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SAMMANFATTNING 

 

Ischemisk hjärtsjukdom, eller koronar hjärtsjukdom, är en folksjukdom i hela världen. 
Sjukdomen yttrar sig vanligen som angina (stabil eller instabil), eller som akut hjärtinfarkt. 

Patienter som vårdas för ischemisk hjärtsjukdom drabbas ofta av oro, stress och smärta i 

samband med undersökningar och behandlingar. En följd kan vara ökad risk för 

komplikationer, fördröjd återhämtning och förlängd sjukhusvistelse. För sjuksköterskan är 

det betydelsefullt att finna evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för denna patientgrupp. 

Av den anledningen är det viktigt att undersöka om musik, när den används i omvårdnaden 

av patienter med ischemisk hjärtsjukdom, kan påverka symptomen. Syftet med studien var 

att belysa musikens effekter på oro, stress och smärta i samband med olika undersökningar 

och ingrepp hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom. Den metod som valdes var 

litteraturöversikt. Femton originalartiklar publicerade från år 2006 och framåt ingick i 

arbetet. Resultatet visade på att musik kunde minska oro, stress och smärta både i samband 

med diagnostiska undersökningar och vid invasiva ingrepp. I tre studier sågs minskad grad 

av oro i samband med hjärtkateterisering, koronarangiografi eller kardiell datortomografi. 

Fem av studierna uppmätte lägre grad av oro vid PTCA eller öppen hjärtkirurgi, och i två 

studier uppmättes ökad avslappning/minskad stress. Även minskad postoperativ smärta 

efter öppen hjärtkirurgi sågs i fem studier. 

 

Slutsatsen var att musik kunde ge ökad avslappning och ökat välbefinnande, verka 

avstressande och lugnande samt minska postoperativ smärta för patienter med ischemisk 

hjärtsjukdom i samband med undersökningar och ingrepp. Det kunde vara viktigt för 

effekten att lyssnaren själv får välja musik. Musik kunde vara en nyttig och effektiv 

omvårdnadsåtgärd, som också är säker, kostnadseffektiv och enkel för sjuksköterskan att 

implementera i vården av patienter med ischemisk hjärtsjukdom. 

 

Nyckelord: ischemisk hjärtsjukdom, oro, stress, smärta, musik
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BAKGRUND 

Ischemisk hjärtsjukdom 

Ischemisk hjärtsjukdom, eller koronar hjärtsjukdom, är ett samlingsnamn för de sjukdomar 

som orsakar en störning av blodflödet i hjärtats kranskärl. Det minskade blodflödet på 

grund av förträngningar i kranskärlen beror antingen på ateroskleros (åderförkalkning) 

eller hopklumpning av trombocyter, aggregation. Trombocytaggregation ses vid ruptur av 

ett aterosklerotiskt plack, dvs. när den förkalkade hinnan i blodkärlets inre vägg brister. 

Detta orsakar ett så kallat akut koronart syndrom, som kan betecknas instabil angina eller 

hjärtinfarkt, beroende på om blodkärlet är helt eller delvis ockluderat (Währborg & 

Friberg, 2005). Ischemisk hjärtsjukdom är en folksjukdom och leder till för tidig död och 

försämrad livskvalitet (Läkemedelsverket, 2017). Globalt sett är hjärt-kärlsjukdom den 

främsta dödsorsaken, och under 2015 beräknades 7,4 miljoner av alla dödsfall i världen 

bero på koronar hjärtsjukdom (World Health Organization [WHO], 2017). Sjukdomen 

drabbar även i stor utsträckning personer i produktiv ålder. Stora skillnader mellan könen 

finns, då den är relativt ovanlig hos kvinnor före klimakteriet. Populationsstudier som 

genomförts i Europa och USA med syfte att söka faktorer som kan påverka utvecklingen 

av ischemisk hjärtsjukdom, har identifierat ärftlighet, ålder och manligt kön som icke 

påverkbara riskmarkörer. De fyra viktigaste riskfaktorer som går att påverka är rökning, 

blodfettrubbning, hypertoni och diabetes mellitus (Persson & Stagmo, 2014). 

 

Angina pectoris 

Det symptom på ischemisk hjärtsjukdom som först yttrar sig är vanligtvis kärlkramp, 

angina pectoris. Patienten kan beskriva en typisk smärta som lokaliseras bakom bröstbenet 

med lite dragning åt vänster och utstrålning i armar, hals och käke. Symptomen kan även 

upplevas som en tryckkänsla över bröstet eller svårighet att få luft. Den vanligaste 

manifestationen är fysisk ansträngningsangina, även kallad effortangina, där smärtan 

uppträder i samband med ansträngning. Kärlkramp som varit oförändrad till sin karaktär 

under mer än tre månader, kallas stabil angina. Efter att ha varit i ett stabilt skick en längre 

tid, kan den ändra karaktär och övergå i instabil angina, som sedan kan progrediera till 

hjärtinfarkt. En ischemi i myokardiet (hjärtmuskulaturen) som är symptomfri kallas tyst 

ischemi. Koronar hjärtsjukdom är en vanlig orsak till plötslig död, vilket kan vara den 

första yttringen av sjukdomen (Persson & Stagmo, 2014). 

 

Behandling vid kärlkramp 

Ett klassiskt kärlkrampsanfall släpper efter 15 minuters vila. Den farmakologiska 

behandlingen, som syftar till att minska eller eliminera symptomen och förhindra 

hjärtinfarkt, innefattar acetylsalicylsyra [ASA], nitroglycerin, långverkande nitrater, 

betablockerare och kalciumantagonister (Persson & Stagmo, 2014; Strömberg, 2014). 

 

Hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, och ligger bakom ungefär 30 procent 

av alla dödsfall (Persson & Stagmo, 2014). Antalet akuta hjärtinfarkter under 2016 uppgick 

till nästan 27 000, där 25 procent ledde till döden inom 28 dagar (Socialstyrelsen, 2017). 

Hjärtinfarkt orsakas av att ett myokardavsnitt drabbas av lokal syrebrist, vilket leder till 
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celldöd. Det vanligaste debutsymptomet är central bröstsmärta liknande den vid angina, 

men ofta kraftigare och med längre duration (Persson & Stagmo, 2014). 

Diagnosen akut hjärtinfarkt grundas på den kliniska bilden i kombination med patologisk 

EKG-utveckling och/eller typiskt enzymmönster med stegrade myokardskademarkörer i 

blodet. Förutom auskultation av hjärtat utförs undersökningar som t.ex. ekokardiografi och 

datortomografi [DT] av kranskärlen. Även magnetisk resonanstomografi [MR] av 

kranskärlen förekommer. Invasiva diagnostiska metoder är hjärtkateterisering och 

koronarangiografi, där en kateter förs via arteria femoralis eller radialis upp till hjärtat. Vid 

koronarangiografi injiceras, via katetern, kontrastmedel i aorta ascendens och genom 

röntgenfilmning av hjärtat ges en bild av koronarartärernas utseende. Koronarangiografi är 

en undersökningsmetod som numera är ”golden standard” för att kunna bedöma 

kranskärlträdens anatomi och de eventuella stenosernas svårighetsgrad. Denna 

undersökning är nödvändig för genomförandet av kateterburen kranskärlsintervention 

(percutan coronar intervention, [PCI]) och för ställningstagande till eventuell 

kranskärlskirurgi (Persson & Stagmo, 2014). 

 

Behandling vid akut hjärtinfarkt 

Patienten får syrgas och smärtlindring. Det är viktigt med lugn och ro. Farmakologisk 

behandling ges tidigt i form av t.ex. ASA, trombocythämmare, intravenös 

nitroglycerininfusion vid ihållande smärta samt trombolysbehandling. PCI med perkutan 

transluminal koronar angioplastik ([PTCA], ”ballongvidgning”) är en invasiv behandling 

som kan genomföras akut eller inom ett par dagar efter insjuknandet. En kateter förs upp 

till koronarkärlets mynning, med en ballong i spetsen som kan vidga kärlet. Ofta sätts en 

stent i det kranskärl som först vidgats av ballongen, för att behålla kärlets lumen öppet 

(Persson & Stagmo, 2014). 

