss förförståelse till
ämnesvalet. Således valdes att göra en litteraturstudie då den syftar till att detektera och
undersöka upplevda problem eller forskningsområden med potentiella
förbättringsmöjligheter. Urvalet av studier till en litteraturstudie ligger till grund för hela
arbetet och det är av högsta prioritet att urvalsförfarandet tillåts ta mycket tid och många
sökningar i anspråk (Friberg, 2012). De databaser som användes under sökförfarandet är
internationellt erkända källor för att hitta publicerad omvårdnadsvetenskaplig forskning (Polit
& Beck, 2008). Initialt genomfördes ett antal sökningar och genom dessa beslöts att syftet till
studien behövde utökas och ändras relaterat till hur mycket material som hittades, för att
undvika ett fragmenterat resultat. Ett “helikopterperspektiv” (Friberg, 2012) försökte
bibehållas under hela sökprocessen för att försäkra att de studier som söktes fram kunde
besvara syftet. Tidsåtgången vid urvalsförfarandet och datainsamlingen kunde upplevas
frustrerande, då viljan att sätta igång skrivprocessen var stark från start. Tidsaspekten kan ha
påverkat validiteten då en lång urvalsprocess tenderar att flytta fokus från det som var avsett
att undersökas (Graneheim & Lundman, 2004). Å andra sidan så användes tiden effektivt och
de sökord som användes utvärderades kontinuerligt för att de studier som hittades verkligen
kunde uppfylla syftet. Vid sökningarna användes ett antal olika sökord, dessa prövades i olika
kombinationer ihop med både boolesk sökteknik och trunkering. Även flera
sekundärsökningar genomfördes efter att relevanta artiklar funnits som andra studier använt
sig av. Att använda dessa sökredskap kan troligtvis öka trovärdigheten för resultatet då det
mesta inom forskningsfältet bör vara detekterat (Graneheim & Lundman, 2004). För att
säkerställa kvalitén på de inkluderade studierna och i förlängningen även för denna
litteraturstudie, kvalitetsgranskades de av båda författarna med hjälp av två nationellt erkända
granskningsmallar. Kvalitetsgranskningen är en viktig del i arbetet med de inkluderade
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studierna då kvalitén på resultatet är avhängigt av kvalitén i de analyserade studierna (Friberg,
2012). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades för att inte utesluta material som
kunde uppfylla syftet. I mångt och mycket beskrev de kvalitativa artiklarna det de kvantitativa
artiklarna konstaterade. De texter som inkluderades bör alltså spegla det som finns inom fältet
idag och bevisar att forskningen om just cancer och musik är skralt.
Att inkludera i princip allt inom området, både kvalitativa och kvantitativa studier med
tillräckligt hög kvalité som kan svara till syftet ökar trovärdigheten för denna litteraturstudie
då resultatet annars skulle ha riskerat att bli fragmentariskt (Graneheim & Lundman, 2004).
Analysförfarandet förflöt relativt smärtfritt även om det ibland kunde upplevas rörigt med
många studier att läsa och analysera samtidigt. Alla artiklar lästes förutsättningslöst igenom
flera gånger och båda författarna gjorde en varsin matris över de fynd som hittades i
studierna. Fynden jämfördes sedan och de som hade liknande innebörd färgkodades. Sedan
delades fynden upp i fem övergripande teman och fem subteman som namngavs efter
respektive temas essens. En grundlig analys och intention att täcka så många teman som var
relevanta för syftet som möjligt ökar tillförlitligheten för resultatet (Graneheim & Lundman,
2004). Initialt i analyseringsprocessen var det svårt att hitta övergripande teman då det
kvalitativa resultatet tedde sig mångfacetterat. Detta kan ha berott på att vi inkluderade både
barn och unga, psykiska och fysiska effekter och inte tog hänsyn till när eller vart studien var
genomförd. Det kan under analysförfarandet vara lockande att endast leta efter teman som
passar författarnas idé och förförståelse för vad som bör hittas för att uppfylla syftet. Att i sin
forskning låta sig styras och inte bibehålla sin objektivitet ökar riskerna för bias och kan sänka
tillförlitligheten för resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna bör i absolut
möjligaste mån förhålla sig objektiva vid analys och resultatredovisning och allt som är
