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Sammanfattning 

Bakgrund: Den goda vården syftar till att lindra mänskligt lidande, såsom smärta. Detta är inte 

alltid uppnått inom den slutna sjukvården idag, och patientens smärta blir inte lindrad. Musik kan 

användas som en hälsointervention inom sjukvården och har visats ha en rad positiv inverkan på 

patienten. Syfte: Beskriva vad musiken som en individanpassad omvårdnadshandling har för 

verkan på patientens smärttillstånd vid en akut smärta. Metod: En litteraturstudie baserad på 14 

utvalda kvantitativa studier om musikens verkan på ett akut smärttillstånd. Resultat: Resultatet 

visar på att musik som en individanpassad omvårdnadshandling kan lindra patientens 

smärttillstånd. Musiken har en viss möjlighet att minska den subjektiva upplevelsen av 

smärttillståndet, såsom upplevelsen av ångest och smärta. Likväl kan fysiska parametrar under 

smärttillståndet, såsom blodtryck och andningsfrekvens också påverkas av musiken.  Musiken kan 

också ge en ökad grad av avslappning till patienten. Slutsats: Under ett akut smärttillstånd har 

musiken visats verka på hela den mångdimensionella människan, både på kropp och på psyke. 

Genom musiken har sjuksköterskan ett redskap som utifrån ett helhetsperspektiv kan lindra 

patientens lidande. 

  

 

Nyckelord: Akut smärta, musik, vårdande, litteraturstudie, välbefinnande 
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Summary 

Background: Good care has for aim to relieve human suffering, such as pain. This is not always 

achieved in the hospital care, and patients' pain is not relieved totally. Music could be used as an 

intervention to improve health in hospital setting and has been shown to have a positive effect on 

the patient. Aim: To describe what the effect of music, as an individual nursing intervention, has 

on the patients's acute pain. Method: A literature review, based on 14 selectedquantitative studies, 

regarding the effect of music on a state of acute pain, was done. Results: The results show that 

music, as an individual nursing intervention, can help patients to reduce their acute state of pain. 

The music can possibly have a reducing effect on the subjective experience of the state of pain 

such as the experience of anxiety and pain. Music can also have an effect on the vital signs, such 

as blood pressure and respiratory rate. The music can also provide an increased degree of 

relaxation. Conclusion: During a state of acute pain music has shown effect on the whole 

multidimensional human, both body and spirit. Through music the nurse is given a tool that from a 

holistic perspective can relieve patient suffering. 

 

Keywords: Acute pain, music, nursing, literature review, well-being 
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INLEDNING 

En sjuksköterska möter många olika patienter med olika smärttillstånd, både av olika intensitet och 

olika karaktär. Som snart legitimerade sjuksköterskor vill vi tro att de flesta patienterna får en 

adekvat smärtbehandling, och får tillräckligt med smärtlindring. Dessvärre har vi under vår 

verksamhetsförlagda utbildning även mött de patienter där den farmaceutiska smärtlindringen inte 

har varit tillräcklig. Att neka en patient smärtstillande läkemedel i en stund av svåra smärtor på 

grund av maxdosering, kraftiga biverkningar eller att inte kunna erbjuda en patient med en 

överkänslighet något adekvat substitut, gör att vi som sjuksköterskor känner oss otillräckliga. Som 

sjuksköterska upplevs en maktlöshet och ett svek mot patienten, när denne ber om hjälp. Under 

grundutbildningen har vi erfarit att musik har använts inom flera olika områden inom vården. Den 

fråga som nu väckts är om musik kan vara ett komplement till farmaceutisk smärtlindring, som kan 

erbjuda patienter ökad lindring i akuta smärttillstånd. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Smärta 

Smärta är enligt International Association for the Study of Pain (IASP) “ En obehaglig sensorisk och 

känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i 

termer av sådan skada.” (IASP, 2011). Werner (2010a) beskriver hur smärtupplevelsen är unik för 

varje individ, en subjektiv upplevelse. Därför är patientens beskrivning av sin smärta odiskutabel. 

Det är en komplex sinneskänsla som innehåller sensoriska, kognitiva och emotionella komponenter. 

Vidare menar Werner att beskrivningen av smärtan därför kan uppges som stickande såväl som 

skrämmande plågsam. Smärta kategoriseras efter vad som orsakar den till exempel, neurologisk eller 

psykologisk smärta. Smärtan kategoriseras också efter duration. Enligt Andersson (2010) har 

långvarig smärta en duration på minst tre-sex månader. En sådan smärta kan enligt Hægerstam 

(1997) lämna bestående förändringar på nervsystemet och kan orsaka långvarig depression och 

ångest. Till skillnad från den kroniska smärtan lämnar akut smärta enbart obetydliga spår på det 

centrala nervsystemet.  

 

1.1.1 Smärtfysiologi 

Enligt Werner (2010b) är nociceptioner den del i sensoriska nervsystemet som varnar för direkt eller 

indirekt vävnadsskada och de finns placerade i all somatisk vävnad. Impulser leds från 

nociceptorerna genom nervfibrer till ryggmärgen och fortleder signalen till det limbiska systemet. 

Signalen projiceras slutligen till somatiska cortex vilken medvetandegör smärtupplevelsen. Vid en 

vävnadsskada frisätter kroppens immunförsvar vita blodkroppar som påverkar nociceptorerna och 

gör att stimuleringssvaret ökar, patienten blir med andra ord mer smärtkänslig. Vidare skriver 

Werner (2010d) att vid smärta uppkommer också ett neurokrint stressvar. Kroppen reagerar med höjt 

sympatikuspåslag samt med frisättning av ett flertal stresshormoner till exempel adrenalin och 

kortisol. Reaktionen innebär en påfrestning på kroppens stora system så som metabolism, 

respiration, cirkulation samt hjärta. Flera systemiska reaktioner som feber, muskel och ledsmärta kan 

triggas igång endast av det neurokrina svaret på smärtan. Om smärtbehandling ges bromsas den 

process som hormoner och inflammationsfaktorer aktiverat. Smärtbehandlingen lindrar på så sätt 

enligt Werner (2010d) både den aktuella smärtan men minskar även de negativa konsekvenser som 

uppstår på grund av smärtan i övriga organ.  
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Enlig Fass (2010) uppkommer akut smärta när vävnad förstörs. Smärtan är till en början distinkt 

lokaliserad, men klingar sedan av till molande värk. Den starka smärta triggar igång stressreaktioner 

och leder till puls och blodtrycksstegringar samt risken att svimma. Även känslomässiga 

komponenter i smärttillståndet kan påverka hur patienten upplever smärtan, då det kan vara 

skrämmande att drabbas av smärta, vilket i sin tur kan ge ökad värk. Berntzen, Danielsen och Almås 

(2011) skriver att vid en akut smärtreaktion kan kroppen reagera med kroppsligt stresspåslag såsom 

förhöjt blodtryck, ökad puls, ökad andningsfrekvens, vidgade pupiller samt svettningar. Personens 

beteende kan också förändras med episoder av gråt och jämranden, rynkad panna eller en ökad 

muskelspänning.  

 

1.1.2 Smärtlindring 

Enligt Werner (2010c) publicerades den första rapporten om att analgetikumet morfin injicerats i 

råttor och att det totalt blockerat råttornas smärtbeteende på 1970 talet. Senare isolerades 

substanserna endorfin och enkefalin samt receptorer för dem i ryggmärgen och i den grå 

hjärnsubstansen. Det ledde till upptäckten av kroppens egna smärtlindringssystem: vid akut smärta 

frisätter kroppen endorfiner som inhiberar aktiviteten mellan nervcellerna. Detta gör att 

smärtimpulser inte når fram och patienten får en smärtlindrande effekt. 

Läkemedel utgör en central roll i smärtbehandlingen. Rationell smärtbehandling innebär oftast att en 

kombination av läkemedel måste användas för att ge patienten en adekvat smärtlindring. Senaste 

tidens forskning kring smärta visar att det sällan är tillräckligt med ett preparat och att samverkan 

med andra metoder krävs (Werner, 2010c). 

NSAID preparat, likväl som paracetamol har en dygnsbaserad maximal dosering, och 

överkonsumtion kan medföra allvarliga risker (Fass, 2009a; Fass, 2009c; Fass, 2010c). När 

maximala doseringen är given krävs därför att starkare analgetika erbjuds, i enlighet med Werners 

(2010c) idé om kombinerande behandlingar. Opiater används ofta vid stark och långvarig smärta 

enligt Bourne (2010) samt Mehta och Langford (2006), men med den typen av analgetikapreparat 

medförs risker för biverkningar. Flera av de vanligaste opiatpreparaten har biverkningar som slår på 

magtarm-kanalen med effekten illamående och förstoppning. Dessutom medföljer ofta en viss 

dåsighet (Fass, 2009b; Fass, 2010b; Fass 2011). 

Bourne (2010) samt Mehta och Langford (2006) tar även upp problematiken av att ett långvarigt 

bruk av opiater, medicinering eller missbruk, leder till en tolerans av substansen. 
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Toleransutvecklingen gör att fullgod smärtlindring vid akuta smärtsituationer blir svårare att uppnå. 

Konsensus av toleransutvecklingen blir att opiattoleranta patienter kräver en högre dos samt längre 

vårdtid än övriga patienter. 

 

Trots utbredd forskning inom smärtbehandling och avsevärd förbättring av läkemedel och tekniker 

är det fortfarande vanligt med postoperativ smärta menar Bell och Duffy (2009). Enligt dem är det 

sjuksköterskans ansvar att kommunicera med patienten och möta dennes behov. Sjuksköterskan 

behöver uppmuntra patienten till att uttrycka sina behov och att vara delaktig i sin vård. Manias, 

Botti, och Bucknall (2006) skriver att 60 procent av patienterna, i deras studie gjord i Australien, inte 

frågade aktivt efter smärtstillande läkemedel. Istället väntade patienterna på att en sjuksköterska 

skulle fråga dem hur deras smärta var. Beteendet ledde till att smärtan höll i sig längre och orsakade 

patienterna oro och rädsla. Även forskargrupper i USA har sett att den postoperativa smärtan förblir 

olindrad (Gandhi, Heitz, & Viscusi, 2011; Joshi & Ogunnaike, 2005). I Bédard, Purden, Sauvé-

Larose, Certosini och Scheins (2006) studie uppgav 61 procent av patienterna att de var oroliga för 

att bli beroende av de smärtstillande medicinerna och majoriteten av de tillfrågade uppgav att 

medicinen borde sparas ifall smärtan blev värre senare. Enligt Sjöberg (2007) riskerar patienten ett 

flertal behandlingskomplikationer vid otillräcklig smärtlindring. Komplikationerna orsakade av 

smärtan och det ökade stresspåslaget kan till exempel vara minskad mobilisering, 

vävnadskatabolism, illamående och förlorad aptit. 

 

Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse och kan ta sig många olika uttryck så kan det mätas och 

utvärderas på många olika sätt. Ofta används en visuell analog skala (VAS) för smärtbedömning för 

att avgöra smärtan, men andra tekniker att uppskatta kan vara oro och humör, rörelsemönster, 

utvärderingar av andra fysiologiska parametrar samt hur väl patienten sover om natten (Brantberg & 

Allvin, 2011).  