 

Hjärtkirurgi 

Den vanligaste formen av hjärtkirurgi är s.k. öppen hjärtkirurgi, som oftast utförs på ett 

stillastående hjärta med hjälp av en hjärt-lungmaskin. Den används vid klaffoperationer 

och kranskärlskirurgi. Kranskärlskirurgi (koronar by-pass eller coronary artery by-pass 

grafting [CABG]), utförs oftast på indikationen symptomgivande ischemisk hjärtsjukdom, 

men även vid asymptomatisk trekärlssjuka, dvs. stenoser (förträngningar) på alla större 

kranskärl. Om patienten skall genomgå en annan hjärtkirurgisk operation, t.ex. ett 

klaffbyte, görs ofta CABG samtidigt om kranskärlen visar sig vara stenoserade, oavsett om 

patienten har symptom eller ej (Persson & Stagmo, 2014). CABG är en effektiv metod för 

att lindra anginasymptom och öka förväntad livslängd. Det är därför en vanlig behandling i 

västvärlden (Gallagher & McKinley, 2007). Även kranskärlskirurgi på slående hjärta 

(sluten hjärtkirurgi) utförs allt mer (Persson & Stagmo, 2014; Tashiro, Wada, Nishimi & 

Minematsu, 2013). 

 

Oro och ångest  

Johan Cullberg (1988) använder termen ångest som en övergripande beteckning för ett 

psykiskt obehag som kan variera i styrka. Exempel på låg grad av ångest är olust, ängslan 

eller fysiskt obehag med hjärtklappning, men utan allvarlig påverkan på personens 

funktionsnivå. I dagligt tal förknippas ångest mest med de starkare graderna, där ängslan 

stiger till kraftig vånda, och där livsfunktioner som arbets- och koncentrationsförmåga 
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samt aptit kan hämmas. Oro kan betraktas som ett uttryck för samma slags känsla som 

ångest. Skärsäter (2014) beskriver oro och ångest som en del av livet. Inför en fara är det 

normalt att reagera med spänning eller oro, vilket gör att sinnena skärps och mobiliserar en 

människa till flykt eller försvar. 

Överdriven oro kan vara mycket energikrävande och utlösa känslor av vanmakt och olust, 

samt ge kroppsliga symptom som huvudvärk och sömnsvårigheter. När ångesten blir en 

skrämmande och destruktiv upplevelse som ger känslor av kontrollförlust och kaos, har 

den blivit ett sjukligt tillstånd (Skärsäter, 2014). Oro och ångest kan ändra en persons 

tankemönster, orsaka beteendeproblem och även stimulera kognitiva förändringar (Viars, 

2009). Personer med ischemisk hjärtsjukdom känner ofta stark oro, och detta medför att de 

kan löpa större risk att drabbas av komplikationer (Bradt & Dileo, 2009). Inför kirurgi kan 

patienten känna oro för olika saker som anestesi, smärta, komplikationer eller att tappa 

kontrollen (Hart, 2009). Preoperativ oro har samband med långsammare sårläkning, sämre 

immunsvar och ökad infektionsfrekvens (Viars, 2009). Studier har visat att risken för 

återinläggning på sjukhus mer än fördubblades vid preoperativ oro och postoperativ 

depression i samband med hjärtkirurgi (Tully, Baker, Turnbull & Winefield, 2008). 

 

Testet State-Trait Anxiety Inventory [STAI] är ett validerat självskattningsinstrument, som 

kan användas i kliniska sammanhang för att mäta oro och ångest. Personerna får med hjälp 

av en fyragradig skala svara på fyrtio påståenden om hur oro/ångest upplevs i olika 

situationer. STAI är uppdelad i två subskalor: Trait anxiety-skalan, där individerna får 

beskriva hur de vanligen känner, och State anxiety-skalan, som ger möjlighet att utvärdera 

känslan i en viss situation eller vid ett visst tillfälle (Melo et al., 2018; Ortuño-Sierra, 

García-Velasco, Inchausti, Debbané & Fonseca-Pedrero, 2016). 

 

Stress och stressreaktion  

En individ reagerar med stress vid svåra akuta psykiska påfrestningar, t.ex. fara för eget liv 

eller hälsa. Den akuta sympatikusaktiveringen ger kliniska symptom som rastlöshet, 

hjärtklappning och muntorrhet, samt en förhöjd vakenhetsnivå som påverkar sömn och 

koncentrationsförmåga negativt. Andra manifestationer är ökad muskelspänning och 

motorisk oro. Samtliga reaktioner är dock normala och avtar vanligtvis av sig själva (Malt, 

2005). Ett antal hormoner spelar stor roll för det fysiologiska svaret på stress, varav de 

viktigaste är kortisol och katekolaminer, t.ex. adrenalin och noradrenalin (Jonsdottir & 

Börjesson, 2005). När kroppen behöver öka sin kapacitet inför en fara, måste blodtrycket 

höjas för att tillföra mer blod till hjärna och muskler. Detta sker genom påverkan på hjärta 

och blodkärl. Hjärtats pumpförmåga ökar som ett svar på stimulering av 

hjärtmuskulaturen, både från autonoma nervsystemet och olika hormoner. Adrenalin och 

noradrenalin ger en sammandragning av blodkärlens muskulatur, vasokonstriktion (Ekman 

& Lindstedt, 2005). Psykosocial stress har identifierats som en riskfaktor som kan bidra till 

myokardiell ischemi hos patienter med hjärt-kärlsjukdom (Bairey Merz et al., 2002; 

Nilsson, 2010a). Hjärtkirurgi bidrar till metabolisk, fysisk och mental stress som hör 

samman med en ökad frisättning av fria radikaler. Dessa typer av stress kan fördröja den 

postoperativa återhämtningen, förlänga sjukhusvistelsen och även öka den intraoperativa 

mortaliteten (Hadj et al., 2006). 
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Antistressystem 

Antistressystemen aktiveras av olika typer av ofarlig och behaglig sensorisk stimulering, 

t.ex. värme, närhet och beröring (Uvnäs Moberg & Petersson, 2005). Även yttre faktorer 

av lugnande och stödjande natur, samt positiva minnen bidrar till aktiveringen. Precis som 

vid en stressreaktion är det neurogena och hormonella faktorer som styr effekterna i 

antistressystemet. 

Några av dessa hormoner och signalsubstanser är prolaktin, betaendorfin, serotonin och 

oxytocin. Oxytocin är både hormon och signalsubstans och motverkar stress. Positiva och 

behagliga upplevelser kan öka oxytocinfrisättningen i blodbanan och nervsystemet, som 

leder till en upplevelse av mentalt lugn och kroppslig avslappning, samtidigt som läkning 

stimuleras (Uvnäs Moberg & Petersson, 2005). 
 

Smärta 

Smärta kan vara akut eller långvarig, och har traditionellt indelats i olika kategorier: 

nociceptiv, neurogen, psykogen och idiopatisk smärta. Den nociceptiva smärtan har 

samband med vävnadsskada (Läkemedelsverket, 2015). Smärta som uppkommer i 

samband med kirurgi är en form av akut smärta, och många patienter upplever otillräcklig 

smärtlindring postoperativt trots ökad kunskap om smärtlindring (Engwall & Duppils, 

2009). Postoperativ smärta som inte behandlas adekvat kan leda till sömnproblem, 

försämrad sårläkning, längre sjukhusvistelse och ökade kostnader (Allred, Byers & Sole, 

2010). De patienter som känner ökad oro före CABG kan uppleva en svårare postoperativ 

smärta och få sämre långsiktig symptomlindring efter kirurgi (Gallagher & McKinley, 

2007). Ett sätt att skatta smärtans intensitet är med Visuell analog skala [VAS] där 

patienten markerar på en steglös skala från ”ingen smärta” till ”värsta tänkbara smärta”. Ett 

annat mätinstrument är Numeric rating scale [NRS], där smärtan skattas med siffror från 0 

till 10. Hos patienter med sänkt medvetandegrad, t.ex. på uppvaknings- och intensivvårds-

avdelning, är vitala parametrar som puls och blodtryck, i kombination med tolkning av 

ansiktsuttryck, grad av oro, samt muskeltonus, vägledande för bedömning av smärta 

(Brantberg & Allvin, 2016). 