relevant för syftet ska redovisas oavsett om det styrker författarnas eventuella tes eller ej
(Polit & Beck, 2008). Genom flertalet diskussioner enades författarna om vad i de fynd som
funnits som var mest relevant och representativt för att finna ett svar till syftet. För just denna
studie var det relevant att ta med i princip allt vi hittade inom forskningsområdet och det
fanns initialt en farhåga att det kvalitativa resultatet kunde te sig spretigt och att validiteten
kunde påverkas relaterat till detta. Då syftet var att undersöka all typ av påverkan som musik
kunde ha vid en cancerdiagnos anser vi att validiteten ändå kunde hållas hög under arbetets
gång och att syftet kan anses uppfyllt vilket även ökar trovärdigheten till resultatet.
All data som analyseras tolkas i mer eller mindre hög grad. Det kan antas oundvikligt då den
mänskliga faktorn alltid påverkar det som ska analyseras efter sin egen uppfattning och
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världsbild. Detta kan påverka tillförlitligheten inom den kvalitativa forskningen (Graneheim
& Lundman, 2004). Då författarna till detta examensarbete hade en begränsad erfarenhet till
att utföra kvalitativ forskning, kan de teman som resulterade i ett resultat antas ha färgats av
egna uppfattningar och det skulle kunna sänka tillförlitligheten till resultatet. Dock kan
medvetenheten kring detta hos författarna ha minskat risken för bias av resultatet (ibid.).
Relaterat till detta graderas resultatet ha en medelhög tillförlitlighet. Att göra en
litteraturbaserad översikt kunde under arbetets gång upplevas besvärligt då det egna resultatet
baserades på andra studiers resultat. Det medförde ett krav på att hela tiden vara ärlig mot
resultatet och att inte förvanska eller förändra det som hittades. För att motverka att resultatet
omedvetet förvanskades eller förändrades var vi noga med att gå tillbaka och dubbelkolla
fakta och diskutera med varandra om vi kommit fram till olika slutsatser.
Överförbarhet
Resultatet till denna studie kan antas vara överförbart till andra patientgrupper eller annan
kontext inom det svenska sjukvårdssystemet för att resultatet indikerar en utbredd positiv
inställning till musikinterventioner bland cancersjuka (Polit & Beck, 2008) och då det är en
individanpassad, lättillgänglig och flexibel intervention. Då det sedan tidigare redan är
klarlagt att demenssjuka kan ha nytta av musik och resultatet till detta examensarbete tyder på
att även cancersjuka kan vara hjälpta av musikinterventioner kan det antas att musik även
skulle kunna fungera i en annan kontext och för andra patientgrupper. Överförbarheten till
andra kulturers sjukvårdskontext är svårbedömd då de inkluderade studierna kom från fyra
olika världsdelar men endast sex olika länder. Ändock indikerar studierna utförda i de fyra
olika världsdelarna att forskningen om musikinterventioner och cancerdiagnos är intressant
över stora delar av världen. Detta antyder att resultatet ändå kan tolkas som överförbart
internationellt (Graneheim & Lundman, 2004) även om mer forskning i fler länder är att
föredra innan starkare slutsatser kan dras.
Samarbete och pålitlighet
Att författarna har ett fungerande samarbete blev under analyseringsförfarandet tydligt. Under
analyseringen gällde det att ha “många bollar i luften” och samtidigt i gemenskap bestämma
vilka teman och subteman som var relevanta. Detta förflöt bra då båda författarna genom att
diskutera igenom fynden gemensamt kunde komma fram till relevanta teman och subteman
och i förlängningen slutsatser. Båda författarna till detta examensarbete upplevde att skriva
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ihop i par gav fördelen att ha möjlighet att påminna varandra om syfte, utvärdering och att
formulera och omformulera text. Å andra sidan så fanns det tillfällen då olika ingångar i
frågor eller olika uppfattningar kring viktiga beslut uppkom. Dock kan trovärdigheten och
validiteten öka relaterat till att samarbetet i det stora hela fungerade så bra. Studien är
genomförd och beskriven på ett sådant sätt att det skulle vara möjligt för andra att kopiera
metodutförandet och komma fram till ett liknande resultat. Detta medför att pålitligheten till
resultatet kan anses hög (Polit & Beck, 2008).