 

1.2 Vårdvetenskap 

1.2.1  Människan 

Inom vårdvetenskapen ses människan som mångdimensionell. Hon är inte bara sin fysiska kropp 

utan också sina erfarenheter, tankar och känslor menar Wiklund (2003). Samtidigt är människan 

oavsett sina många sidor alltid primärt en enhet. Hon måste betraktas utifrån det sammanhang hon 
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befinner sig i och det subjektiva förhållande hon har till sammanhanget. Innebörden av att en 

människa är mångdimensionell blir att en kroppslig skada berör hela människan (Wiklund, 2003).  

 

1.2.2 Hälsa och lidande i smärttillstånd 

Liksom människan är hälsan också mångdimensionell, för hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom. 

WHO:s definition av hälsa är: ”Hälsa är ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och 

inte endast frånvaron av sjukdom och handikapp” (Janlert, 2000, s.136). Hälsa i ett 

vårdvetenskapligt perspektiv innebär att vara i ett välbefinnande, att må bra och kunna genomföra 

det som man har tänkt sig (Dahlberg & Segesten, 2010). Utifrån Dalberg och Segestens definition 

skulle välbefinnande kunna användas som den samlade måttenheten för hur väl en person mår både 

fysiskt och psykiskt.  

Wiklund (2003) förklarar, för att lindra lidandet behöver patienten känna att hon har en fristad, 

någonstans där hon har tid och utrymme att vara sig själv. Birkler (2007) skriver om hur den fysiska 

smärtan är en central orsak till lidande och att när en människa befinner sig i ett lidande förlorar hon 

känslan av helhet, förankringen i sig själv. Upplevelsen av smärtan kan variera och tenderar att 

påverka hela människan. I Granberg och Sundströms (2011) studie beskriver deltagarna smärta som 

allt från molande till att bli överkörd av ett tåg. Smärtan deltagarna beskrev, behövde inte vara 

konstant utan kunde variera både i intensitet och i duration. Patienterna upplevde att smärtan 

orsakade ångest, påverkade humöret och var ett hinder i deras aktiva och sociala liv och ledde till 

problem med nattsömnen. Detta ledde till en besvikelse över sitt aktuella hälsotillstånd och de 

upplevde dålig hälsa. Crandall, Kools, Miaskowski och Savedras (2007) studie visar att upplevelsen 

av den akuta smärtan efter ett trauma var kaosartat, i och med blandade känsloströmningar av 

ångest, rädsla, frustration och en ständigt närvarande smärta. Förlusten av rörelsefrihet påverkade 

patienten starkt, och upplevelsen av att förlora kontrollen beskrevs som hemsk. 

 

1.2.3 Vårdande 

Att vårda är att ta hand om en människa och hjälpa henne med det hon behöver. Vårdyrket vilar på 

den vilja människan känner att hjälpa den andre som lider (Eriksson, 1990). Eriksson benämner det 

som ett ”äkta motiv” när människan känner ett otvunget ansvar och en plikt gentemot sin nästa. 

Motivet benämns Caritas, och utgår ifrån en medmänsklig kärlek och barmhärtighet, viljan att hjälpa 
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en människa med det som hon behöver. För att praktisera vård utifrån caritasmotivet krävs enligt 

Eriksson en öppen kunskapssyn och världsbild samt möjlighet att tillgodogöra sig nya metoder. En 

god vård innebär att skapa optimala förutsättningar för en patient utifrån ett helhetsperspektiv. Det 

goda som vården vill uppnå genom caritasmotivet är frihet från smärta och lidande (Eriksson, 1990). 

Enligt Berntzen, Danielsen och Almås (2011) känner patienten sin smärta bäst och för en god 

smärtlindring krävs ett ömsesidigt förtroende mellan patienten och vårdaren. Om patienten upplever 

trygghet, ömsesidig respekt och god kommunikation i situationen kan effekten av 

smärtbehandlingen förstärkas. 

Trygghet och respekt kan inges utifrån en individanpassad omvårdnad. Individanpassad omvårdnad 

kan ses som något fundamentalt och en plikt för sjuksköterskan att erbjuda, skriver Suhonen et al. 

(2011). Det är även något som patienten värdesätter. Det är en färdighet som kräver övning och 

inblick i patientens situation. En individualiserad omvårdnad enligt Suhonen et al. underlättar för 

patienten att nå sina hälsomål. Sjuksköterskorna i deras studie upplevede att de oftast gav en 

individualiserad omvårdnad och såg till individen.  

Enligt Berntzen, Danielsen och Almås (2011) skulle mycket av det lidande som smärtan orsakar 

kunna reduceras, om vårdpersonal lindrar de fysiska besvär som patienten upplever i 

smärttillståndet. Det kan vara besvär som inte direkt kan knytas till smärtan som till exempel 

illamående, torr i munnen eller en obehaglig ställning i sängen, men dessa besvär kan i den aktuella 

situationen förvärra smärtupplevelsen. Berntzen, Danielsen och Almås menar att en sjuksköterska 

har i sitt ansvar att se till att det finns förutsättningar för patienten att uppleva ett välbefinnande. Att 

utföra en till synes liten åtgärd som att ge en fuktig tuss till en patient med torr mun kan ha en stor 

betydelse för patienten smärttillstånd och välbefinnande. Huvudmålet är att patienten i största mån 

ska slippa onödigt lidande samt klara av att röra sig samt andas utan besvär i det aktuella 

smärttillståndet. 

 

1.2.4 Att inte kunna lindra patientens smärta 

Rejeh, Ahmadi, Mohamadi, Anoosheh och  Kazemnejad (2009) skriver om att  sjuksköterskor  

känner sig etiskt ansvariga för patientens smärta och får skuldkänslor när de inte lyckas lindra 

smärtor för lidande patienter. Sjuksköterskan upplever ofta att hon inte hinner med sina uppgifter när 

hon har en patient med svåra smärtor, och får ofta uthärda faktumet att inte kunna hjälpa patienten. 

Kjellstedt och Grönqvist (2010) menar att sjuksköterskan känner sig otillräcklig och maktlös när hon 
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inte lyckas minska patientens smärta, trots adekvat behandling. Tidvis upplevde sjuksköterskorna att 

de saknade möjligheter att själva påverka situationen med patientens smärta. De upplevde sig 

begränsade i sitt omvårdnadsarbete på grund av beroendeställningen till läkarna.  

1.3 Musik 

Musik är vetenskapen och konsten att ordna toner och ljud, som i relation till varandra bildar en 

enhet. Musiken kan definieras som till exempel rock, klassisk eller countrymusik (Murrock & 

Higgins, 2009). Den musik som används inom vårdforskningen är vanligtvis lugn musik, ofta 

definierad med låg slagfrekvens. Förekommande typer av musik är klassisk musik, avslappnande 

folkmusik och lugn jazz viklet har används av bland annat Goertz, Dominick, Heussen och vom 

Dahl (2011), Good et al. (1999), Good et al. (2010), Han et al. (2010), Voss et al. (2004). 

1.3.1 Fysiologisk påverkan 

Primärt sker den psykologiska responsen på musik i det limbiska systemet, vilken är den del av 

hjärnan som processerar emotioner, sensationer och känslor (Murrock & Higgins, 2009). Enligt 

Tramo (2001) går det inte att säga att det limbiska systemet är centrum för musikprocessering, 

eftersom många fler centran av hjärnan aktiveras i samband med lyssnandet av musik, samt att de 

centrum som aktiveras ofta delar uppgift med andra stimuliprocesser. Vidare beskriver Tramo den 

högra hjärnhalvan som musikens hemisfär, men musik aktiverar även neuron i den vänstra 

hjärnhalvan. Kombineras dessutom musiklyssnande med andra övningar kopplade till musiken, så 

som att stampa takt eller nynna aktiveras än fler centran. 

 

1.3.2 Musik som omvårdnadshandling 

Musik har observerats som ett alternativ i vården redan av Florence Nightingale (1859/2007) som 

skriver att sång och blåsinstrument med kontinuerligt ljud generellt har en fördelaktig effekt på de 

som är skadade eller sjuka, oavsett i vilket kontext. Enligt Murrock och Higgins (2009) är 

användandet av musik, som en hälsointervention, säkert, kostnadseffektivt, icke-invasivt och enkelt 

att applicera på olika kontexter, såsom sjukhus och väntsalar. Eftersom musik kan användas både 

som hjälpmedel för avslappning och som distraktion (McCaffrey & Locsin, 2002) erbjuds patienter 

på flera av de stora sjukhusen i Sverige att ta med egen musik, i syftet att lugna ned sig inför 
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planerade operationer (Frölunda specialistsjukhus, 2011; Hässleholm sjukhusorganisation, 2011; 

Universitetssjukhuset Örebro, 2011).  

McCaffrey och Locsin (2002) skriver om musik som ett effektivt medel för att skapa en helande 

miljö som kan stödja hälsa och välbefinnande. Musiken kan hjälpa patienten att stänga ut negativ 

stimuli från omkringvarande miljö samt distrahera henne från obehagliga känslor. McCaffrey och 

Locsin skriver också att musik har visat sig ha en positiv effekt på smärta, oro samt avslappning. 

Murrock och Higgins (2009) påpekar dock att patientens egna förutsättningar kommer påverka hur 

stor effekten av musikinterventionen blir samt vilken förbättring av hälsa som kommer uppnås.  

 

1.3.3 Musik i olika vårdkontext 

Musiken har visat sig ha effekt inom flera olika vårdkontexter. Chang, Huang, Lin och Lin (2010) 

samt Wall och Duffy (2010) har funnit att musik har en positiv inverkan på beteendet hos patienter 

med demensdiagnos. Wall och Duffys studie visar att utåtagerande och verbal aggression minskade 

samt att patienterna upplevdes mer sociala samt med förbättrat humör. Leow, Drury och Poon (2010) 

skriver om hur musik kan ge möjlighet att förbättra situationen för patienter vid livets slut. Musiken 

kan enligt författarna förbättra patienters humör, oro och smärta vid livets slut samt ger patienten en 

känsla av kontroll över tillvaron. Good et al. (2010) menar att musik i kombination med 

avslappningsövningar för käken kan minska smärtupplevelsen hos postoperativa patienter. Musiken 

hjälpte patienterna att distrahera sig, slappna av, sänka andningsfrekvens och puls samt gjorde det 

lättare för dem att somna. Musiken hade också en signifikant minskad effekt på behovet av opiater. 