 

Musik 

Musik är en kombination av rytmiska, harmoniska och melodiska ljud (Hatem, Lira & 

Mattos, 2006). Musik är ett universellt språk med många användningsområden. I alla 

samhällen och kulturer lyssnar man till musik, som kan användas i religiösa ceremonier, 

vid firande av festligheter, i rekreationssyfte och för underhållning (Covington & Crosby, 

1997; McCaffrey, 2008). Begreppet musik omfattar såväl bekant som obekant musik, både 

en inre föreställning och den yttre realiteten (Olofsson, 1999). Genom musik kan en person 

på ett njutbart och effektivt sätt uttrycka tankar och känslor, och musikens struktur tillåter 

ett individuellt engagemang som ger lyssnaren en helt egen, unik upplevelse. Det är hans 

eller hennes sinne och fantasi som skapar en tolkning av ett musikstycke och skänker det 

mening (Bruderle & Valiga, 1994; Updike, 1994). 

 

Musik som läkemedel för kropp och själ är ett gammalt begrepp. Ett tidigt exempel på 

musik som terapi är Bibelns berättelse om David, som lindrar kung Sauls svårmod genom 

att spela harpa (Hanser & Mandel, 2005). Guden Apollo i den grekiska mytologin var 

givare av såväl medicin som musik (Todres, 2006). Den grekiske filosofen Pythagoras, 
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som levde på 500-talet f. Kr., hade stor tilltro till musikens hälsobringande effekt. Han 

ordinerade musik tillsammans med en specifik diet för att upprätthålla harmoni mellan 

kropp och själ (Nilsson, 2008). Florence Nightingale (1992) förespråkade musiken som en 

behandling vid ohälsa. Hon rekommenderade främst musik från blås- eller 

stränginstrument samt sång. Enligt Todres (2006) är det dock först på senare år som det har 

gjorts mer vetenskapliga studier av musikens effekter på sjuka människor. 

 

Ulrica Nilsson, professor vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet, har 

genomfört flera forskningsstudier om musik i omvårdnaden (Nilsson, Unosson & Rawal, 

2005; Fredriksson, Hellström & Nilsson, 2009). Hon beskriver omvårdnadsmusik, 

musikintervention, som en behandling med inspelad musik (Nilsson, 2010a). Termen 

musikterapi definieras som en expressiv terapi utförd av utbildade musikterapeuter, där 

fokus ligger på ett terapeutiskt möte (Forss Wärja, 1999; Nilsson 2014). Även hos Updike 

(1994) görs åtskillnad på musikterapi och terapeutisk användning av musik för att 

underlätta skapandet av en läkande miljö. Den nutida musikterapin växte fram efter andra 

världskriget, och universitetsutbildningar i ämnet har funnits i USA sedan 1950-talet. I 

Sverige startade den första utbildningen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm år 

1981. Numera erbjuds magisterprogram i musikterapi, där musikalisk, terapeutisk och 

vetenskaplig kompetens integreras. Den som utexaminerats inom musikterapi kan använda 

sin kunskap inom t.ex. hälso- och sjukvård, omsorg och friskvård, enligt Kungliga 

Musikhögskolans hemsida (https://www.kmh.se).  

 

Sjuksköterskans roll 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2010) har arbetat fram en strategi för 

utbildningsfrågor, där sjuksköterskans sex kärnkompetenser beskrivs. Kärnkompetenserna 

är följande: personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, och förbättringskunskap. Evidensbaserad vård är ett förhållningssätt 

där sjuksköterskan kritiskt bedömer om vården vilar på vetenskaplig grund och därigenom 

avgör vad som är bästa tillgängliga metod. För att kunna fatta beslut i hälso- och 

sjukvården är det även av betydelse huruvida en omvårdnadsåtgärd är kostnadseffektiv och 

etisk försvarbar (Rosén, 2013). Motivet för evidensbasering är att den enskilde patienten 

eller en viss patientgrupp erhåller god och säker vård. Vanligen ligger ett stort antal 

forskningsprojekt bakom varje evidensbaserad omvårdnadshandling. Evidensbasering kan 

göras utifrån olika utgångspunkter, där ett sätt att studera omvårdnadsproblem och 

omvårdnadshandlingar är genom kvantitativa forskningsmetoder. Förenklat uttryckt 

möjliggör kvantitativ forskning att genom mätningar och jämförelser kunna utvärdera om 

en vårdhandling ger bättre resultat än en annan (Segesten, 2017b). 

 

Redan på 1800-talet visade Florence Nightingale på att patientmiljöns utformning är en del 

av omvårdnaden, och att det är sjuksköterskans ansvar att placera patienten så att det 

främjar naturens läkande effekt (Nightingale, 1989). Jean Watsons (1993, 2010) 

omvårdnadsteoretiska struktur lägger fokus på interaktion mellan sjuksköterska och 

patient. Watson benämner den transpersonell omsorgsrelation och understryker vikten av 

att hjälpa individen att öka sin självkännedom och beredskap för självläkande. Hon 

förespråkar ett vårdande förhållningssätt, där sjuksköterskans omsorg och medkänsla i 

harmoni med den medicinska behandlingen hjälper patienten till hälsa och läkedom. I 

svensk omvårdnadslitteratur (Rooke, 1995; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) beskrivs 

Watson som en av de omvårdnadsteoretiker som betonar värdet av en personlig och 

http://www.kmh.se/
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estetisk miljö, vilket hon anser vara hälsobefrämjande. En av sjuksköterskans uppgifter är 

att arrangera miljön genom möblering, konst och musik (Rooke, 1995). 

 

Problemformulering  

Ischemisk hjärtsjukdom är en folksjukdom i hela världen. Patienter som vårdas för 

ischemisk hjärtsjukdom drabbas ofta av oro, stress och smärta i samband med 

undersökningar och behandlingar inom vården. En följd kan vara ökad risk för 

komplikationer, fördröjd återhämtning och förlängd sjukhusvistelse. 

För sjuksköterskan är det betydelsefullt att finna evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för 

denna patientgrupp. Av den anledningen är det viktigt att undersöka om musik, när den 

används i omvårdnaden av dessa patienter, kan påverka symptomen. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa musikens effekter på oro, stress och smärta i samband 

med olika undersökningar och ingrepp hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom. 

METOD 

Litteraturöversikt valdes som metod för att beskriva kunskapen inom detta område 

(Forsberg & Wengström, 2008). En litteraturöversikt fokuserar på aktuell forskning och 

syftar till att finna underlag för klinisk verksamhet. Informationskällan utgörs av litteratur 

som kritiskt granskas och sammanställs, och redovisade data bygger på vetenskapliga 

tidskriftsartiklar. Vikten av att skapa översikter av befintlig forskning inom hälso- och 

sjukvård och att söka evidens för olika omvårdnadsåtgärder beskrivs även av Friberg 

(2017). En allmän litteraturöversikt är ett strukturerat sätt att få överblick över det valda 

området, och översikten baseras på ett systematiskt val av texter inom sjuksköterskans 

kompetensområde. 

Urval 

Inklusionskriterier för litteraturöversikten innefattade: de personer som hade deltagit i 

studierna skulle vara över 18 år och ha fått diagnosen ischemisk hjärtsjukdom, artiklarna 

skulle vara originalartiklar skrivna på engelska och publicerade under åren 2006 och 

framåt. Exklusionskriterier var: reviews och pilotstudier. 

Datainsamling 

För att få fram artiklar med omvårdnadsforskning utfördes datainsamlingen, enligt förslag 

från Forsberg och Wengström (2008), genom artikelsökning i databaserna PubMed 

(MeSH-termer och fritextsökning) och CINAHL (CINAHL Headings och fritextsökning), 

samt PsycINFO (enbart fritextsökning). I det inledande skedet av sökprocessen erhölls 

hjälp av en bibliotekarie vid högskolan. De sökord som användes var music, music 

intervention, music therapy, pain, stress, anxiety, heart, coronary, cardiac surgery, i olika 

kombinationer med de booelska sökoperatorena AND och OR. De databaser som 

genererade artiklar till litteraturöversikten var PubMed och CINAHL. Sökning i PsycINFO 

resulterade endast i en artikel, som vid närmare granskning inte svarade på syftet. Se 

Söktabell 1.
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Söktabell 1. 