Resultatdiskussion
Detta examensarbete hade som syfte att undersöka hur musikinterventioner kunde påverka
cancerpatienter. Resultatets viktigaste fynd kommer i denna del diskuteras mot tidigare
forskning. Ett av dessa fynd var att individer med en cancerdiagnos med hjälp av musik och
musikterapi kunde få ett andrum från diagnosen. De kunde använda musiken som en
copingstrategi för att distrahera sina tankar från diagnosen och låta tanken ta en paus från allt
som hade med cancer att göra. Enligt Ahmadi (2013) kan musik fungera som en effektiv
copingstrategi vid cancerdiagnos där musiken oavsett genre kan få den drabbade att lära sig
att hantera den nya situationen. Vidare menar Ahmadi (2013) att omvårdnadspersonal inte har
tillräckligt med kunskap kring musikens positiva effekter och att musikinterventioner skulle
kunna implementeras mer effektivt inom vården än vad den gör idag. Å andra sidan kan det
bristande kunskapsläget hos omvårdnadspersonalen troligtvis bero på bristen på
evidensbaserade riktlinjer för musikinterventioner. Då det inte heller råder konsensus runt
musikensinterventioners positiva effekter implementeras inte dessa inom vården idag.
Identitetsskapande processer vid cancer
Vidare visade resultatet att musik och musikterapi kunde användas för att finna en alternativ
identitet eller som ett sätt för att minnas sitt jag innan diagnosen. Att mista taget om sin
identitet vid cancersjukdom kan förändra individens hela självbild och kan ge allvarliga
konsekvenser på den psykiska hälsan. Resultatet indikerar att användandet av musik som
intervention inom sjukvården troligtvis kan stärka patienten i sitt eventuella
identitetsskapande vid en cancerdiagnos och detta kan bero på att musiken ofta är nära
sammankopplat med individens identitet och självbild. Enligt Park, Zlateva och Blank (2009)
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är identitetsskapande viktigt för den cancerdrabbade och betydelsefullt att
omvårdnadspersonal tar hänsyn till. De menar att i ett vårdsammanhang bör frågor kring
identitet och självbild komma upp i ett tidigt skede då det möjliggör ett mer holistiskt
vårdande. Då identitet och självbild är så grundläggande aspekter av att vara människa är det
av absolut högsta vikt att inom ett omvårdnadsperspektiv tillvarata och ta hänsyn till dessa.
Enligt Ahamadi, (2010) kan låttexter fungera identitetsskapande och bidra till att individen
drabbad av cancer med hjälp av musiktexter kan skapa en ny självbild. Detta indikerar att
många olika typer av musikinterventioner kan stödja identitetsskapande processer vid en
cancerdiagnos.
Musikvana individer använde musikinterventioner mer frekvent
Resultatet visade vidare att de patienter som innan sin diagnos hade ett starkt musikintresse
eller utövade musik, lättare tog till sig musiken i en vårdsituation. Relaterat till detta kan
följden vara att det eventuellt är mer inbjudande att använda musik som en hälsofrämjande
intervention när vanan vid att använda musik sen tidigare är stor. Detta kan leda till att
patienter utan starkt musikintresse kan vara i behov av fler musikrelaterade interventioner i
jämförelse med musikvana individer. I dessa situationer kan omvårdnadspersonal som är nära
patienten stora delar av dygnet uppmuntra och påminna om att musik kan användas för att
främja hälsa.
Flexibiltet och kostnadseffektivtet
Resultatet visade även musikens förmåga att nå patienter i alla åldrar under och efter
sjukdomen och dess flexibilitet gör det till en lättillgänglig intervention. Musikinterventionen
kan därför antas vara kostnadseffektiv då den kan ge större hälsoeffekt än vad den kostar att
genomföra (Chlan, Heiderscheit, Skaar & Neidecker 2018). Inom andra omvårdnadsområden
har forskningen visat positiva resultat av musik som intervention, bland annat inom
demensvården. Då omvårdnadspersonal använde sig av så kallad vårdarsång underlättades
omvårdnaden och patienterna blev betydligt mer nöjda när personalen sjöng för och med
patienten under de olika procedurerna i vårdandet (Götell, 2003). Detta är ett lyckat exempel
på hur en musikintervention kan underlätta både för patienten och för vårdgivaren. Det kan
resultera i att omvårdnaden blir mer tidsbesparande utan att den ger avkall på det
patientcentrerade vårdandet. På liknande vis visade resultatet att musikinterventioner inom