Murrock och Higgins (2009) menar att musikterapi skulle ge sjuksköterskan större möjlighet att 

utföra självständigt arbete i patientens smärtbehandling. Musiken som används i syfte att lindra 

smärta skulle kunna regleras efter sjuksköterskans eget omdöme, då musik är inom ramen för 

sjuksköterskans kompetensområde.  
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2. PROBLEMFORMULERING 

Akut smärta kan orsaka människan negativa psykiska och fysiska reaktioner som exempelvis ångest, 

ökad puls och andningfrekvens. Trots den farmaceutiska smärtlindring vården har att tillgå idag, är 

många patienter fortfarande inte tillräckligt smärtlindrade. När sjuksköterskan inte kan hjälpa 

patienten i smärta uppstår en känsla av maktlöshet och otillräcklighet hos henne. Musik har inom 

olika vårdkontext visats sig ha en positiv inverkan på patientens tillstånd vid akut smärta. Frågan 

som väcks är om musik som en individanpassad omvårdnadshandling kan vara ett komplement till 

medicineringen vid akuta smärttillstånd. 

3. SYFTE 

Syftet var att beskriva vad musiken som en individanpassad omvårdnadshandling har för verkan på 

patientens smärttillstånd vid en akut smärta.  

4. METOD 

4.1 Design 

Arbetet är en litteraturstudie där en översiktlig litteraturgenomgång av kvantitativa studier gjorts. 

Enligt Friberg (2006) är det en lämplig design för att kartlägga befintlig forskning inom ett område 

och Polit och Beck (2010) skriver att tillvägagångssätten är bra för att finna evidensbaserad fakta. 

De vetenskapliga studierna som litteraturgenomgången är byggd på går att koppla till musikens 

verkan på det akuta smärttillståndet.  

 

4.2 Urval 

För att få en hanterbar mängd studier som är relevanta för syftet valdes studier som följde dessa 

inkluderings- och exkluderingskrav. 

Utifrån syftet inkluderades endast akuta smärttillstånd. Akut smärta är enligt den här studien 

följande; Smärta som uppkommer till följd av ett trauma, en operation, eller behandling, samt 

definitionen från Fass (2010) där akut smärta orsakas av en vävnadsskada som är distinkt lokaliserad 

och triggar igång ett stressvar.  
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Endast studier med en intervention inkluderades. Detta för att få fram rena data med en 

interventionsgrupp ställd i jämförelse med en kontrollgrupp, utifrån vilka man kan dra direkta 

resultat om interventionens verkan. 

Endast patienter inom slutenvården inkluderades i studien. Detta för att interventionerna skulle vara 

kontrollerade under alla steg och för att inga övriga influenser skulle kunna påverka utfallet. Vidare 

inkluderades endast studier vars artiklar blivit publicerade mellan år 2001 och 2011, artiklarna skulle 

dessutom gå att läsa på svenska eller engelska och vara peer reviewed.  

För att litteraturstudien ska ha ett trovärdigt resultat, exkluderades studier där deltagarantalet inte var 

adekvat. Enligt Willmans och Stoltz (2011) krävs ett adekvat deltagarantal för att säkra trovärdighet, 

och gränsen sattes vid 40 deltagare. Majoriteten av de funna studierna hade ett deltagarantal över 40 

och några få pilotstudier exkluderades. Urvalet har varit av de studier som har funnits att tillgå över 

internet från Röda Korsets Högskola eller Karolinska Institutet. 

Då syfte har varit att enbart belysa verkan på den akuta smärtan har diskussioner rått om vilka 

tillstånd som kan klassas som akuta. Studier som berört angiografi och dialyser har exkluderats. 

Trots att patienten kan uppleva ett visst obehag ansers upplevelsen inte vara tillräckligt intensiv för 

att orsaka det smärttillstånd som vill undersökas i litteraturstudien. Därför exkluderades även studier 

där majoriteten av deltagarna haft en låg smärtskattning. Även smärttillstånd med utmärkande 

psykiska och existentiella dimensioner så som abort, amputationer eller cancer har exkluderats. 

För att få en hanterlig mängd studier att arbeta med tvingades ytterligare exkluderingar att göras. Då 

detta är en kandidatuppsats för utbildningen allmänsjuksköterskor, upplevedes förkunskaperna om 

specifika patientgrupper begränsad. Därför exkluderades även studier där deltagarna enbart var 

geriatriska och pediatriska patienter samt gravida kvinnor, då dessa patientgrupper har en mer 

komplex sjukdomsbild. Om samtliga inkluderades skulle det gjort resultatet svårarbetat, samt ge en 

betydligt större mängd av studier att granska.  

Dessa exkluderingar gjordes för att studiernas deltagare skulle vara så homogena som möjligt, med 

likartad grad av smärta, för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Det fanns inga exkluderingar för 

kvantitativ forskning. Däremot hittades inga kvalitativa studier som uppfyllde våra kriterier med de 

sökord som användes. Friberg (2006) skriver att det är viktigt att förstå att olika kunskapsmål kräver 

olika metoder, men att det är när både kvalitativ och kvantitativ kunskap samlas som man finner 

evidens. Dock innehöll ett flertal av de utvalda studierna även kvalitativa resultat. 
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För vidare exkluderingar av studier användes ett granskningsprotokoll, vilket är baserat på Willmans 

och Stoltz (2011) samt Forsberg och Wengström (2008), se bilaga 1. Utifrån granskningsprotokollet 

kunde vidare exkluderingar av studier som inte höll tillräckligt god vetenskaplig kvalité göras. 

Studier med ”Hög” kvalité hade minst 18/20 kriterier och ”Medelgod” kvalité gavs till studier med 

15-17/20 kriterier. Inga studier med ”Låg” kvalité godkändes och exkluderades därför. Detta stärker 

evidensen i  resultatet genom att den vetenskapliga styrkan i det utvalda materialet bedömts ha en 

vetenskaplig kvalité.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

För insamling av data användes databaserna: Cinahl, Medline och AMED. Först gjordes ”screening-

sökningar” för att utforska vilka sökord som fungerade tillfredställande och vilka termer som 

användes inom det valda området.  Besluts tog om att söka efter sökorden i artiklarnas abstract, för 

att snabbt få ner antalet träffar till en hanterbar mängd.  Efter ”screening-sökningarna” reviderades 

sökorden till följande: music, health, pain, acute, nursing, postoperative och experience (se bilaga 2). 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska sökorden spegla syftet och lämpliga ord ska användas. 

Efter de första sökningarna lades ytterligare sökord till för att få fram mer avsmalnande resultat: 

intervention, interviewing, anxiety, relaxation och experimental. Sökningar efter sökorden gjordes i 

abstrakt av studierna. Med den metoden följer vissa risker, då abstract inte alltid är en god spegling 

av studien i helhet, att viss god forskning missades. Däremot medförde metoden fördelen att fler 

studier kunde granskas för att få en större bild av forskningen som fanns tillgänglig. 

Efter sökningarna hade 49 studier funnits vars abstract passade syftet. Dessa studier hämtades hem i 

fulltext och lästes igenom. Efter den första genomgången av studierna exkluderades 16 studier då de 

inte stämde överens med våra inkluderingskriterier eller granskningsprotokoll. Ett flertal av de 49 

studierna var dubbletter men sammanlagt 14 studier passade syftet och hade tillfredsställande 

kvalité. Ett flertal av studierna återkom i de olika sökningarna och det tolkades som att sökorden var 

korrekta och att rätt studier var funna varav inga fler sökningar gjordes, se bilaga 2. Friberg (2006) 

skriver att urvalet är ett kreativt arbete baserat både på problemformuleringen och på resultatet av 

litteratursökningen. Utifrån detta är det rimligt att revidering och prövning av nya tekniker görs, 

såsom förändring av sökord, inkludering- och exkluderingskriterier. 



 

17 

 

För att minska risken att resultaten har påverkats av våra subjektiva bedömningar har vi använt 

syftet som utgångspunkt i analysen för att hålla fokus genom hela arbetet. 

 

4.4 Dataanalys 

Tillvägagångssättet av analysen är baserad på Fribergs (2006) beskrivning om en litteraturöversikt 

och gjordes i fyra olika steg.  

1. De utvalda studierna lästes igenom flera gånger för att få en tydlig bild av studien. På grund 

av den språkliga barriären, orsakad av de engelska artiklarna lades stor vikt på en korrekt 

översättning av de aktuella delarna.  

2. Artiklarna lästes sedan grundligt där fokus lades på studiens resultat, diskussion och slutsats. 

3. Samtliga studier sammanfattades och fördes in i två artikelmatriser, för att få en systematisk 

och överskådligt blick av studierna. Tabell 3 visar vad som mättes i de olika studierna och 

tabell 4 är en mer utförlig sammanfattning av de 14 studierna, se bilaga 3 och 4. 

4. Vidare enligt Friberg beskrivning identifierades likheter och skillnader i resultaten samt 

konklusionerna hos de 14 studierna. Resultaten av studierna, samt studiernas diskussioner 

kring betydelsen av musikval och studiernas slutsatser sammanställdes under tre kategorier, 

samt åtta subkategorier i resultatet.  

5. ETISKA ASPEKTER 

Samtliga av studierna som används i litteraturöversikten har genomgått en etisk granskning och har 

ett godkännande. För att resultatet ska vara korrekt och för att undvika feltolkningar har 

översättningen av de engelska studierna genomförts noggrant och utvärderats i flera omgångar.  
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6. RESULTAT  

Nedan presenteras resultatet av samtliga studier. Av de studier som lästes återfanns att musiken har 

en verkan på hela människans smärta, både fysiska som psykiska smärtreaktioner. Nedan presenteras 

tre kategorier och åtta subkategorier där var och en har en betydelse för människans smärttillstånd. 

Tabell 1: Studierna representerade i respektive kategorier och subkategorier. 

 KATEGORIER 

 
Musikens verkan på upplevelsen av akut 

smärta 

Musikens verkan på avslappning och 

ångest 

Musikens verkan på 

fysiologiska 

parametrarna 

 SUB-KATEGORIER 

Artikel-

nummer 

Musikens 

verkan på 

självskattad 

smärta 

Musikens 

verkan på 

upplevelsen 

av musik 

 

Musikens 

verkan på 

analgetika- 

konsumtion 

Musikens 

verkan och 

fysiologiska 

respons på 

avslappning 

Musikens 

verkan på 

upplevelse

n av sömn 

Musikens 

verkan och 

fysiologis

ka respons 

på ångest 

Musikens 

verkan på 

blodtryck 

och puls 

Musikens 

verkan på 

andnings-

frekvens och 

saturation 

Nr1 X X X   X X X 

Nr2 X X     X X 

Nr3 X X  X  X   

Nr4 X X   X  X X 

Nr5 X X  X X X X X 

Nr6 X X  X X X   

Nr7 X X X X   X X 

Nr8 X X  X     

Nr9 X X    X X  

Nr10 X X  X  X X X 

Nr11  X  X   X X 

Nr12 X X  X  X   

Nr13 X X       

Nr14 X X X    X  
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6.1 Musikens verkan på upplevelsen av akut smärta 

6.1.1 Musikens verkan på självskattad smärta 

I de flesta studier visade det sig att patienterna skattar sin akuta smärta som lägre efter genomgången 

musikintervention (Allred, Byers & Sole, 2010; Chan et al., 2006; Good et al., 2001; Good & Ahn, 

2008; Ikonomidou, Rehnström & Naesh, 2004; Laurion & Fetzer, 2003; Lin, Lin, Huang, Hsu & 

Lin, 2010; Nilsson, 2009a; Tan, Yowler, Super & Fratianne, 2010; Tse, Chan & Benzie, 2006). 