Databas 

Sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal lästa  

artiklar i fulltext 

Relevanta 

artiklar  

 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2017-02-

16 

Music* 

AND 

pain* 

AND 

heart* 

132 8 5 3 3 

PubMed 

2017-02-

16 

Music* 

AND 

stress 

AND 

heart* 

176 10 4 2 2 

PubMed 

2017-02-

16 

Music* 

AND 

anxiety* 

AND 

heart* 

210 10 2 2 2 

PubMed 

2017-02-

16 

Music* 

AND 

coronary 

986 26 8 8 5 

PubMed 

2017-02-

16 

Cardiac 

surgery* 

AND 

music 

therapy* 

AND 

pain* 

24 1 1 1 1 

CINAHL 

2017-02-

18 

Music** 

AND 

pain** 

AND 

heart** 

53 3 2 1 1 

CINAHL 

2017-02-

18 

Music 

therapy** 

AND 

coronary 

25 3 1 1 1 

 

* = MeSH-term 

** = CINAHL Heading 

Dataanalys 

Vid databassökningen utfördes först en genomläsning av artiklarnas titlar, där de artiklar 

som inte var av intresse för litteraturöversikten sållades bort. Efter genomläsning av 

relevanta abstract valdes 23 artiklar ut och lästes i fulltext. De artiklar som inte gick att få 

fram i sin helhet via internet, beställdes av personal vid högskolans bibliotek. 
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Författaren utförde även sekundärsökning i de utvalda artiklarnas referenslistor, men den 

resulterade inte i några ytterligare artiklar. Av de 23 som genomlästes bedömdes 18 artiklar 

vara relevanta för syftet. Dessa artiklar visade sig beskriva kvantitativa studier med både 

objektiva och subjektiva mätmetoder. Samtliga studier utom tre var gjorda utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv. Till slut utvaldes 15 stycken artiklar som fick ingå i resultatet. Tre 

av dem var skrivna av en svensk forskare, och två av de artiklar som exkluderades beskrev 

svenska studier utförda av samma forskare. Dessa artiklar togs därför inte med i 

litteraturöversikten för att undvika bias. En artikel som svarade mot syftet exkluderades 

eftersom den inte bedömdes hålla tillräckligt hög kvalitet. 

 

De inkluderade artiklarna delades upp efter vilka undersökningar och behandlingar som 

patienterna i de olika studierna hade genomgått, och genomlästes flera gånger av 

författaren. I texten markerades studiernas syfte, vilka parametrar forskarna hade studerat 

och vilka mätmetoder som använts. Vid sammanställning av studiernas resultat sorterades 

de in under två olika rubriker beroende på undersöknings- eller behandlingsmetod (Friberg, 

2017). Underrubriker var: oro, stress samt smärta. 

 

Författarens analys av de ingående artiklarna innefattade värdering av studiernas syfte, 

design, urval och bortfall, analys samt tolkning, såsom det beskrivs hos Forsberg och 

Wengström (2008). Det utfördes även en värdering med avseende på reliabilitet och 

validitet hos de mätmetoder och mätinstrument som användes i studierna. Studiernas syfte, 

metod och resultat sammanställdes och kvaliteten bedömdes med hjälp av en matris för 

redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier, 

utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) (se Bilaga 1 och 2). De i arbetet 

ingående studierna var antingen randomiserade kontrollerade studier [RCT] eller kliniskt 

kontrollerade studier [CCT], och bedömdes vara av medelhög till hög kvalitet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt forskningsetiska riktlinjer är det inte tillåtet med avsiktlig förvrängning av 

forskningsprocessen genom fabricering, stöld eller plagiat av data. De artiklar som kom att 

ingå i resultatet skulle vara originalartiklar och beskriva studier som utförts efter tillstånd 

av en etisk kommitté, samt vara vetenskapligt granskade med avseende på innehåll och 

kvalitet innan publicering. Samtliga artiklar som ingick i litteraturöversikten redovisades, 

och alla resultat presenterades, oavsett om de stödde författarens egen åsikt eller ej 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

RESULTAT 

Musikens effekter i samband med diagnostiska undersökningar 

Oro 

Studien som genomfördes av Chang, Peng, Wang och Lai (2011) utvärderade musikens 

effekter på psykofysiologiska tecken hos patienter som väntade på hjärtkateterisering. 

Musikgruppen hade en signifikant minskning av graden av oro (P = .003). I båda 

grupperna uppmättes sänkt hjärtfrekvens och ökad hudtemperatur, vilket tydde på en 

lugnande effekt på autonoma nervsystemet. Patienterna som ingick i musikgruppen kunde 

bland annat välja mellan pianomusik, långsam jazz, harpa eller orkestermusik. I slutet av 

studien fick deltagarna skatta sina preferenser gällande de sex olika musikstycken som 
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fanns att välja bland. Forskarna såg att ju högre skattningsvärden på musikpreferens som 

uppmättes, desto lägre nivå av upplevd oro (P = .05).  

 

I en studie gjord av Ripley et al. (2014) undersöktes musikens påverkan på blodtryck, 

hjärtfrekvens och oro hos patienter som genomgick elektiv hjärtkateterisering. Patienterna i 

musikgruppen fick lyssna till musik via ljudkudde eller hörlurar, före och under 

hjärtkateterisering. Musiken som användes i studien var MusiCure, komponerad av Niels 

Eje (långsam och avslappnande samtida musik, speciellt designad för terapeutiska 

ändamål). Hjärtfrekvens och blodtryck uppmättes. Efter proceduren fick patienterna 

besvara ett frågeformulär som utvärderade graden av oro. Inga signifikanta skillnader sågs 

mellan musik- och kontrollgruppen avseende blodtryck, hjärtfrekvens eller oro. Dogan och 

Senturan (2012) utförde en experimentell studie för att bestämma musikens effekter på oro 

hos patienter som genomgick koronarangiografi för första gången. Patienterna i 

musikgruppen fick lyssna till lugnande instrumental musik via CD-spelare. I musikgruppen 

uppmättes en signifikant större skillnad mellan mean state anxiety scores erhållna före och 

efter koronarangiografi (4.04 ± 1.15) jämfört med kontrollgruppen (2.01 ± 0.10) (p = 

0.000). I studien av Weeks och Nilsson (2011) prövades effekterna av patientriktad musik 

eller musik i högtalare, jämfört med vanlig ljudmiljö.Musiken var MusiCure enligt Niels 

Eje, och bestod av olika melodier som skulle ge en lugnande inverkan, med ett tempo på 

60 till 80 bpm (beats per minute, taktslag per minut). Resultatet var att oro minskade 

signifikant (p <0.05) och välbefinnande ökade signifikant (p <0.05) hos båda 

musikgrupperna jämfört med kontrollgruppen (Weeks & Nilsson, 2011). 

 

Ng et al. (2016) utvärderade effekten av lugnande musik på hjärtfrekvens och oro hos 

patienter som genomgick olika typer av kardiell datortomografi. Hypotesen var att en 

mindre orolig patient fick lägre hjärtfrekvens, och därför behövde lägre dos betablockad 

för att röntgenbilderna skulle bli av så hög kvalitet som möjligt. Patienterna i 

musikgruppen utrustades med hörlurar och en liten digital musikspelare som laddats med 

32 olika lugnande musikstycken. De fick lyssna till musik i väntrummet och medan 

undersökningen pågick. I resultatet sågs ingen signifikant skillnad mellan musik- och 

kontrollgrupp avseende hjärtfrekvens eller STAI-scores. Bland deltagarna i musikgruppen 

uppgav nära 86 procent att de uppskattade musiken, och 90 procent av patienterna 

uttryckte en stark önskan om att få lyssna till musik vid kommande undersökningar. 

 

Musikens effekter vid invasiva ingrepp (PTCA och öppen hjärtkirurgi) 

Oro 

En studie av Forooghy, Mottahedian Tabrizi, Hajizadeh och Pishgoo (2015) undersökte 

musikens effekter på oro och hemodynamiska parametrar (hjärtfrekvens, blodtryck och 

syrgassaturation) hos patienter som genomgick PTCA. Deltagarna i musikgruppen fick 

lyssna till musik via en MP3-spelare och hörlurar. Musiken bestod av lättare instrumentala 

musikstycken, komponerade av Johann Sebastian Bach och Mariko Makino. Avseende 

hemodynamiska parametrar sågs inga signifikanta skillnader mellan grupperna efter 

musikintervention. Det uppmättes signifikant lägre nivå av oro i musikgruppen efter 

intervention, jämfört med kontrollgruppen (P = 0,0014). I musikgruppen sågs signifikant 

lägre nivå av oro efter intervention jämfört med utgångsvärden (P = 0,001). 
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Studien av Heidari et al. (2015) undersökte effekten av musik på oro, hjärtfrekvens och 

blodtryck hos patienter som genomgick CABG. Graden av oro skattades i de båda 

grupperna med VAS-skala.  