25

cancervården kan användas för att hantera smärta, minska användandet av smärtmedicinering,
fungera avslappnande och minska ångest och oro som kan följa med sjukdomen. Alltså skulle
musikinterventioner kunna vara ett komplement till traditionell behandling.
Att inte vara hjälpt av musik
Resultatet visade vidare att vissa individer inte var hjälpta av musik. Det kunde exempelvis
vara deltagare med ett stort tidigare musikintresse som kunde avskräckas att använda musik
under sjukdomstiden för att de var rädda att “kontaminera” sin omtyckta musik och förknippa
den med cancersjukdomen. Detta kunde bero på att musiken väckte för intensiva känslor och
reaktioner som för individen var svåra att hantera. Ridder, Stige, Qvale & Gold (2013) menar
att musikinterventioner ibland kan ta tid att implementera relaterat till att både patienter och
berörd personal måste ha förståelse för och vilja att utföra dem. Tidsaspekten skulle därmed
kunna vara en orsak till att en del av resultatet bestod av deltagare som inte ansåg att musiken
hjälpte. Å andra sidan kommer individuella skillnader alltid att finnas och en intervention kan
inte användas för alla. Dock visade resultatet att musikinterventioner kan stärka
identitetsskapande processer, ge en signifikant förbättring på avslappning, smärta och fungera
som en effektiv copingstrategi. I det stora hela ter sig musik som en intervention som kan
hjälpa många individer att hantera sin sjukdom Tang & Vezeau (2010). Genom att
medvetandegöra omvårdnadspersonal om dessa ovan nämnda effekter av musikintervention
skulle ett mer personcentrerat vårdande kunna komma till stånd. Dock måste alltid patientens
världsbild och preferenser stå i centrum och sjuksköterskan bör inte lägga någon värdering i
hur, när och vad för musik som patienten vill använda sig av utan endast fungera som en
dörröppnare till musikens värld.
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SLUTSATS
Att lyssna på och/eller utöva musik är en hälsofrämjande, flexibel och kostnadseffektiv
intervention under och efter cancerdiagnos hos individer i alla åldrar. Interventionen kan
lindra smärta och psykiskt lidande som oro och ångest och kan ge stöd för individen att
bibehålla sin identitet genom sjukdomen. Musikinterventioner kan även fungera som en
copingstrategi och få individen att upprätthålla kontakten med sina känslor. Denna studie ger
ökad förståelse för hur musiken påverkar cancerpatienter och på vilka sätt detta kan
implementeras i omvårdnad. Vidare visar denna studie hur individuellt musiken påverkar
individen och därför är ett av många sätt att praktisera och eftersträva personcentrerad
omvårdnad som kan främja upplevelsen av hälsa oavsett sjukdomens prognos.