Dessutom visade en stor del av studierna att det fanns en signifikant skillnad i den självskattade 

smärtan mellan musik och kontrollgrupp. Då den sjönk signifikant mer i musikgruppen (Chan et 

al.,2006; Good et al., 2001; Good, Anderson, Stanton-Hicks, Grass och Makii, 2002; Good, 

Anderson, Ahn, Cong & Stanton-Hicks, 2005; Good & Ahn, 2008; Lin et al., 2010; Tan et al., 2006; 

Tse et al., 2005). Good och Ahn (2008) visar att deras deltagare hade 15-25 procent lägre smärtnivå 

än kontrollgruppen. 

Allred, Byers och Sole (2010), Ikonomidou et al. (2004) och Nilsson (2009a) såg till skillnad från 

tidigare studier ingen signifikant skillnad mellan musik- och kontrollgrupp trots att de såg en 

sänkning i smärtskattning inom musikgruppen. 

Trots att majoriteten av de granskade studierna visar en sänkning av skattad smärta efter 

genomgången musikintervention, fanns även motstridiga resultat som redovisade att ingen 

signifikans kunde utläsas (Tanabe, Thomas, Paice, Spiller & Marcantonio, 2001). Men trots det, 

uppgav 40.8  procent av deras deltagare i studien att de hade blivit hjälpta av musiken. I likhet med 

det uppgav 96 procent av deltagarna i Good et al. (2005) studie, att interventionen hjälpte mot 

smärtan och sju procent att musiken reducerade smärtan. Vidare ansåg 62 procent av deltagarna att 

musiken gav dem en känsla av kontroll över smärtan och 64 procent att musiken hjälpte måttligt till 

mycket. Detta registrerades även i Good och Ahn (2008) där 29 procent av deltagarna tyckte att 

musiken hjälpte mot smärtan måttligt till mycket. 

 

6.1.2 Musikens verkan på upplevelsen av musik 

Upplevelsen av musik återfanns i flera av studierna under olika former. I två av studierna (Good et 

al., 2001; Good et al., 2005) tillfrågades deltagarna om hur de använde sig av musiken. Av 

deltagarna svarade 22 -27 procent att de använde den för att slappna av, 13 – 21 procent använde 
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musiken till att distrahera sig från smärtan och majoriteten (52- 65 procent) använde musiken både 

för avslappning och för distraktion. När Good et al. (2005) och Good och Ahn (2008) tillfrågade sina 

deltagare huruvida de uppskattade musikinterventionen uppgav 96 procent att de tyckte om musiken 

måttligt till mycket och 86 -91 procent av deltagarna skulle använda interventionen igen. Dessutom 

skulle 94 procent av deltagarna i studien av Good et al. (2005) rekommendera andra i samma 

situation att lyssna på musik. 

Tanabe et al. (2001) visade på, att trots att deltagarnas smärta inte sjunker signifikant upplever 

deltagaren musiken som positiv. I tillägg till detta visade det sig att de deltagare som skattade högst 

smärta också var de som var minst nöjda med vården. Deltagare uppgav i studien gjord av Tanabe et 

al. att 87 procent av dem önskade lyssna på musik igen om de skulle vara i behov av liknande vård 

igen, 84 procent tyckte att musik kunde användas både före och efter operation och 96 procent 

tyckte att musik kunde användas inom slutenvården.  

Av deltagarna i Allred et al. (2010) studie, upplevde 84 procent av deltagarna att musiken hjälpte 

dem glömma smärtan för ett tag, 92 procent tyckte att musiken hjälpte dem förbättra sitt humör och 

88 procent upplevde stunden med musik som glädjegivande.  

Ikonomidou et al. (2004) menar att 74 procent av deltagarna uppskattade musiken och inga negativa 

kommentarer uppgavs, till skillnad från i Good och Ahn (2008) studie där fyra procent av deltagarna 

inte tyckte om musiken. I studierna Chan et al. (2006) och Good et al. (2005) uttryckte tre i 

respektive studie, av 46 respektive 170 deltagare, att de inte uppskattade musiken som spelades.   

 Musiken som spelas vid akuta smärttillstånd rekommenderas vara individualiserad och utgå ifrån 

patientens önskemål (Chan et al 2006; Good et al, 2005; Good & Ahn, 2008). Viss musik kan 

upplevas vara provocerande eller irriterande beroende på individen och påverka olika människor på 

olika sätt (Laurion & Fetzer ,2003; Tse et al, 2005). Möjligheten finns också att egen vald musik kan 

höja patientens välbefinnande och öka tillfredställelsen med musiken (Lin et al., 2010; Tanabe et 

al2001). Då musikens effekt skulle undersökas på koreanska kvinnor valde majoriteten koreansk 

musik och Good och Ahn(2008) menar att musikens kulturella bakgrund har betydelse. Om musiken 

upplevs som negativ kan det även ha en inverkan på hur smärtan upplevs (Laurion & Fetzer, 2003). 

Författarna till nio av studierna valde att göra musikinterventionen med vad de beskriver som 

avslappnande musik. Detta är i de flesta fall definierat med att det var en låg frekvens av antalet slag 

per minut i de valda musikstyckena (Allred et al., 2010; Chan et al. 2006; Ikonomidou et al., 2004; 

Good et al., 2001; Good et al., 2002; Good et al., 2005; Laurion & Fetzer, 2003; Lin et al., 2010; 
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Nilsson, 2009a; Nilsson, 2009b). I tre studier erbjöds patienterna att själva välja musik att lyssna på 

under interventionen (Tanabe et al., 2001; Tse et al., 2005; Tan et al., 2010) Medan de övriga 

studierna hade förvalda alternativ som deltagarna fick välja mellan. 

 

6.1.3 Musikens verkan på analgetikakonsumtion 

Musiken har en verkan på den analgetiska konsumtionen, så att deltagarna i musikinterventionen 

har en lägre förbrukning än deltagarna i kontrollgruppen (Ikonomidou et al.; 2004; Tse et al., 

2005). Ikonomidou et al. (2004) redovisar ett resultat, som visar att om vårdpersonal spelar musik 

innan och efter operation sänks behovet av opiater signifikant. I likhet med detta visar Tse et al. 

(2005) att konsumtionen av paracetamol och diklofenak signifikant minskar i 

musikinterventionsgruppen. Allred et al. (2010) fann dock ingen skillnad på opiatkonsumtion 

mellan de olika grupperna.  

Musiken borde ändå få en plats inom vården då den kan vara ett komplement till analgetika, 

potentiellt sänka behovet av opeoider samt inte medför några risker för bieffekter (Allred et al., 

2010; Good et al., 2005).  

 

6.2 Musikens verkan på avslappning och ångest 

6.2.1 Musikens verkan på upplevelse och fysiologisk respons på avslappning 

Musiken har en signifikant påverkan på patientens förutsättningar för avslappning över tid enligt 

Nilsson (2009b).  Musik kan också öka komforten för patienter i obekväma situationer. Musik kan 

därför rekommenderas för att användas av patienter som en avslappningsteknik för de som önskar 

(Chan et al., 2006).  

Vid frågor om vad patienterna använde musikintervention till, har resultat kommit fram till att 

patienterna använde musiken för att slappna av (Good et al., 2005; Good et al., 2001; Good & Ahn 

2008). I studierna redovisades att 27 procent av deltagarna i Good et al. (2005) studie, 22 procent av 

deltagarna i Good et als (2001)  studie samt 80 procent av deltagarna i Good och Ahns (2008) studie 

ansåg sig bli mer avslappnade av musikinterventionen.  
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Observerad muskelavslappning registrerades i Tan et al. (2010) studie. Författarna fann att under och 

efter behandling hade patienterna som genomgick musikinterventionen lägre muskelspänning än de i 

kontrollgruppen.  

Nilssons (2009b) studie visar på att musikgruppen var signifikant mer avslappnad än 

kontrollgruppen. Författaren menar att musik under vila har en effekt på avslappningssystemet samt 

den subjektiva upplevelsen av avslappning. Nilsson beskriver vidare, hur oxytocinnivåer i blodet 

kan vara ett fysiologiskt tecken för att påvisa hur avslappnad en patient är. Därför har hon undersökt 

om nivåerna av hormonet oxytosin påverkas av en musikintervention. Författaren har hittat ett 

signifikant samband som både visar att oxytocinnivån stiger med en musikintervention, men även att 

nivåerna sjunker vid endast avslappning och vila.  

Nilssons (2009a) fynd vid mätning av nivåer av stresshormonet kortisol i blodet 30 minuter efter 

interventionen stödjer argumentet att musik har en påverkan på avslappningen, där författarna funnit 

att musikgruppen hade signifikant lägre nivåer än kontrollgruppen. Lin et al. (2010) mätte kortisol i 

urinprover, men fann där inget signifikant resultat. Vidare mätte Lin et al. även stresshormonerna 

adrenalin och noradrenalin i urinprover, men fann inte heller där någon signifikans. 

 

6.2.2 Musikens verkan på upplevelse av sömn 

Två studier fann att musiken hade en avslappnande och sövande effekt. Femtiotre procent (Good & 

Ahn, 2008) respektive 71 procent (Good et al., 2005) av deltagarna tyckte att musiken var sövande. 

Good et al. (2002) fann även att deltagarna som hade sovit gott skattade signifikant lägre smärta 

samt att 70 procent (Good et al., 2005) av deltagarna i musikinterventionen sov vid minst ett av 

testtillfällena efter interventionen. Däremot sågs ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna 

och deras sömn (Good et al., 2005). 

  

6.2.3  Musikens verkan på upplevelse och fysiologiska respons på ångest 

Musiken har visat sig ha en signifikant sänkande effekt på den grad av ångest, som orsakas av ett 

akut smärttillstånd (Good et al., 2001; Lin et al., 2010; Tan et al., 2010; Nilsson, 2009a). Genom att 

lyssna på musik kan ångesten avta med 16 procent enligt Lin et al. (2010), och 47 procent av 

deltagarna i Good et al.(2005) uppgav att musiken hjälpte mot ångest. Enligt deltagarna i Good och 

Ahns (2008) studie uppgav 62 procent att ångesten minskade måttligt till mycket. 
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Det finns även presenterat resultat som visar på att sänkningen av ångest inte är relaterat till 

musiken. Allred et al. (2010) och Nilsson (2009a) såg ingen signifikant skillnad mellan musikgrupp 

och kontrollgrupp. Dock presenterar bägge studierna en sänkning av ångest över tid, inom 

musikgruppen.                      

Good et al. (2005) kom fram till att avslappning och musik är ett bra komplement till den 

medicinska smärtlindringen och båda har en reducerande effekt på ångest.  