 

Deltagarna i musikgruppen utrustades med MP3-spelare och hörlurar, där de fick lyssna till 

lätt musik som även innehöll naturljud (inklusive havs- och fågelljud). I musikgruppen 

uppmättes signifikant lägre värden (P < 0.037) vid orosskattning efter intervention, jämfört 

med före intervention. Ingen signifikant skillnad i kontrollgruppen. Det sågs inga 

signifikanta skillnader i de båda grupperna avseende hjärtfrekvens och blodtryck (Heidari 

et al., 2015). Twiss, Seaver och McCaffrey (2006) lät experimentgruppen lyssna till musik 

under och efter hjärtkirurgi. Musiken som användes kom från Prescriptive Music Inc. 

(Kalifornien). Prescriptive Music består av sex stycken CD-skivor med olika typer av 

musik, som har visat sig kunna underlätta lugn och avslappning hos sjukhusvårdade 

patienter, och deltagarna i musikgruppen fick välja den CD som de föredrog. I studien 

skattade musikgruppen postoperativ oro lägre med STAI, jämfört med kontrollgruppen (p 

= .002). 

 

Sendelbach, Halm, Doran, Miller och Gaillard (2006) mätte nivåerna av oro efter 

hjärtkirurgi. Vid musikinterventionen användes inspelad instrumental musik som hade ett 

tempo på 60 till 70 bpm. Patienterna fick välja den typ av musik som skulle vara mest 

avslappnande för dem: lättlyssnad musik (s.k. easy listening), klassisk eller jazz, och lyssna 

via hörlurar. En signifikant minskning av oro (p < eller = .001) påvisades i musikgruppen 

jämfört med kontrollgruppen. I studien av Nilsson (2009a) utvärderades oro med hjälp av 

NRS. Deltagarna i musikgruppen fick lyssna till musik via en ljudkudde. Musiken var 

mjuk och avslappnande, med ett tempo på 60 till 80 bpm. och omfattade olika melodier i 

new age-stil. Ingen skillnad sågs mellan musik- och kontrollgrupp. Devare Phadke, Parkar 

och Yardi (2014) undersökte musikens effekter på vitalparametrar (hjärtfrekvens, 

andningsfrekvens, blodtryck) och oro de första sju postoperativa dagarna hos patienter som 

genomgått CABG. Patienterna i musikgruppen fick lyssna till instrumental musik i 

hörlurar. En veckas behandling med musikintervention resulterade i en signifikant 

sänkning av oro uppmätt med DAS-skala. 

 

Stress 

Två svenska studier genomfördes av Nilsson (2009a, 2009b). I den första (Nilsson, 2009a), 

uppmättes signifikant lägre kortisolnivåer i musikgruppen jämfört med kontrollgruppen (p 

< .02) efter 20 minuter, medan det inte sågs någon skillnad i kortisolnivåer mellan de båda 

grupperna efter 60 minuter. I den andra studien (Nilsson, 2009b) mättes bl.a. 

plasmaoxytocin, blodtryck och subjektiv avslappning. Deltagarna i musikgruppen fick 

lyssna till musik via en ljudkudde ansluten till en MP3-spelare. Musiken som användes var 

MusiCure. I musikgruppen ökade oxytocin-nivåerna signifikant, i motsats till 

kontrollgruppen där nivåerna sjönk. Det uppmättes även signifikant högre nivå av 

subjektiv avslappning i musikgruppen. I den studie som utfördes av Devare Phadke et al. 

(2014) sågs en signifikant sänkning av stress, uppmätt med DAS-skala, postoperativt efter 

genomgången CABG.  
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Smärta 

Studien som genomfördes av Jafari, Zeydi, Khani, Esmaeili och Soleimani (2012) 

utvärderade effekten av musik på smärtintensitet efter öppen hjärtkirurgi. Deltagarna i 

musikgruppen fick från en lista välja vilka musikstycken de föredrog. De fick sedan lyssna 

till musiken via MP3-spelare och hörlurar. I studien uppmättes signifikant lägre 

smärtintensitet i musikgruppen jämfört med kontrollgruppen (p = 0.0001; F = 16.31).  

 

 

En kvasiexperimentell studie genomförd av Özer, Karaman Özlü, Arslan och Günes (2013) 

undersökte musikens effekter på smärtintensitet och fysiologiska parametrar (blodtryck, 

hjärtfrekvens, syrgassaturation och andningsfrekvens) efter hjärtkirurgi. Patienterna i 

musikgruppen fick välja mellan 20 olika musikstycken, och lyssnade sedan via en bärbar 

kassettspelare och hörlurar. I musikgruppen uppmättes en signifikant ökning av 

syrgassaturation (P = .001) och signifikant lägre smärta (P = .001) i förhållande till 

jämförelsegruppen. Ingen skillnad sågs mellan grupperna avseende andra fysiologiska 

parametrar. 

 

I den studie som gjordes av Cutshall et al. (2011) fick deltagarna i musikgruppen välja 

bland fyra olika CD-skivor som innehöll musik kombinerad med naturljud. Samtliga 

patienter vårdades på enkelrum och fick lyssna via en CD-spelare som stod på 

nattduksbordet bredvid sängen. I studien uppmättes en signifikant sänkning (P = .001) av 

mean pain scores i den grupp som fått lyssna till musik, jämfört med kontrollgruppen. 

Även mean relaxation scores förbättrades mer i musikgruppen (P = .03) (Cutshall et al., 

2011). Hos Nilsson (2009a) utvärderades postoperativ smärta med hjälp av NRS. Ingen 

skillnad sågs mellan musik- och kontrollgrupp. I studien av Sendelbach et al. (2006) 

utvärderades nivåerna av smärta och opioidförbrukning efter hjärtkirurgi. En signifikant 

minskning av smärta (p = .009) påvisades i musikgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Inga skillnader i opioidförbrukning uppmättes. Studien av Devare Phadke et al. (2014) 

undersökte musikens effekter på sårsmärta postoperativt efter CABG. En veckas 

behandling resulterade i en signifikant sänkning av smärta i musikgruppen. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Sjuksköterskan förväntas tillämpa evidensbaserad forskning i den dagliga verksamheten, 

genom att integrera vetenskapliga bevis från relevant omvårdnadsforskning och i samråd 

med patienten fatta beslut om olika omvårdnadsåtgärder. Detta förutsätter att hon kan 

formulera en relevant klinisk forskningsfråga och har kunskap om tillvägagångssättet för 

att finna vetenskaplig litteratur (Willman et al., 2006). Enligt Segesten (2017a) 

förekommer vetenskapliga artiklar i särskilda tidskrifter och har utformats enligt bestämda 

regler. Artiklarna skall redovisa ny kunskap, vara möjliga att granska och ha genomgått en 

fackgranskning genom tidskriftens referee-system, vilket skall säkerställa att endast god 

forskning publiceras. De vetenskapliga artiklarna publiceras på engelska för att forskaren 

skall kunna nå ut så långt som möjligt med sina resultat, och ge andra forskare möjlighet 

att bygga vidare på resultaten. Vetenskapens officiella språk är numera engelska, även om 

viss forskning publiceras på nordiska eller andra språk. Den litteratursökning som utfördes 

inför föreliggande arbete omfattade artiklar på engelska, där författaren valde ut dem som 

svarade på syftet. Förutsättningen var att de inkluderade studierna skulle omfatta patienter 
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som genomgick behandling för ischemisk hjärtsjukdom, och det visade sig vara svårare än 

förväntat att finna ett tillräckligt antal artiklar för litteraturöversikten. Därför inkluderades 

även studier där patienterna genomgick diagnostiska procedurer som hjärtkateterisering 

och kardiell datortomografi. 