IMPLIKATIONER
Implikationer för utbildningen
Vikten av att känna till och vara medveten om hälsofrämjande insatser som kan
implementeras inom omvårdnaden är idag mycket viktigt för blivande och yrkessamma
sjuksköterskor. Då omvårdnaden de senaste åren blivit mer avancerad och personcentrerad
har kraven för ge en god och individuell omvårdnad höjts. Detta medför att
omvårdnadsforskning med vetenskapligt stöd bör implementeras och uppmärksammas under
sjuksköterskeutbildningen. I detta examensarbete kan konstateras att detta forskningsfält är i
behov av ytterligare forskning för att i förlängningen troligtvis kunna vara en del av en mer
personcentrerad omvårdnad.

Implikationer för den kliniska praktiken
Om vårdpersonal har kunskap kring hälsofrämjande interventioner såsom musik, kan det ge
en mer personcentrerad omvårdnad. Detta skulle kunna öka patientens känsla av att få vård
inte bara för sin fysiska sjukdom utan även för den psykiska hälsan som oskiljaktigt är en del
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av hela människan. I praktiken innebär detta att redan vid inskrivning av patienten bör en
kartläggning av individens förhållande till musik göras. Genom att ställa frågor om hur, vad
och när musiken finns med i patientens liv kan frågor kring hur musik fungerar som ett stöd i
sjukdomsprocessen väckas och en mer personcentrerad omvårdnad komma till stånd.

Förslag på fortsatt forskning
Forskningsfältet är relativt ungt och i behov av fler studier av både kvalitativ och kvantitativ
karaktär då de olika metoderna kan stärka evidensen kring resultatet och då det kliniska
omvårdnadsarbetet bör baseras på evidensbaserade interventioner. Författarna hyser en stark
tilltro till att musikinterventioner kan komma att implementeras inom cancersjukvården eller
annan svensk sjukvårdskontext inom en snar framtid om mer forskning utförs inom området.
Eftersom både detta och andra studiers resultat indikerar att musikinterventioner kan fungera
hälsofrämjande för cancerpatienter bör framtida forskning i första hand fokuseras på
patientgrupper med kroniska sjukdomar. Vi anser vidare att ett område som bör belysas
ytterligare är hur människor använder sig av musik i livet efter en allvarlig cancerdiagnos då
det idag är många som överlever men behöver bearbeta och hitta sätt att leva med oron för
återfall.
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effekter av musik
vid
cellgiftsbehandlin
g har redan
forskningen funnit
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stamcellstransplantation
vilket har liknande
biverkningar som
illamående och
smärta så därför
gjordes denna
studie.
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Syfte:Undersöka
effekterna av
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smärta och
illamående hos
patienter som
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tidigare studier
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resultat av musik
på bla stress, oro
och ångest.
Få studier har
dock tidigare
jämfört effekten av
musikterapi och att
enbart lyssna på
musik så därför
gjordes denna
studie.
Syfte:
Att jämföra
musikterapi och att
enbart lyssna på
färdiginspelad
musik och hur det
hur påverkade
smärta och
psykologiska
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cancerpatienter.
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Analys gjordes på
deltagarnas skattade
upplevelse av smärta
och illamående.
Urval:
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deltog uppdelade i
en grupp som
mottog musikterapi
och den andra inte.

Resultat:
Ingen signifikant
minskning av
varken smärta eller
illamående av
musikterapi. Dock
tog de som fick
musikterapi
signifikant mindre
smärtlindring i
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Kvalitetsbedömning:
Hög

Metod: En
randomiserad studie
med både
kvantitativ och
kvalitativ metod
mixad metod.
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31 vuxna
cancerpatienter
medverkade i två
sessioner av
MT(musikterapi)
samt två sessioner
med MM (Musicmedicine)
Före och efter
mättes humör,
ångest,
avslappning, och
smärta med en
visuell analog och
numerisk skala och
avslutande intervju.
Kvalitetsbedömning: Hög

Resultat: De
kvantitativa
resultaten visade
att båda
interventionerna
gav liknande
fördelaktiga
effekter på ångest,
sinnesstämning,
avslappning och
smärta.
Den kvalitativa
analysen visade
dock att 77,4% av
deltagarna
föredrog
musikterapi där
sessionerna hjälpte
deltagarna att få
kontakt med sina
inre resurser som
lekfullhet och
kreativitet.
Den interaktiva
musikterapin gav
också utrymme för
att uttrycka sig
känslor.