 

6.3 Musikens verkan på fysiologiska parametrar 

6.3.1 Musikens verkan på blodtryck och puls 

Blodtrycket sjönk signifikant för deltagarna som genomgick musikinterventionen till skillnad från 

kontrollgruppen (Lin et al., 2010; Nilsson, 2009b; Tse et al., 2005). Motstridiga fynd återfinns vilka 

påvisar en sänkning över tid, utan signifikant skillnad mellan musik och kontrollgruppen (Allred et 

al., 2010; Chan et al., 2006; Nilsson, 2009a; Ikonomidou et al., 2004) 

Chan et al. (2006), Good et al. (2002) och Tse et al. (2005) fann att pulsen hade signifikant lägre 

nivåer bland patienterna som genomgått musikinterventionen jämfört med kontrollgruppen. Chan et 

al. (2006) och Tse et al. (2005) fann även att pulsen sjönk inom musikgruppen före jämfört med efter 

interventionen. Till skillnad från det återfanns ingen signifikant skillnad på puls mellan intervention 

och kontrollgrupperna i sex andra studier (Allred et al., 2010; Good et al., 2005; Ikonomidou et al. 

2004; Lin et al., 2010; Nilsson, 2009a; Nilsson, 2009b).  

 

6.3.2 Musikens verkan på andningsfrekvens och saturation 

Vidare undersöktes andningsfrekvensen där tre av studierna Allred et al. (2010), Good et al. (2005) 

och Ikonomidou et al. (2004) visar på att det inte fanns skillnad på andningsfrekvensen mellan 

musik- och kontrollgrupp. Chan et al. (2006) och Good et al.(2002) resultat visar däremot att 

andningsfrekvensen var lägre i musikgruppen än i kontrollgruppen. Chan et al. (2006) och Nilsson 

(2009a) fann också ett signifikant resultat som visar att andningsfrekvensen sänks efter att musik har 

spelats.  

Även saturation analyserades där Chan et al. (2006) och Nilsson (2009a) kunde påvisa att 

musikinterventionen hade en positiv inverkan på saturationen, även Nilsson (2009b) kunde påvisa 
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den trenden, men fick ingen signifikans i dataanalysen. Nilsson (2009b) undersökte även 

syretensionsnivåerna och fann även där ett signifikant samband för en positiv stegring hos 

musikgruppen. Nilsson (2009a) kunde däremot inte finna något signifikant resultat för varken 

syremättnad eller syretension. 

6.4 Resultatsammanfattning 

Utifrån resultatet kan vi se tecken på att musik, som en individanpassad omvårdnadshandling, kan 

vara ett komplement till traditionell farmakologisk medicinering vid akuta smärttillstånd. Detta 

baseras på resultat som påvisar att musik har en sänkande verkan på analgetikakonsumtionen, så 

som paracetamol, diklofenak  och opiater. Musiken har även en positiv verkan på smärta och 

avslappning, baserat på fysiologiska mått likväl som den subjektiva bedömningen. Vidare kan 

utläsas att självskattad ångest minskar samt att musiken har en viss positiv verkan på blodtryck, puls 

och kvalitén på andningsarbetet.  

 



 

25 

 

7. DISKUSSION 

7.1  Metoddiskussion 

Innehållsvaliditet innebär att mäta flera olika komponenter eller element inom samma fenomen, 

för att samla en gemensam bild av ett område. Om överrensstämmelsen mellan de olika 

komponenterna är hög och om flera delar bygger för samma argument ger det en högre validitet 

(Olsson & Sörensen, 2011). Utifrån detta är det rimligt att metoden vald i det här arbetet ger en 

hög validitet. En litteraturstudie användes för att beskriva musikens verkan på smärta. Flera olika 

mätresultat samlades in, ur vilka vi analyserade och drog slutsatser om samma fenomen. Som 

Olsson och Sörensen (2011) belyser är det analysen av de olika komponenterna och den 

gemensamma samvariationen, den slutsats man kan dra av de olika resultaten, som ger validitet till 

studien. Denna typ av analys är det som eftersträvats genom vald metod. 

 

En svaghet för resultat kan ligga i att fyra studier är ledda av samma forskare. Vår metod om att i 

sökningen använda sökord, vilka alla riktar sig mot samma ämne, öppnar för att forskare som gjort 

flera studier inom samma område återkommer i sökningarna. Med samma forskare kan det föreligga 

en risk att författarens åsikt får för stor påverkan på resultatet. Dock begränsas denna risk genom att 

flera olika medförfattare deltar i de olika studierna. Istället kan framhävas att återkommande 

författare som deltagit i en stor kvantitet av aktuell forskning troligt kommer att bära med sig stor 

kunskap om området, och utifrån det medföra hög trovärdighet till sin forskning. 

Metoden att göra en litteraturstudie vilken sammanställer kvantitativa data för att jämföra och dra 

slutsatser gällande verkan av en intervention, har även används i andra forskningsprojekt. Evans 

(2002) och Chi och Young (2011), har i sina studier använt samma metod, vilket stärker validiteten 

för metodvalet i den här studien utifrån Olsson och Sörensens (2011) definitioner av 

överenstämmelsevaliditet. 

Ett granskningsprotokoll, baserat på Willmans och Stoltz (2011) samt Forsberg och Wengström 

(2008), utvecklades för att stärka evidensen i vårt resultat. Genom att göra bedömningar av den 

vetenskapliga styrkan i det utvalda materialet kan en högre trovärdighet uppnås.  

Syftet användes som utgångspunkt i alla steg av resultatanalysen för att minska risken att resultatet 

påverkas av subjektiva bedömningar. 
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7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Ett helhetsperspektiv, människan som mångdimensionell  

Som Wiklund (2003) samt Watson och Foster (2003) menar, är människan en enhet och därför 

räcker det inte att enbart att se till en av människans dimensioner, för att ge en god vård, Eriksson 

(1990) skriver att det krävs ett helhetsperspektiv. Resultatet visar på att musik har en positiv 

inverkan på hela människan under det akuta smärttillståndet, såväl subjektiva upplevelser och 

fysiologisk påverkan av smärta. Musikens positiva inverkan på upplevelsen av akut smärta styrks av 

Good et al. (1999) samt Voss et al. (2004). Även resultaten om att musiken inte har en inverkan på 

smärtan stöds av Nikandish et al. (2007). Musiken verkar dock inte bara på den fysiska kroppen, 

utan också på de psykiska dimensionerna genom att få patienten att känna sig avslappnad och 

mindre ångestfull. Att musik har en ångestsänkande effekt stöds utav fynden ifrån Good et al. (1999) 

och Voss et al. (2004) som samtliga såg en lägre nivå av ångest i musikgrupperna.  

Resultaten gällande de fysiologiska tecknen på akut smärta är tvetydliga, då enbart viss signifikans 

kan återfinnas. Evans (2002) resultat visar på samma tvetydighet och skriver att det är svårt att dra 

slutsatser från fynden och att mer forskning krävs innan belägg för ett sådant påstående kan ges. Han 

et al. (2010) studie gällande mekanisk ventilation och musik visar däremot signifikant på en 

sänkning av andningsfrekvensen, blodtrycket och pulsen som då stödjer den positiva verkan av 

musiken i resultatet. 

 

Utifrån ett helhetsperspektiv på människan har musiken en bred verkan på smärttillståndet. Galvin 

(2010) menar att det är lätt att glömma bort helhetsperspektivet och att det i dag finns risk att det 

läggs fokus på det tekniska inom vården istället. Resultatet visar att genom musiken har vården ett 

redskap att både lindra smärta och främja patientens välbefinnande då musiken verkar holistiskt på 

hela människan, till skillnad från många andra traditionella smärtlindrande åtgärder. Den allmänna 

uppfattningen av musik visade sig vara positiv i resultatet och flertalet av deltagarna ville använda 

den igen. En del deltagare tyckte också att musiken kunde vara passande i andra vårdmiljöer.  

 

7.2.2 Välbefinnande 

Resultatet tyder på att musik har möjlighet att sänka en del av de symtom som uppstår av akut 

smärta och där igenom lindra det lidande som smärtan orsakar. Utifrån vad Eriksson (1990) skriver 

om god vård och Wiklund (2003) om en fristad från lidandet kan musik vara en 
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omvårdnadshandling som kan ge båda delarna till en patient med akut smärta. Resultat har visat att 

musiken kan distrahera patienten från smärtan, att den har möjlighet att bidra till en glädjegivande 

stund, likväl ge möjlighet till avslappning eller vara sövande för patienter med akut smärta. Genom 

musiken skulle därför en sådan fristad som Wiklund talar om att kunna åstadkommas. Även om 

resultatet inte visar på hur länge den positiva effekten av musiken håller i sig, har det visat att direkt 

efter den aktiva musikfasen har musiken en verkan. Wiklund menar att sammanhanget människan 

befinner sig i, samt hennes subjektiva förhållande till det, är något som måste tas ställning till i 

vårdandet. Därför menar vi att musikens verkan, även om den visar sig vara kort, har betydelse för 

patienten. Berntzen, Danielsen och Almås (2011) menar att små handlingar kan ha stor betydelse för 

en person i smärta. Om en glädjegivande stund kan skänkas till en patient med akut smärta, kan den 

handlingen eka större än många andra traditionella smärtlindrande interventioner.  

Bell och Duffy (2009) menar att den postoperativa smärtan inte lindras tillfredställande hos 

patienter. Om musiken implementeras som ett komplement till den farmakologiska 

smärtbehandlingen, finns det utifrån vad resultatet visar, möjlighet för patienten att minska smärtan, 

distansera sig från smärtan samt uppleva en högre grad av avslappning och med det minska lidandet. 

Vi vill med det här mena, att musiken har potential att vara en sådan vårdande handling som utifrån 

ett helhetsperspektiv kan ge en patient en god vård. 

7.2.3  Musik i vården 

Resultatet visar att det finns en vinst i att använda musik i vården och inom smärtbehandling. 

Patienterna har möjlighet att få en bättre vård med musik. Musik, som en omvårdnadhandling, kan 

erbjudas till patienter utan risker för bieffekter eller komplikationer och kan därför bli ett redskap för 

sjuksköterskan att ta till. Kjellstedt och Grönqvist (2010) visar på att sjuksköterskor känner sig 

begränsade av beroendeställningen inför läkaren och att de känner sig hjälplösa när de inte kan 

lindra patientens lidande. Med musik har sjuksköterskan utifrån sitt kompetensområde en 

omvårdnadshandling som kan lindra ett smärttillstånd. Murrock och Higgins (2009) är av samma 

mening och menar att musiken skulle skänka mer autonomitet till sjuksköterskan inom 

smärtbehandlingen.  

Upplevelsen av musik är subjektiv, och med utgångpunkt i detta bör det inte endast erbjudas en sorts 

musik. Resultatet visar att musiken som erbjuds borde vara individualiserad och att inte alla 

människor tycker om samma sorts musik, men resultatet tyder också på att olika typer av lugn musik 

inte skiljer sig i sin verkan. Det stöds av Chi och Young (2011) där de inte heller såg en skillnad 
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mellan förvald och egenvald musik i sin studie. Människans upplevelse av situationen är relevant för 

vårdandet (Wiklund, 2003). Är motivet att öka glädje, minska rädsla eller verka rogivande, så är det 

eftersträvansvärt att dessa känslor upplevs och förstärkas av musiken. Det kan däremot finnas en 

poäng med att kontrollera vilken musik som används. Att använda musik med låg slagfrekvens och 

med avslappnande verkan stödjs av vårt resultat. Det finns också en möjlighet, om patienten själv får 

välja sin musik, att patientens välbefinnande då höjs och att det ökar hennes tillfredställelse. 