 

En granskning av artiklarnas kvalitet får större tyngd om den görs av minst två oberoende 

personer (Willman et al., 2006). I föreliggande arbete utförde författaren ensam 

kvalitetsgranskningen av de ingående studierna, vilket kan ha påverkat bedömningen.  

 

 

Det kunde även finnas risk för feltolkning av resultatet, då författaren hade begränsad 

erfarenhet av att granska resultat i vetenskapliga artiklar, samt språkproblem eller 

missförstånd gällande översättning. För att undvika språkliga missuppfattningar läste 

författaren igenom artiklarna upprepade gånger, och utnyttjade ordböcker och 

synonymlexikon vid tolkning och översättning av den engelska texten. Svensk MeSH 

användes för att få en så korrekt översättning som möjligt av de ingående medicinska 

termerna. 

 

En svaghet med litteraturöversikt som metod, enligt Friberg (2017), är att det finns risk för 

ett selektivt urval, där en författare väljer ut de studier som stödjer den egna ståndpunkten. 

Författaren till detta arbete var, för att undvika bias, noga med att inkludera både studier 

där det hade uppmätts effekt av musik hos de medverkande försökspersonerna, och studier 

där resultatet inte visade någon skillnad mellan försöks- och kontrollgrupp. Friberg (2017) 

beskriver även att litteraturöversikten kan kritiseras för att grunda sig på alltför begränsad 

mängd forskning. Eftersom det är omöjligt att välja all relevant forskning måste val och 

avgränsningar göras, vare sig författaren är forskare eller student på kandidatnivå. I 

föreliggande arbete begränsades antalet artiklar som fick ingå i litteraturöversikten till 

femton, eftersom arbetet utfördes inom en begränsad tidsrymd. Författaren förmodar att en 

mer omfattande studie, utförd under längre tid med fler artiklar, skulle kunna vara av ett 

högre evidensvärde. 

 

Något annat som kan ha begränsat arbetet är att de inkluderade studierna genomförts i 

olika länder. Resultaten kan därför vara svåra att generalisera (Forsberg & Wengström, 

2008). Författarens uppfattning var dock att musik i omvårdnaden kan användas överallt, 

och att det var en styrka att de ingående studierna representerade olika världsdelar. De 

studier som genomfördes i t.ex. Turkiet, Iran och Taiwan tydde på att den medicinska 

behandlingen av patienter med ischemisk hjärtsjukdom var jämförbar med den som ges i 

Sverige och USA. 

Resultatdiskussion  

Rosén (2013) beskriver att sjuksköterskan, för att kunna avgöra vad som är bästa 

tillgängliga metod, med ett kritiskt förhållningssätt bör värdera om en omvårdnadsåtgärd 

vilar på vetenskaplig grund, samt är kostnadseffektiv och etisk försvarbar. Enligt 

McCaffrey (2008) har tidigare omvårdnadsforskning visat att musik har effekter på hälsa 

och välbefinnande, både i såväl fysiologisk som psykologisk och kognitiv mening, och 

musiklyssnande kan användas som en omvårdnadsåtgärd för att underlätta skapandet av en 

läkande miljö. Musikintervention är en behandling med inspelad musik där syftet bland 

annat är att skapa en avkopplande atmosfär och stimulera till ökad avslappning och ökat 

välbefinnande för patienten (Nilsson, 2010a). Åtta studier i föreliggande arbete visade att 
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patienter som fick lyssna till musik hade lägre grad av oro (bl.a. Chang et al., 2011; Dogan 

& Senturan, 2012; Forooghy et al., 2015; Heidari et al., 2015; Sendelbach et al., 2006), och 

i ytterligare två studier upplevde försökspersonerna att de blev mer avslappnade (Cutshall 

et al., 2011; Nilsson, 2009b). Dessa resultat stärker teorin om musiken lugnande effekter. I 

två studier kunde forskarna däremot inte påvisa att musikintervention i samband med 

diagnostiska undersökningar hade effekt på oro hos försökspersonerna: Ripley et al. (2014) 

och Ng et al. (2016). Flertalet av patienterna i studiegruppen hos Ng et al. (2016) uttryckte 

ändå att de uppskattade musiken och önskade få lyssna till musik vid kommande 

undersökningar. Musik kan hjälpa till att skärma av ljud och oljud som förekommer i 

samband med olika procedurer och undersökningar, t.ex. röntgenundersökningar (Nilsson, 

2014). 

 

I den studie som genomfördes av Chang et al. (2011) konstaterade forskarna att musikvalet 

spelade stor roll. Då patienterna i musikgruppen fick skatta vilken musik de föredrog, gav 

högre grad av musikpreferens en lägre nivå av upplevd oro. Författaren till föreliggande 

arbete kan lätt föreställa sig att en musikstil eller genre som en person normalt inte lyssnar 

till skulle kunna ge negativa effekter på oro och stress, så att patienten blir mer stressad 

istället för avslappnad. Mauk, Russel och Schmidt (2004) betonar att musiken skall vara 

anpassad för den patientgrupp den är avsedd för, och att sjuksköterskan därför bör fråga 

patienterna inför musikintervention vilka typer av musik de föredrar. Att låta patienten 

själv välja musik går i linje med Watsons (1993) tankar om interaktion mellan den som 

vårdar och den som vårdas, där varje patient ses som en individ, och sjuksköterskan hjälper 

till att höja personens beredskap för självläkande. Nilsson (2010a) beskriver emellertid att 

det i studier förekommer positiva resultat vid musikintervention både då patienten själv har 

valt musik och då forskaren valt. Det finns inte någon vetenskaplig evidens för huruvida 

musiken bör vara bekant eller obekant för den som lyssnar, men båda alternativen 

förespråkas i litteratur och av utövare (Nilsson, 2010b). Det har inte heller framkommit 

några könsskillnader mellan manliga och kvinnliga patienter vad gäller effekter av 

musiklyssnande, men den aspekten är obetydligt utforskad (Nilsson, 2014). 

 

Ulrica Nilsson fokuserar i sin forskning på musikintervention i samband med perioperativ 

omvårdnad. I en av studierna i föreliggande arbete (Nilsson, 2009a) undersöktes musikens 

effekter på stress i samband med genomgången CABG, där nivån av kortisol i blodet 

användes som ett objektivt mått för att få fram en markör på effekten av musiklyssnande. 

Kortisol är ett av de hormoner som spelar stor roll för det fysiologiska svaret på stress 

(Jonsdottir & Börjesson, 2005). I studien sågs en signifikant sänkning av kortisolnivåer i 

musikgruppen efter 20 minuter, medan det inte var någon skillnad mellan grupperna efter 

60 minuter. Musikinterventionen varade i 30 minuter (Nilsson, 2009a). Författaren till 

detta arbete tänker att längre eller upprepad intervention kanske hade gett större effekt. 

Enligt rekommendationer av Nilsson (2014) bör en musikintervention pågå i åtminstone 20 

till 60 minuter, och utgöras av lugn och avslappnade musik som bör vara instrumental, 

alltså inte innehålla sånginslag; detta för att lyssnaren inte skall hänga upp sig på texten 

utan bara kunna följa med i melodierna. Musiken karaktäriseras av långsam takt, en 

flödande rytm i ett stabilt och långsamt tempo, samt låg ljudvolym (ungefär 50 dB). Det 

avgörande för musikens effekt är tempot, som rekommenderas till 60-80 bpm. Den typ av 

musik som i internationella forskningsprojekt har visat sig vara rogivande och ge ökat lugn 

är klassisk och modern musik samt så kallad new age-musik. 
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I fem av studierna i föreliggande arbete uppmättes en lägre nivå av postoperativ smärta hos 

patienter som genomgått öppen hjärtkirurgi, i de grupper som erhöll musikintervention 

(Cutshall et al., 2011; Devare Phadke et al., 2014; Jafari et al., 2012; Sendelbach et al., 

2006; Özer et al., 2013). Hos Cutshall et al. (2011) fick patienterna själva välja mellan 

olika CD-skivor, och vissa föredrog specifika kombinationer av musik och naturljud. 