Chuang, C-Y., Han, W-R., Li, P-C., &
Young, S-T. (2010).
Effects of music therapy on subjective
sensations
and heart rate variability in treated cancer
survivors: A pilot study. Complementary
Therapies in Medicine, 18, 224-226.
doi: doi:10.1016/j.ctim.2010.08.003
Land: Taiwan

Problem:
Få studier är
gjorda på
färdigbehandlade
cancerpatienter
och deras hälsa.
Denna studie
gjordes då just
denna
patientgrupp lever
med oron för
recidiv och bättre
behöver följas
upp.
Syfte:
Att undersöka om
musikterapi hade
något effekt på
fatigue, trivsel,
och avslappning
hos personer som
överlevt cancer.
Samt att
undersöka effekten
på det sympatiska
och
parasympatiska
nervsystemet mätt
i HRV ( heart rate
variability)

Fancourt, D., Williamon, A., Carvalho, L.,
Steptoe, A., Dow, R., Lewis, I.(2016).
Singing modulates mood, stress, cortisol,
cytokine and neuropeptide activity in cancer
patients and carers. Ecancermedicalsience
10: 631. 10.3332/ecancer.2016.631
Land: England

Ovisshet kring
påverkan av sång
på immunologiska
processer.
Syfte: Ville
utforska om
körsång var
associerat med
förändringar i
humör och
stresshormoner
hos patienter och
vårdande.

Metod:
Kvantitativ studie
där deltagarna fick 2
timmars musikterapi
där de fick lyssna på
musik och sjunga.
Hur deltagarna de
upplevde terapin
mättes med en
visuell analog
känslo skala.
(VAMS)
EKG gjordes före
och efter terapin
och analyserades.
Urval:
23 kvinnor mellan
30-67 år med cancer
som var
färdigbehandlade för
minst 6 månader
sedan.
Kvalitetsbedömning: Låg

Metod: Kvantitativ
med tre olika
fokusgrupper från
fem olika körer.
Analyserades med
innehållsanalys
Urval: Fem olika
körer valdes ut av
totalt 18 där alla
deltagande hade haft
en cancerdiagnos
eller var vårdare till
någon med en
cancerdiagnos. Ur de
fem körerna anmälde
sig 251 personer
varav 193
omfattades av
inklusionskriterierna.
Kvalitetsbedömning: Medel
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Resultat:
Minskad fatigue
och ökad känsla av
avslappning.
Utifrån analyserad
hjärtrytm fann de
att musikterapi
underlättade för det
parasympatiska
nervsystemet vilket
ökar känslan av
avslappning.

Resultat: En timme
av körsång visade
sig ha en
reducerande effekt
på immunologiskareaktioner.

Gallagher, L., Lagman, R. & Rybicki, L.
(2017). Outcomes of music therapy
interventions on symptom managment in
palliative medicine patients. American
Journal of Hospice & Palliative Medicine,
35(2), 250-257. doi:
10.1177/1049909117696723
Land: England

Syfte: Att
undersöka
musikterapins
inverkan, dess mål
och interventioner
och dess effekter
på symtom hos
patienter med
cancer.

Metod:
Retrospektiv studie
Självskattningsformulär.
Urval: Över 18 år,
Av totalt 1570
personer nådde 293
upp till
inklusionskriterierna
och togs med i
studien.

Resultat:
De kunde se en
positiv effekt på
smärta, ångest,
depression,
ofullständigt
andningsmönster,
humör.

Kvalitetsbedömning: Hög

Gale, NS., Enright, S., Reagon, C., Lewis, I.
& van Deursen, R. (2012). A pilot
investigation of quality of life and lung
function following choral singing in cancer
survivors and their carers.
Ecancermedicalscience 6:261. doi:
10.3332/ecancer.2012.261

Syfte: Undersökte
förändringar i
livskvalité (QoL),
fatigue &
lungfunktion vid
körsång.