Suhonen et al. (2011) menar att en individualiserad vård uppskattas av patienten och ökar 

förutsättningarna för att nå hälsomålen.  

Om sjuksköterskan märker att hennes patient inte blir smärtlindrad, skulle denne kunna använda sig 

av musik enligt det resultat som nu har visats. Med vägledning av patienten, skulle sjuksköterskan 

självständigt kunna ge patienten musik som lindring till smärttillståndet. Genom att inkludera 

patientens önskemål kan hon erbjuda en omvårdnadshandling som är anpassad efter individen, en 

omvårdnadshandling som visar att hon ser patienten som en människa med kulturella rötter och egen 

vilja, en omvårdnadshandling som vårdar hela människan utan bieffekter eller maxdosering. 

7.3      Slutsats 

Musik som en individanpassad omvårdnadshandling är en vinst för både patient och sjuksköterska. 

Musiken bidrar till en lindrad smärtupplevelse, en glädjegivande stund och kan förbättrad det akuta 

smärttillstånd. Vidare är den uppskattad av patienten, är lätt att handskas med och medför inga 

biverkningar eller är begränsad av maxdosering. Då musiken har en verkan på hela människan ges 

ett omvårdnadsredskap som utifrån ett helhetsperspektiv kan lindra patientens hela upplevelse av 

smärttillståndet.  

7.4      Klinisk betydelse 

I slutsatsen framkommer det att musik påverkar hela människan, lindrar smärta och oro och har en 

lugnande effekt. Musiken gör gott utan att ha några biverkningar och utan att behöva kosta pengar. 

Med grund i detta finns det all möjlighet att implementera musiken i alla vårdmiljöer, speciellt i 

miljöer som kan upplevas som stressade. 

Inför operation erbjuds idag patienter att lyssna på musik (Frölunda specialistsjukhus, 2011; 

Hässleholm sjukhusorganisation, 2011; Universitetssjukhuset Örebro, 2011), och utifrån resultatet är 

det rimligt att detta utvecklas. Så patienter får möjlighet att lyssna på musik både i det stressade 

tillfället inför operation samt i den postoperativa fasen med akuta smärtor. Även övriga behandlingar 
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med inslag av både stress och smärta är rimligt att använda samma teknik på, såsom vid omläggning 

av brännskador, lumbalpunktioner och mobilisering.  

För sjuksköterskan är musik som smärtlindring även en möjlighet att få ta större ansvar över 

patientens smärtlindring. Med mer möjligheter för smärtlindring inom sjuksköterskans 

kompetensområde ökar hennes självständighet, och känslan av att kunna erbjuda sin hjälp till en 

lidande patient. 

7.5      Förslag på vidare forskning/utveckling 

Vidare forskning inom området akut smärta och musikens påverkan är relevant för dagens vård. 

Kvalitativ forskning om musik och akutsmärta skulle kunna bidra till mer kunskap i hur patienten 

upplever musik i smärtlindrande syfte och vilka delar av musikinterventionen som bidrar till en lägre 

skattad smärta och ångest. 

Det egna valet av musik kan ha en stor påverkan för hur väl patienten upplever musikinterventionen. 

Om vidare forskning görs på området, vill vi tro, att en mer effektiv smärtlindring kan uppnås. 

Genom att med både kvalitativ och kvantitativ forskning söka svar på vilken musik som ger bäst 

resultat, kan musik som smärtlindring effektiviseras, konkretiseras och förhoppningsvis få större 

fäste i vårdandet än den har idag. 

Vidare skulle nuvarande forskning kunna stärkas om studier med större antal deltagare genomfördes. 

Det är få studier som gjorda med ett deltagarantal över 200. 

Vilken kvantitet av musik som behöver administreras är relevant. Hittills har vi inte sett att forskning 

bedrivits om hur länge musik ska spelas för att ge god verkan. Hur långa perioder musiken skall 

spelas samt hur ofta under ett dygn som detta behöver upprepas. Mer forskning behövs för att 

patienten ska ges möjlighet till en effektivare omvårdnadshandling.  
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9.     BILAGOR  

Bilaga 1: Granskningsprotokoll 

Baserat på Willman och Stoltz (2011) samt Forsberg och Wengström (2008). 

NAMN: 

Görs en musikintervention……………………………………………………………..…□ 

Framgår det vad för intervention som gjorts……………………………………..………□ 

Mellan år 2001 - 2011……….……..……………………………………………..……….□ 

Är hypotesen tydligt formulerad………………………………………………….……….□ 

Är det endast vuxna deltagare bland undersökningsdeltagarna………………………….□ 

Är Interventionen gjord inom slutenvården………………………………………………□ 

METOD 

Etisk granskning………………………………………………………………………..…..□ 

Framgår det vilka deltagarna är………………………………………………………….…□ 

Är grupperna likartade (kön, ålder, social status) ……………………………………..…□ 

Ingår alla undersökningsdeltagare i beräkning och analys av slutresultatet………….….□ 

Är urvalsgruppen randomiserad. …………………….……………………………...…….□ 

Är randomiseringen väl utförd……………………………………………………………..□ 

Är inkludering och exkluderingskriterier tydliga……………………………………….…□ 

Redogörs det för bortfallet………………………………………………….………………□ 

Analyseras bortfallet………………………………………………………………………..□ 

Är gruppstorleken adekvat……………………………………………………………..…..□ 

Är urvalsgruppen jämförbar med patienter i den kliniska vardagen…………………......□ 

RESULTAT 

Är resultatet tydligt beskrivet..……………………………………………….,…………….□ 

Är studiens resultat tillförlitliga………………………………………………………….....□ 

Framgår det vilka resultatmått som använts …………………………………………..…..□ 

 

□   Låg kvalité (0-14)         □ Medel god kvalité   (15-17)         □   Hög kvalité (18-20) 
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Bilaga 2: Sökmatris 

 

Tabell 2: Sökmatris. Antal artiklar funna i respektive sökning. Totalt fjorton artiklar. 

 Databaser Sökord och Sökkombinationer Träffar Granskade/Utvalda Författare (år) 

[artikelnummer] 

1. CINAHL,  

MEDLINE, 

AMED 

AB Music + AB Pain + AB Acute 12

 

 

  

3/2 Chan et al. (2006) [2] 

Tan et al. (2010) [12] 

2. CINAHL,  

MEDLINE, 

AMED 

AB Music + AB Pain  + TX 

Interview 

16 4/4 Good et al. (2002) [4] 

Good et al. (2005) [5] 

Good och Ahn (2008) [6] 

Ikonomidou, Rehnstrom och 

Naesh (2004) [7] 

 

3. CINAHL,  

MEDLINE, 

AMED 

AB Music + AB Pain + AB Acute + 

AB Health 

6 1/1 Chan et al. (2006) [2] 

4. CINAHL,  

MEDLINE, 

AMED 

AB Music + AB Pain + AB 

Postoperative 

28 11/11 Allred, Byers och Sole (2010)  

[1] 

Good et al. (2001) [3] 

Good et al. (2002) [4] 

Good et al. (2005)  [5] 

Good och Ahn(2008) [6] 

Ikonomidou, Rehnstrom och 

Naesh (2004) [7] 

Laurion och Fetzer (2003) [8] 

Lin et al. (2011) [9]  

Nilsson(2009a)[10] 

Nilsson (2009b) [11] 

Tse, Chan och Benzie (2005) 

[14] 

 

5. CINAHL,  

MEDLINE, 

AMED 

AB Music + AB Pain + AB Nursing 37 7/6 Allred, Byers och Sole (2010) 

[1] 

Good et al. (2005) [5] 

Good et al. (2002) [4] 
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Laurion och Fetzer (2003) [8] 

Nilsson. (2009b) [11] 

Tanabe et al. (2001) [13] 

 

6. CINAHL,  

MEDLINE, 

AMED 

AB Music + AB Pain + AB 

Relaxation 

39 9/5 Good et al. (2001) [3] 

Good et al. (2002) [4] 

Good et al. (2005) [5] 

Nilsson (2009b) [11]  

Tan et al. (2010) [12] 

7. CINAHL,  

MEDLINE, 

AMED 

AB Music + AB pain + AB 

experience 

33 5/2 Chan et al. (2006) [2] 

Ikonomidou, Rehnstrom och 

Naesh (2004) [7] 

8. CINAHL,  

MEDLINE, 

AMED 

AB Music + AB anxiety + AB pain + 

AB intervention– AB cancer – AB 

oncology – AB children 

28 9/2 Allred, Byers och Sole (2010) 

[1] 

Nilsson (2009b) [11] 

9. CINAHL,  

MEDLINE, 

AMED 

AB Music + AB anxiety + AB pain + 

AB experimental - AB cancer – AB 

oncology – AB children 

10 4/1             Lin et al. (2011) [9]  
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Bilaga 3: Artikelmatris – Kort 

Tabell 3: Sammanfattning av artikelmatrisen. Tabellen visar de olika mätmetoderna som användes i 

respektive studie 

 

BT= Blodtryck     P= Puls      AF= Andningsfrekvens 

Studie 

(n=14) 

Smärta Upplevelsen av 

musik 

Ångest Avslappning Sömn BT och 

P 

AF och 

Saturation 

Analgetika Prover, 

Vårdtid, 

muskel-

avslappning, 

illamående 

Nr 1 X X X   X X   

Nr 2 X     X X   

Nr 3 X   X      

Nr 4 X    X X X   

Nr 5 X X  X X X X   

Nr 6 X X  X X     

Nr 7 X X X X  X X X X 

Nr 8 X        X X 

Nr 9 X  X   X   X 

Nr 10 X  X   X X  X 

Nr 11    X  X X   

Nr 12 X  X      X 

Nr 13 X X        

Nr 14 X     X  X  
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Bilaga 4 

Tabell 4. Artikelmatris. Sammanfattning av de 14 studierna som granskats i litteraturstudien.  

 

Artikel-

nummer 

 

Bedömd 

kvalitet 

Författare (år) 

Titel 

Tidskrift, Land  

Syfte Design 

Deltagare (n) 

Val av musik 

Resultat 

Nr 1 

Hög 

Allred, K., Byers, J., & 

Sole, M.  

(2010) 

 

“The effect of music on 

postoperative pain and 

anxiety” 

 

Pain Management Nursing 

USA 

 Syftet var att fastställa 

om att lyssna på musik 

eller ha en tyst vila precis 

före och efter 

mobilisering den första 

postoperativa dagen 

minskar smärta, ångest, 

MAP, puls, AF, saturation 

på patienten som har tagit 

bort knäleden och fått en 

protes (total knee 

arthroplasty). 

 

Experimentell design. 

Randomiserade grupper.  