Forskarna kunde här uppmäta en signifikant minskning av smärta i musikgruppen, jämfört 

med kontrollgruppen. Samtliga patienter i studien hade eget rum, och eftersom 

musikinterventionen utfördes med hjälp av en CD-spelare med högtalare kunde den även 

höras av personalen då de vistades på patientrummet. Sjuksköterskorna på avdelningen 

noterade de positiva effekter musiken hade på vårdmiljön, både för patienterna och för dem 

själva. Tanken med lugnande musik som också innefattar ljud från naturen är att lyssnaren 

upplever sig vara utomhus i ett öppet landskap, i stället för instängd i ett patientrum 

(Cutshall, 2009). Att skapa stunder med lugn och ro där en patient får tillfälle att vila, 

gärna med lugnande musik, kräver konkreta insatser i vårdmiljön (Wijk, 2014).  

 

Författaren till föreliggande arbete konstaterade att en förutsättning för att kunna spela 

musik via högtalare på rummet är att patienten vårdas på enkelrum, vilket kan möta vissa 

hinder i dagens svenska sjukvård. Enkelrum är ofta mer personalkrävande, och inte sällan 

är vårdavdelningar överbelagda, och flera patienter måste då vårdas i samma rum. Om en 

patient t.ex. föredrar högljudd rockmusik för att slappna av, rekommenderas hörlurar för 

att inte störa medpatienterna (Mauk et al., 2004). I studien utförd av Weeks och Nilsson 

(2011) sågs en signifikant minskning av oro i de två grupper som fick lyssna till musik. 

Det framkom att patienterna föredrog att lyssna till musiken via en ljudkudde (en speciell 

kudde med en integrerad MP3-spelare), framför att den spelades i högtalare. Dessutom 

beskrev den grupp som fick patientriktad musik ett signifikant mer positivt intryck av 

ljudmiljön, jämfört med de två andra grupperna. Musik via högtalare hade också en 

tendens att distrahera personalen på hjärtkateteriseringslaboratoriet. En annan risk då 

musik spelas via högtalare, enligt Nilsson (2014), är att personalen kan drabbas av 

”musikalisk uttröttning” om den länge utsätts för samma typ av musik. Författaren 

förmodade att samma risk kunde finnas om musik spelades via högtalare i t.ex. väntrum 

eller andra gemensamma vårdutrymmen. En möjlighet att erbjuda musiklyssnande som en 

omvårdnadsåtgärd är att patienten får lyssna till musik i smartphone eller surfplatta via 

hörlurar, alternativt ljudkudde. Music Care är en smartphone-baserad applikation som kan 

användas vid musikintervention för att minska smärta och oro i den kliniska miljön, och 

har prövats i samband med koronarangiografi (Guétin et al., 2016). 

 

Den studie som genomfördes i Indien av Devare Phadke et al. (2014) följde patienterna i 

sju dagar efter genomgången CABG. Patienterna i musikgruppen fick lyssna till 

instrumental musik i hörlurar. I studien användes självskattningsinstrumentet Depression 

Anxiety Stress Scales [DASS] för att mäta oro och stress. Författaren till föreliggande 

arbete noterade att värdena på DASS inte redovisades i studien, och resultatet skulle därför 

kunna ifrågasättas. I resultatet framgick inte heller vilken typ av musik som spelades. Det 

kunde vara intressant att undersöka vilken sorts musik patienterna skulle föredra, med 

tanke på att den indiska kulturen har en annan musiktradition än den västerländska. 

Sjuksköterskan bör beakta patientens kulturella tillhörighet vid val av musik, eftersom 

kulturell bakgrund kan påverka preferensen till musikgenre (Mauk et al., 2004; Nilsson, 

2010b). 
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I studien av Twiss et al. (2006) hade patienterna i musikgruppen, förutom lägre grad av 

postoperativ oro, signifikant kortare intubationstid. Dock var det ett relativt stort bortfall, 

som berodde på att 26 patienter exkluderades på grund av komplikationer under och efter 

hjärtkirurgi. I tidigare studier har musik visat sig kunna öka avslappning och välbefinnande 

samt minska oro hos patienter som ventilatorbehandlas (Hunter et al., 2010; Jaber et al., 

2007). Författaren tänker sig att musik skulle kunna ha en lugnande inverkan även hos en 

patient med ischemisk hjärtsjukdom som drabbats av ventilationssvikt och därför måste 

erhålla övertrycksventilation utan att vara intuberad, s.k. icke-invasivt andningsunderstöd.  

 

Howland (2016) uttrycker att musiklyssnande kan betraktas som en non-invasiv, icke-

farmakologisk behandlingsmetod, men resonerar i sin artikel kring huruvida musik istället 

borde betraktas som en läkemedelsbehandling. Att exponera en person för musik ger 

mätbara neurobiologiska effekter som hör ihop med de system i hjärnan som styr bl.a. 

belöning, motivation, välbehag och stress. Eftersom musik inte förknippas med några 

signifikanta biverkningar, kan den vara en praktisk tilläggsbehandling för patienter i många 

olika kliniska miljöer. 

 

Slutsats 

Musik har visat sig kunna ge ökad avslappning och ökat välbefinnande, verka avstressande 

och lugnande samt minska postoperativ smärta hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom. 

Det kan vara viktigt för effekten att lyssnaren själv får välja musik. Musiklyssnande kan 

vara en nyttig och effektiv omvårdnadsåtgärd, som också är säker, kostnadseffektiv och 

enkel för sjuksköterskan att implementera i vården av patienter med ischemisk 

hjärtsjukdom. 

 

Förslag på fortsatta studier: 

 

Nedsatt hörsel hos patienten kan utgöra ett hinder för musikintervention. För de patienter 

som inte kan tillgodogöra sig musiken via hörlurar eller ljudkudde är det viktigt att finna 

andra omvårdnadsåtgärder som komplement till den medicinska behandlingen. Det har 

t.ex. framkommit i tidigare studier att massageterapi som en intervention kan ge ökad 

avslappning samt minska oro och smärta hos patienter som genomgått hjärtkirurgi (Bauer 

et al., 2010; Braun et al., 2012), och i samband med invasiva kardiovaskulära 

undersökningar (Wentworth et al., 2009).  

 

Ett annat område som kan vara intressant att undersöka är personalens upplevelse då musik 

spelas i gemensamma vårdutrymmen. Som tidigare nämnts finns en risk att vårdpersonalen 

drabbas av ”musikalisk uttröttning” om den länge utsätts för samma typ av musik.  
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År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvali

tet 

Typ 

 

Chang, Peng, 

Wang & Lai 

 

2011 

 

Taiwan 

Psychophysiological 

Responses to Sedative 

Music in Patients Awaiting 

Cardiac Catheterization 

Examination 

A Randomized Controlled 

Trial 

Att utforska musikens effekter  

på psykofysiologiska tecken 

hos patienter som väntar på 

hjärtkateterisering 

Randomisering till 1) 30 

min. musiklyssnande (MG) 

eller 2) tyst vila (KG). 

HF, HF-variabilitet och 

hudtemperatur uppmättes 

vid 7 tillfällen. 

Graden av oro uppmättes 

vid baseline och vid 

tidpunkt 7. I slutet av 

studien fick patienterna 

utvärdera musikpreferens 

med VAS-skala. 

 

n= 54 MG hade en signifikant minskning av graden av oro 

(P = .003). 

Både MG och KG hade sänkt HF och ökad hudtem- 

peratur. 

Effekterna av båda interventionerna på HF-variabilitet 

var inkonklusiva. 

Ju högre värde på musikpreferens hos MG, desto lägre 

nivå av upplevd oro (P = .05). 

II 

 

RCT 

Cutshall, 

Anderson, 

Prinsen, 

Wentworth, 

Olney, 

Messner, 

Brekke, 

Sundt, Kelly 

& Bauer 

 

2011 

 

USA 

 

Effect of the Combination 

of Music and Nature 

Sounds on Pain and 

Anxiety in Cardiac 

Surgery Patients: A 

Randomized Study 

Att undersöka effektivitet och 

genomförbarhet hos speciell 

musik, som innehöll naturljud, 

för lindring av smärta och oro 

hos patienter som genomgått 

hjärtkirurgi. 

Randomisering till 1) 20 

min. vård enl. 

standardprotokoll med 

musik 2 ggr. dagligen, dag 

2-4 postoperativt (MG), 

eller 2) 20 min. vård enl. 

standardprotokoll med tyst 

vila 2 ggr. dagligen, dag 2-

4 postoperativt. 