Land: England

Metod: MixedMethod med enkäter,
spirometri och
kvalitativa
intervjuer.
Urval: Inklusionskriterier bestod utav
att individen ha
genomgått en
cancerdiagnos eller
ha en nära anhörig
som genomgick en
cancerdiagnos. 30
personer
rekryterades till
studien.

Resultat:
Kunde se att
körsång kunde
förbättra QoL &
depression. Kören
gav social support,
kunde förbättra
självförtroende och
gav hopp om
framtiden.

Kvalitetsbedömning: Låg

Kordovan, S., Kamphausen, A., Bokemeyer,
C. & Oechsle, K. (2016). Prospective study
on music therpay in terminally ill cancer
patients during specialized inpatient
palliative care. Journal of Palliative
medicine19(4) 394-9. doi:
10.1089/jpm.2015.0384

Syfte: Ville
undersöka
genomförbarheten
och acceptansen
till musikterapi
hos kroniskt sjuka
cancerpatienter.

Land: Tyskland

Metod:Prospektiv
kohortstudie.
Urval:
Inklusionskriterier,
över 18 år, adekvat
kognitiv funktion
och språk: tyska som
led av allvarlig
cancersjukdom.
41 personer
rekryterades till
studien.
Kvalitetsbedömning: Hög
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Resultat:
Musikterapi var väl
accepterad inom
vården av kroniskt
sjuka
cancerpatienter.

O’Callaghan, C., Baron, A., Barry, P., &
Dun, B. (2010).
Music’s relevance for pediatric cancer
patients:
a constructivist and mosaic research
approach
Support Care Cancer, 19, 779–788.
Doi: 10.1007/s00520-010-0879-9
Land: Australien

Problem: Musik
är en viktig del av
barn och ungas
liv och det är av
värde att förstå på
vilket vis de
använder och
tänker runt musik
för att kunna ge
cancersjuka barn
den bästa
omvårdnaden.
Därför gjordes
studien.
Syfte: Att
undersöka
musikens
betydelse för barn
med cancer och
föräldrarnas
perspektiv på
musik och
musikterapins
effekter på deras
barn.

Metod:
Konstruktivistiskt
tillvägagångssätt
med grounded
theory som design.
Semistrukturerade
intervjuer samt
observationer av
barnens sätt att
reagera på musiken.
Resultaten
jämfördes med
andra musikterapeuters
perspektiv på andra
avdelningar.
Urval:
Intervjuer gjordes
med 26 barn och 28
föräldrar om 29
patienters
upplevelse av
musik och
musikterapi.
Kvalitetsbedömning: Medel
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Resultat:
Musiken
fungerade som en
motpol till en ofta
stressfull och
jobbig tid under
behandlingen och
tiden efter.
Musiken gav
inspiration, glädje
och gav energi.
Genom musiken
fick barnen känna
sig ”normala var
ett sätt att få
utlopp för känslor.
Studien fann också
att föräldrar ofta
hjälper sina barn
att genom musik
hålla sig kvar i sin
friska-identitet

O’Callaghan, C., Barry, P., & Thompson, K.
(2011). Music`s relevance for adolecents and
young adults with cancer: a constructivist
research approach.
Support Care Cancer, 20, 687-697. Doi:
10.1007/s00520-011-1104-1
Land: Australien
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har en stor
betydelsefull roll
i unga
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Ungdomar och
unga vuxna med
cancerdiagnos är
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sin utveckling
och har
långsammare
förbättring
jämfört med
andra åldersgupper samt att
behandlingen är
påfrestande. Att
bättre förstå hur
denna
patientgrupp
använder musik
kan bidra till att
öka kvaliteten på
omvårdnaden på
denna grund
gjordes därför
denna studie.
Syfte:
Att bättre förstå
ungdomar och
unga vuxnas
perspektiv på
musik under och
efter sin
cancerdiagnos.
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Metod: Ett
konstruktivistisk
kvalitativ studie med
grounded theory
design.
Datainsamling
genom frågeformulär
och semistrukturerade
intervjuer.
Urval: 12 deltagare
mellan 15-25 år från
Victorian Adolescent
& Young Adult
Cancer Service.
Kvalitetsbedömning: Medel

Resultat: Musiken
gav deltagarna
hopp, uthållighet
och lättare att
anpassa sig till
behandlingen.
Deltagarna
rapporterade även
övervägande
lugnande,
stödjande och
mildrande effekter
av musik.