 

En musikgrupp (n=33) 

En vilogrupp (n=33) 

 

Forskaren valde musiken 

 

Självskattade smärta 

Över tid sjönk smärtan i M-gruppen*** 

Ingen signifikans mellan grupperna rörande smärta 

Brist på signifikans på smärta kanske pga. att K-gruppen vilade tyst i 20 min istället för M-

gruppen 

Upplevelse av musik  

84% av deltagarna tyckte att musiken hjälpte dem glömma bort smärtan för ett tag 

92% tyckte musiken förbättrade humöret 

88% tyckte musiken var glädjegivande  

Ingen av deltagarna uppgav något negativt om musiken  

Ångest  

Över tid sjönk ångesten i M-gruppen * 

Ingen signifikans mellan grupperna gällande ångest 

Blodtryck, puls, andningsfrekvens och saturation 

Lägre MAP över tid i M-gruppen *** 

Ingen signifikans på MAP mellan grupperna 

Ingen signifikans på puls, AF, saturation mellan grupperna eller inom grupperna 
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Opiater 

Ingen signifikans mellan grupperna rörande opiat intag 

Slutsats 

Resultatet stöder evidensen att smärta och ångest reduceras av att lyssna på musik eller att vila 

innan och efter mobilisering. Patienter tycker om musiken och musiken borde implementeras i 

vården då det inte finns några risker och den kan potentiellt sänka opiatintaget. 

 

Nr 2 

Hög 

Chan et al 

(2006) 

“Effects of music on pations 

undergoing a C-clamp 

procedure after 

percutaneous coronary 

interventions.” 

Journal Of Advanced 

Nursing 

Hong Kong 

Att bestämma effekten av 

musik på fysiska 

parametrar och nivån av 

smärta på patienter som 

har en tving (C-clamp) 

efter ballongvidgning av 

kranskärl (PCI). 

RCT 

 

En musikgrupp (n=23) 

En kontrollgrupp (n=23)  

 

Patienten valde musik av 

15 olika alternativ. 

 

Självskattade smärta 

Lägre smärta i M-gruppen jämfört med K-gruppen** 

Ökad smärta efter 45 min i K-gruppen*** 

Minskad smärta efter 45 min i M-gruppen** 

Blodtryck, puls, andningsfrekvens och saturation 

Minskad SBT*, puls**, AF**, SpO2*** över tid i M-gruppen 

Efter 45 min – M-gruppen minskat puls** AF** och Sa02* jämfört med K-gruppen. 

Efter 30 min – M-gruppen minskat puls** AF** SBT* 

Ingen signifikans för att blodtrycket (SBT/DBT) skulle sänkas sågs mellan grupperna 

Slutsats 

Musik kan användas för att lätta oro samt ge komfort från smärta för patienter som har en tving (C 

clamp) behandling. Musik rekommenderas att ges till patienter som en avslappningsteknik för de 

som vill. Valet av musik borde utgå från patientens önskemål. 

Nr 3 

Hög 

  Good et al. 

(2001) 

“Relaxation and music to 

reduce postsurgical pain” 

Journal of Advanced 

Nursing 

USA 

  Syfte var att undersöka 

effekten av avslappning, 

musik samt 

kombinationen på  post op 

smärta över två dagar och 

två aktiviteter, vila och 

mobilisering 

 

RCT 

 

En musikgrupp 

En grupp med 

käkavslappningsövningar 

En kombinationsgrupp 

(Totalt antal, n =468)  

Självskattade smärta 

Lägre smärta i M-gruppen från dag 1 till dag 2*** 

Lägre smärta i M-gruppen än K-gruppen* 

M-gruppen lägre smärta* efter aktivitet båda dagarna. 

M-gruppen lägre smärta än K-gruppen* i aktivitet och vila.  

Ångest 

Lägre ångest i M-gruppen än K-gruppen* 
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Pt valde  mellan 5 olika 

musikval 

Avslappning 

65 % av deltagarna använde musiken till avslappning och distraktion  

22% för avslappning 13% distraktion. 

Nr 4 

Hög 

 Good, M., Anderson, G., 

Stanton-Hicks, M., Grass, 

J., & Makii, M. 

(2002) 

“Relaxation and music 

reduce pain after 

gynecologic surgery” 

 

Pain Management Nursing 

USA 

Att undersöka tre icke 

farmaceutiska 

interventioner, 

avslappning och musik 

samt kombinationen för 

att se deras effekt på 

smärtan som följer efter 

en gynekologisk operation 

RCT 

 

En avslappningsgrupp 

(n=81) 

En musikgrupp (n=76) 

En kombinationsgrupp 

(n=74) 

Kontrollgrupp (n=80)  

 

Pt valde mellan 5 val av 

lugn musik 

Självskattade smärta 

Lägre smärta i M-gruppen jämfört med K-gruppen* 

Ett av testen visade lägre smärta  i M grupp jämfört med Avslappnings-grupp* 

Sömn 

De som sov gott på natten hade mindre smärta dagen efter * men ingen signifikans sågs mellan 

M-gruppen och K-gruppen 

Blodtryck och puls 

Lägre puls i M-gruppen jämfört med K-gruppen* 

Andningsfrekvens och saturation 

Lägre AF i alla test, i M-gruppen jämfört med K-gruppen ** 

Val av musik 

Av deltagarna valde: 

27% lugn jazz, 26% klassisk orkester, 24% piano, 17% syntetisk, 9% harpa 

Slutsats 

Resultatet ger ett starkt stöd till at lägga till icke farmaceutiska metoder till smärtbehandlingen. 

Musik visas ge en signifikant skillnad på både smärtan och ångesten orsakad av smärtan.  

Nr 5 

Hög 

Good.M, Canston 

Anderson.G, Ahn.S, 

Cong.X, & Stanton-

Hicks.M 

(2005) 

“Relaxation and music 

reduce pain following 

intestinal surgery” 

Research in Mursing & 

Att testa tre icke 

farmaceutiska 

interventioner, 

avslappning och musik 

samt kombinationen för 

att se deras effekt på 

smärtan som följer efter 

intestinal operation 

RCT 

 

En avslappningsgrupp 

(n=44) 

En musikgrupp (n=48) 

En kombinationsgrupp 

(n=37)  

En kontrollgrupp (n=38) 

Självskattade smärta 

Signifikant mindre smärta i M-gruppen mot K-gruppen* 

96% upplevde att intervention hjälpte mot smärta, 7% av deltagarna  upplevelse att musiken 

reducerad smärta 

Upplevelse av musik  

64% upplevde att musiken hjälpte måttligt till mycket mot smärtan 

96% tyckte om musiken, måttligt-mycket 
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Health 

USA 

 

Patienten valde sin musik 

av 5 alternativ 

 

62% upplevde en öka känslan av kontroll på smärtan 

86% sa att skulle använda interventionen igen 

94% skulle rekommendera andra till det 

Avslappning  

Andel av deltagarna som använde musiken till: 

27% avslappning. 21% distraheras från smärtan. 52% båda två 

Sömn 

71% tyckte att musiken var sövande. 70% sov vid slutet av minst en kontroll.  

Ingen signifikans mellan sömn och smärta sågs i M-gruppen mot K gruppen. 

Ångest  

47% av deltagarna uppgav att musiken reducerade ångest, 38% tyckte musiken reducerade smärta 

och ångest 

Blodtryck, puls, andningsfrekvens och saturation 

Ingen signifikans på puls. 

Ingen signifikans på AF  

Diskussion 

Rekommendationer att sjuksköterskan ger patienten valmöjligheter om vilken musik som ska 

spelas. 

Slutsats 

Musiken fungerar effektivt i att reducera postoperativ smärta och ångest. Det kan användas som 

ett komplement till analgetika utan att ge bieffekter. 

Nr 6 

Hög 

Good, M., &  Ahn, S  

(2008) 

“Korean and American 

music reduces pain in 

Korean women after 

gynecologic surgery. “ 

Pilottesta effekten av 

musik efter gyn kirurgi i 

koreanska kvinnor och 

jämföra smärtlindringen 

mellan de som valde 

amerikans eller koreans 

musik. 

Quasi-exprimentell 

pretest-posttest 

 

En musikgrupp (n=34)  

En kontrollgrupp (n=39) 

 

Självskattade smärta 

Vid ¾ tester hade M-gruppen signifikant lägre smärta *  

Vid 2/4 av test var sensation av smärtan lägre i M-gruppen mot K-gruppen** 

Dag 1: Smärtan sjönk med 17% (förmiddag) och 23% (eftermiddag) i  M gruppen jämfört med K-

gruppen. 

Dag 2: M gruppen hade 15-25% lägre smärta än K-gruppen 
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Pain Management Nursing 

 

Korea 

Författarna valde musik 29% upplevde att musiken minskade upplevelsen av smärtan  medel-mycket  

Ångest 

Vid ¾ av testen hade M-gruppen lägre ångest än K-gruppen* 

Upplevelse av musik  

Vilken typ av musik som spelades hade ingen betydelse för smärtskattningen. 

67%av deltagarna  tyckte om musiken, 29% älskade musiken 

4 % tyckte inte om musiken. 

91% skulle använda musiken igen. 

Ingen signifikant skillnad beroende på vilken musik som patienterna lyssnade på 

Avslappning 

Majoritet använde musik till både avslappning distraktion. 

80% tyckte musik var medel -mycket rogivande 

Sömn 

53% upplevde att musik gjorde dem sömniga 

Ångest 

62% av deltagarna minskade ångesten  medel-mycket  

Diskussion 

Majoriteten valde koreans musik och stöder teorin att vården borde erbjuda kulturellt bunden 

musik. 

Slutsats 

Musiken som spelas för patienten borde vara individualiserad, något som patienten känner igen 

och betyder något för patienten. Tempot på musiken, kulturen hos musiken samt språket är viktigt 

om det ska skänka tröst till patienten. Kulturellt anpassad musik tillsammans med analgetika kan 

sänka smärtan. 

Nr 7 

Hög 

Ikonomidou.E, 

Rehnström.A & Naesh. O 

(2004) 

“Effect of Music on Vital 

Syftet med studien var att 

testa hypotesen att lyssna 

på avslappnande musik 

före och efter operation 

skulle påverka patientens 

 RCT 

 

En musikgrupp (n=29) 

Självskattad smärta 

Skattade smärtan var lägre efter intervention i M-gruppen** 

Ingen signifikans mellan grupperna. 
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Soghs and Post op pain” 

Aron Journal 

Sverige 

upplevelse av smärta, 

illamående eller 

välbefinnande samt vitala 

parametrar på kvinnor 

som hade gjort en 

laparaskopis gynekologisk 

operation 

 En kontrollgrupp (26) 

 

Forskarna valde musik: 

Panflöjt 

Upplevelse av musik  

74% av deltagarna uppskattade musiken, inga negativa kommentarer. 

Analgetika konsumtion  

Opioidkonsumtion var lägre i M-gruppen* 

K gruppen använde signifikant mer opioder  

Ångest  

M-gruppen tenderarde att ha högre välbefinnande (0.07), ingen förändring i K-gruppen  

Blodtryck och puls 

BT sjönk inom M-gruppen efter musikintervention* 

Ingen signifikans mellan grupperna 

Andningsfrekvens och saturation  

Ingen signifikans på AF i grupperna 

Ingen signifikans på puls mellan grupperna 

Övrigt 

Illamående bara 7 st patienter så ett resultat sammanställdes inte 

Slutsats 

Fridfull vila reducerar ångest och oro och musik synes mer vara ett komplement för att höja 

komforten och tillfredställelsen även om musik har en opioat sparande effekt. 

Nr 8 

Hög 

 Laurion.S & Fetzer.S  

(2003) 

“The effect of two nursing 

interventions on the 

postoperative outcomes of 

gynecologic laparoscopic 

patients” 

Journal Of Perianesthesia 

Nursing 

Syfte var att bestämma 

effekterna av 

visualiserings (guided 

imagery) och musikterapi 

på smärta, PONV och 

vårdtid för GYN-L 

patienter.  

 

 RTC pilot studie. 

 

En musikintervention 

En grupp med guidade 

avslappningsövningar 

En kontrollgrupp 

(Totalt antal, n=84)  

 

Självskattade smärta 

M-gruppen hade lägre smärta än K-gruppen innan hemgång** 

Övrigt 

Ingen signifikans på PONV 

Ingen signifikans på vårdtid 

Diskussion 

Att inte själv ha fått välja musik kan ha haft en påverkan. Det val som forskarna gör kan anses 

irritera och genom detta påverka smärtpåverkan.  
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USA Forskare valde musik: 

pianomusik 
Slutsats 

Musik har en effekt, men den visar sig inte förrän vid utskrivning.  

Nr 9 

Hög 

Lin.P-C, Lin.M-L, 

Huang.L-C, Hsu.H-C & 

Lin.C-C 

(2010) 

“Music therapy for patients 

receiving spine surgery” 

Journal of Clinical Nursing 

Kina  

Syftet var att utvärdera 

effekten av musikterapi på 

oro, post.op smärta, fysisk 

reaktion på emotionell 

och fysisk stress på 

patienter som genomgått 

ryggradskirurgi 

 

Kvasi-exprimentell studie 

 

En musikgrupp (n=30) 

En kontrollgrupp (n=30) 

 

Pt valde musik av 

förvalda alternativ 

Självskattade smärta 

Lägre smärta i M-gruppen vid samtliga tider*** 

Ångest 

Lägre ångest i M-gruppen vid samtliga tider ** 

M-gruppen ångest sjönk med 16 % efter intervention. K-gruppen ingen förändring. 

STAI ångest, ingen signifikans över tid eller mellan grupper. 

Blodtryck och puls 

Lägre SBT i M-grupp än i K-gruppen 1h postoperativt*. Ingen signifikans dag 1-2 postop. 

Lägre medelvärde BT i M-grupp än i K-gruppen 1h postop**. Ingen signifikans dag 1-2 postop. 

Ingen signifikans puls mellan grupperna. 

Avslappning  

Ingen signifikans fanns för att u-kortisl, u-adrenalin och u-noradrenalin skulle skilja sig mellan 

grupperna 

Diskussion 

Med egenvald musik kan patientens välbefinnande öka. 

 

Nr 10 

Hög 

Nilsson, U 

(2009a) 

“The effect of music 

intervention in stress 

response to cardiac 

surgery in a randomized 

clinical trial.” 

Heart & Lung 

Sverige 

Utvärdera effekten av musik 

på stress under sängvila 

första postoperativa dagen 

hos patienter som genomgått 

hjärtkirurgi. 

RCT 

 

En musikgrupp (n=28) 

En kontrollgrupp (n=30) 

 

Forskare valde musik: 

lugn och avslappnande 

Självskattade smärta 

Signifikant minskad smärta i M-grupp*** och K-gruppen * över tid. 

Ingen signifikans M-grupp jämfört med K grupp i smärta 

Ångest 

Signifikant minskad ångest i M-grupp** och K-gruppen* över tid. 

Ingen signifikans i M-grupp jämfört med K-gruppen i ångest 

Blodtryck, puls, andningsfrekvens och saturation 



 

48 

 

 Sjunkande AF * MAP ** över tid i M-grupp men inte i K-gruppen 

Ingen signifikans över tid i puls, PaO2, SaO2 

Ingen signifikans i M-grupp mot K grupp i MAP, puls, PaO2, SaO2, AF. 

Övrigt  

efter 30 min vila lägre s-cortisol i M-grupp mot K grupp *** skillnaden fanns inte efter 1 h.  

Diskussion 

Endast ett val av musik, möjligt att eget val hade gett större resultat. Men ingen uttryckte missnöje 

med musikvalet.  

Slutsats 

Trotts små fynd stöder de att musik kan användas som ett komplement och visar att s-kortisol, 

andnings frekvens och blodtrycks sänkts. Musik föreslåsatt användas efter öppen hjärtkirurgi. 

 

Nr 11 

Hög 

Nilsson. U 

(2009b) 

“Soothing music can 

increase oxytocin levels 

during bed rest after 

open-heart surgery” 

Journal of Clinical 

Nursing 

Sverige 

Syftet var att utvärdera 

effekten av sängliggande 

vila med musik på 

avslappning för patienter 

den första postoperativa 

dagen efter en 

hjärtoperation. 

RCT, 

 

En musikgrupp (n=20) 

En kontrollgrupp (n=20)  

 

Forskare valde musik: 

lugn och avslappnande 

Avslappning 

Ökning av Oxytosin i M-gruppen**, sjunkande i K-gruppen** 

Oxytosin signifikant skillnad mellan grupperna ** ingen signifikans i respektive grupp  

   Ökad avslappning över tid i M-gruppen ***. Ej i K-gruppen. 

Blodtryck och puls 

Ingen signifikans puls 

Sjunkande MAP över tid i M-gruppen ** syntes inte i K-gruppen. 

Andningsfrekvens och saturation 

Högre PaO2 i M-gruppen än K-gruppen * 

Trend av högre SaO2 i M-gruppen (p=0,058) jämfört med  grupp 

Skillnad över tid PaO2 **. Ingen skillnad over tid SaO2.  

Diskussion 

Musik med samma frekvens som hjärtslagen ger ingen effekt. 

Slutsats 
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Musik tillsammans med sängvila ökar oxytosinnivån. Enbart sängvila sänker oxytosinnivån. 

Att lyssna på musik påverkar s-oxytocin, subjektiv avslappningsnivå och PaO2. Musik föreslås att 

användas efter öppen hjärtkirurgi med evident stöd för en positiv effekt. 

 

Nr 12 

Hög 

 Tan, X., Yowler, C., 

Super, D., & Fratianne, 

R. 

(2010) 

“The efficacy of music 

therapy protocols for 

decreasing pain, anxiaty 

and muscule tension 

levels during burn 

dressing changes: a 

prospective randomized 

crossover trial” 

Journal of Burn Care & 

Research 

USA 

 Syfte var att undersöka 

funktionen av två 

musikterapiprotokoll på 

nivån av smärta, oro, 

muskelspänning under 

såromläggning på 

brännskadade patienter. 

 Prospektiv 

randomiserad crossover 

kliniskt prövande studie. 

 

En musikgrupp och en 

kontrollgrupp. Patienter 

fungerade som egen 

kontroll. (n=29) 

 

Musikterapi 

Självskattade smärta 

Lägre smärta före **, under ** och efter ** omläggningar i M-gruppen jämfört med K-gruppen. 

Ångest 

Lägre ångest under ** omläggning i M-gruppen jämfört med K-gruppen 

Övrigt 

Lägre muskelspänning under ** och efter ** såromläggning i M-gruppen jämfört med K-gruppen 

Slutsats 

Musikterapi har effekt för självskattad smärta, ångest och muskel avslappning för patienter med 

brännskada. 

 

Nr 13 

Medel 

Tanabe, P., Thomas, R., 

Paice, J., Spiller, M., & 

Marcantonio, R  

(2001) 

“The effect of standard 

care, ibuprofen, and 

music on pain relief and 

patient satisfaction in 

adults with 

musculosketal trauma” 

Journal of Emergency 

Nursing 

USA 

Syftet med studien är att 

avgöra vilken omvårdnads 

intervention som har bäst 

effekt att sänka smärtan hos 

patienter med skelettmuskel 

trauma samt se patientens 

tillfredställande.  

 Interventions studie.  

 

En musikgrupp (n=24) 

En ibuprofengrupp 

(n=24) 

En kontrollgrupp (n=28) 

  

Eget vald musik (även 

radio) 

  Självskattade smärta 

Ingen signifikans mellan grupper rörande smärta 

Patient med hög smärtskattning var mindre nöjda med smärtbehandlingen**. 

Upplevelsen av musik 

87 % ville lyssna på musik om de var i samma situation igen 

83 % ville lyssna preoperativt 

96 % ville lyssna inom slutenvården 

M-gruppen mer nöjda med vården. 

Hur hjälpta patienterna upplevde sig bli av musiken NRS 0-5: 

0 – 18%, 1-9%, 2-22,7%, 3-27,2%, 4-13,6%, 5-13,6% 
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Förtydning av de förkortningar som används: 

M-gruppen= Musik-gruppen,      K-gruppen= Kontrollgruppen,      * = p<0.05      **= p<0.005      ***= p<0.001   

MAP= Mean Artillary Blodpressur,  AF= Andningsfrekvens,  SpO2= Saturation,  BT= Blodtryck,  SBT= Systoliskt Blodtryck,  DBT= Diastoliskt Blodtryck,  PONV= Postoperative Nausea 
and Vomiting,  NRS= Numerisk skala.

Diskussion 

Eget val av musik ökar tillfredställelse för patienten 

Slutsats 

Att uppmärksamma smärtlindringen och att använda musik som en distraktion synes leder till öka 

patienten tillfredställelse. 

Nr 14 

Hög 

Tse, M., Chan, M., & 

Benzie, I  

(2005) 

“The effect of music 

therapy on 

postoperative pain, 

heart rate, systolic 

blood pressure and 

analgesic use following 

nasal surgery.” 

Journal Of Pain & 

Palliative Care 

Pharmacotherapy 

Hong Kong 

Syftet med studien var att 

utforska effekten av musik 

på postoperativsmärta. 

RCT 

 

En musikgrupp (n=27) 

En kontrollgrupp (n=30) 

 

Kinesisk musik/ 

Västerländsk musik/ 

Egenvald musik 

Självskattade smärta 

M-gruppen lägre smärta än K-gruppen *** 

VRS Smärta sjönk i M-gruppen *** och inte i K-gruppen. 

Analgetika konsumtion 

Lägre konsumtion av paracetamol ** i M-gruppen jämfört med K-gruppen 

Lägre konsumtion diclofenac ** i M-gruppen jämfört med K-gruppen 

Blodtryck och puls 

Sänkning av SBT **, puls ** över tid i M-gruppen. Inte i K-gruppen. 

Diskussion 

Lågt tempo är eftersträvansvärt då syftet är att verka rogivande. Dock är olika musik är effektivt 

för olika människor.  

Slutsats 

Musik är associerat med lägre upplevd smärta, sänkt blodtryck, puls och analgetika konsumtion.  
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