O’Callaghan, C. C., McDermott, F.,
Michael, N., Daveson, B. A.,
Hudson, P. L., & Zalcberg, J. R. (2013). ”A
quiet still voice that just touches”: music’s
relevance for adults living with lifethreatening cancer diagnoses.
Support Care Cancer, 22, 1037–1047
dio:10.1007/s00520-013-2059-1

Cancerpatienters
upplevelse av att
använda musik för
egenvård är inte
undersökt i stor
nog utsträckning
därför gjordes
denna studie.

Land: Australien

Syftet: Att
undersöka hur
patienter med
cancer använder
och upplever
musik före och
efter
cancerdiagnos.

Metod: En kvalitativ
studie med
konstruktivistisk
tillvägagångssätt
med grounded
theory design.
Datainsamlingen
gjordes med med ett
teoretiskt snowballinsamlingssätt.
Deltagarna fick fylla
i frågeformulär och
delta i
semistrukturerade
intervjuer.
Induktiv, jämförande
och cyklisk analys
gjordes med kodning
och framtagande av
kategorier och
teman.
Urval:
52 (22 män, 30
kvinnor) med olika
typer av
cancerdiagnos från
Australian
metropolitan cancer
and hospice.
Kvalitetsbedömning: Hög

x

Resultat:
Deltagarna använde
musiken som en
livlina,
känslomässig
support och ett sätt
att hantera
behandlingen och
mildra symptom
Musiken fick
deltagarna att
också bibehålla
och/ eller
återkoppla till sin
identitet som den
var innan
sjukdomen.
För några av
deltagarna blev
musiken för stark i
sitt sätt att
framkalla känslor
och minnen.

Reagon, C., Gale, N., Dow, R., Lewis & I.,
van Deursen, R. (2017). Choir singing and
health status in people affected by cancer.
European Journal of Cancer Care 26(5).
doi: 10.1111/ecc.12568
Land: England

Syfte:Att utforska
om körsång kan
stödja patienter
med cancer eller
tidigare
cancerdiagnos
eller deras
anhöriga.

Metod: Mixedmethod,
observations studie,
både kvalitativ och
kvantitativa data
under Enkäter,
intervjuer och
fokusgrupper.
Urval: Av 40
personer nådde 30
upp till
inklusionskriterierna
. 29 personer
genomförde
intervjuer. 222
personer som hade
cancer eller hade
haft cancer och 593
personer utan
cancerdiagnos
genomförde enkät.

Resultat:
Körsång kunder
öka den mentala
hälsan, minska
ångest och hjälpa
deltagarna att cope
till sin
cancerdiagnos.

Kvalitetsbedömning: Medel
Robb, S., Clair, A., Watanabe, M., Monahan,
P., Azzouz, F., Stouffer, J., Ebberts, A.,
Darsie, E., Whitmer, C., Walker, J., Nelson,
K., Hanson-Abromeit, D., Lane, D. &
Hannan, A. (2007). Randomized controlled
trial of the active music engagement (AME)
intervention on children with cancer.
Psycho- Oncology. doi:
https://doi.org/10.1002/pon.1301

Syfte: Ville
undersöka hur
aktiva
musikinterventioner kunde påverka
barn och deras
föräldrars
copingstrategier
vid en
cancerdiagnos.

Land: USA

xi

Metod:
Randomiserad
kontrollerad studie.
Jämförde tre olika
copingrelaterade
metoder.
Urval: Inkluderade
83 deltagare
Kvalbedömn: Hög

Resultat:
Signifikant bättre
resultat på coping
relaterat beteende
när aktiva
musikinterventione
r utförts.