Smärta, oro, 

tillfredsställelse och 

avslappning skattades med 

VAS-skala. 

 

n=100 Signifikant minskning i mean pain scores efter den andra 

sessionen dag 2 i MG jämfört med KG (P = .001). 

Mean relaxation scores förbättrades mer vid första ses- 

sionen dag 2 i MG jämfört med KG (P = .03). 

MG uppvisade också lägre grad av oro och ökad tillfreds- 

ställelse överlag, men dessa skillnader var inte statistiskt 

signifikanta. 
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Devare 

Phadke, 

Parkar & 

Yardi 

2014 

India 

Effect of Music 

Intervention on Immediate 

Post Operative Coronary 

Artery Bypass Graft 

Surgery (CABG) Patients. 

Att studera musikens effekt på 

vitalparametrar, RPE och 

sårsmärta postop. hos patienter 

som genomgått CABG och är 

under rehabilitering. 

Randomisering till 1) 

musikintervention + rehab. 

enligt standardprotokoll 

eller 2) rehab. enligt 

standardprotokoll. 

Vitala parametrar 

registrerades och RPE 

mättes med modifierad 

Borgsskala. 

Smärta skattades med 

VAS-skala och oro och 

stress skattades med DAS-

skala. 

 

n=60 1 veckas behandling med musikintervention resulterade i  

en signifikant sänkning av smärta, RPE-värden och AF. 

Även signifikant sänkning av stress och oro uppmätt med 

DAS-skala. 

II 

  

RCT 

Dogan & 

Senturan 

 

2012 

 

Turkey 

The effect of music 

therapy on the level of 

anxiety in the patients 

undergoing coronary 

angiography 

Att bestämma musikens 

effekter på oro hos patienter 

som genomgår 

koronarangiografi för första 

gången. 

Experimentell studie där 

MG lyssnade på musik 

under ingreppet medan JG 

inte gjorde det. STAI 

användes för att mäta 

graden av oro före och efter 

proceduren. 

n= 100   I MG uppmättes en signifikant större skillnad mellan 

mean state anxiety scores erhållna före och efter koronar- 

angiografi (4.04 ± 1.15) jämfört med JG (2.01 ± 0.10)  

(p = 0.000).  

I 

 

CCT 

   

Forooghy, 

Mottahedian 

Tabrizi, 

Hajizadeh & 

Pishgoo 

2015 

Iran  

Effect of Music Therapy 

on Patients’ Anxiety and 

Hemodynamic Parameters 

During Coronary 

Angioplasty: A 

Randomized Controlled 

Trial. 

Att undersöka effekten av 

musikterapi på oro och 

hemodynamiska parametrar 

hos patienter som genomgick 

PTCA. 

Randomisering till 1) 20-40 

min. musikintervention 

(MG) eller 2) vård enl. 

rutin utan 

musikintervention (KG). 

Demografiska och 

hemodynamiska data 

dokumenterades och SSAI 

användes för att skatta oro. 

 

n=64     

 

Inga signifikanta skillnader i hemodynamiska parametrar 

mellan grupperna efter invention.  

Signifikant lägre nivå av oro i MG efter invention 

jämfört med KG (P = 0.0014). 

Signifikant lägre nivå av oro i MG efter invention 

jämfört med utgångsvärden (P = 0.001). 

II 

 

RCT 
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Heidari, 

Babaii, 

Abbasinia, 

Shamali, 

Abbasi & 

Rezaei 

2015 

Iran 

The Effect of Music on 

Anxiety and 

Cardiovascular Indices in 

Patients Undergoing 

Coronary Artery Bypass 

Graft: A Randomized 

Controlled Trial. 

Att undersöka effekten av 

musikterapi på oro och 

kardiovaskulära parametrar 

hos patienter som genomgick 

CABG. 

Randomisering till 1) 30 

min. musiklyssnande (MG) 

eller 2) 30 min. sängvila 

(KG). Ett formulär för 

demografiska data 

användes, HF och BT 

uppmättes och oro 

skattades med VAS-skala. 

 

 

n=60 Signifikant lägre värden (P < 0.037) vid orosskattning i  

MG efter invention, jämfört med före invention. Ingen 

signifikant skillnad i KG. 

Inga signifikanta skillnader i de båda grupperna avseende 

kardiovaskulära parametrar. 

II 

 

RCT     

Jafari, Zeydi, 

Khani, 

Esmaeili & 

Soleimani 

2012 

Iran 

The effects of listening to 

preferred music on pain 

intensity after open heart 

surgery 

Att bestämma effekten av 

musiklyssnande på 

smärtintensitet efter öppen 

hjärtkirurgi. 

Randomisering till 1) 

musikintervention (MG) 

där patienterna fick lyssna 

på självvald musik i 30 

min. eller 2) ingen 

musikintervention (KG). 

Smärta skattades med NRS-

skala före, samt 30 min. 

och 1 timme efter 

ingreppet. 

 

 n=60 Signifikant lägre smärtintensitet uppmättes i MG jämfört 

med KG (p = 0.0001) 

II 

   

RCT 

Ng, 

Karimzad, 

Menezes, 

Wintersperge

r, Li, Forero, 

Paul & 

Ngyen 

2016 

Canada/Hong 

Kong 

Randomized controlled 

trial of relaxation music to 

reduce heart rate in 

patients undergoing 

cardiac CT. 

Att utvärdera effekten av 

lugnande musik på 

hjärtfrekvensen hos patienter 

som genomgick CCTA, PVCT 

och CCS. 

Randomisering till 1) 

standardiserat vårdprotokoll 

(KG) eller 2) standardiserat 

vårdprotokoll med musik 

(MG). 

HF, stråldos, bildkvalité 

och dos av iv. metoprolol 

uppmättes. Pat. fick 

utvärdera sin upplevelse 

med STAI-formulär. 

 

n =197 (1) Ingen signifikant skillnad i HR, stråldos, bildkvalité,  

metoprolol-dos eller STAI-scores. 

90 % av patienterna uttryckte en stark önskan om att få 

lyssna till musik vid kommande undersökningar. 

Patientkohorten uppvisade låga orosnivåer innan CT. 

II    

   

RCT 
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Nilsson 

2009a 

Sweden 

The effect of music 

intervention in stress 

response to cardiac surgery 

in a randomized clinical 

trial. 

Att utvärdera effekten av 

sängvila med musik på första 

postop. dagen för att minska 

stress hos patienter som 

genomgått hjärtkirurgi. 

Randomisering till 1) 30 

min. ostörd sängvila + 30 

min. sängvila med musik 

(MG) eller 2) 60 min. 

ostörd sängvila (KG). 

n =58 (0) Efter 30 min. hade MG signifikant lägre kortisol- 

nivåer än KG (p < .02) 

Efter totalt 60 min. sågs ingen skillnad i kortisol- 

nivåerna mellan grupperna. Ingen skillnad sågs i 

HF, BT, smärta el. oro mellan grupperna. 

II 

 

  

RCT 

Nilsson 

2009b 

Sweden 

 

 

 

 

Soothing music can 

increase oxytocin levels 

during bed rest after open-

heart surgery: a 

randomized clinical trial. 

Att utvärdera effekten av 

sängvila med musik på 

avslappning hos patienter som 

genomgått hjärtkirurgi, postop. 

dag 1. 

Randomisering till 1) 

sängvila med musik (MG) 

eller 2) enbart sängvila 

(KG). Plasmaoxytocin, HF, 

MAP, PaO₂ och SaO₂ samt 

subjektiv avslappning 

mättes. 

n =40 I MG ökade oxytocinnivåerna signifikant i 

motsats till KG där nivåerna sjönk.  

Subjektiva avslappningsnivåer steg och PaO₂ var 

signifikant lägre i MG. 

II 

 

    

RCT 

Ripley, 

Christo-

poulos, 

Michael, 

Alomar, 

Rangan, 

Roesle, 

Kotsia, 

Banerjee & 

Brilakis 

2014  

USA 

Randomized Controlled 

Trial on the Impact of 

Music Therapy During 

Cardiac Catheterization on 

Reactive Hyperemia Index 

and Patient Satisfaction: 

The Functional Change in 

Endothelium After Cardiac 

Catheterization, With and 

Without Music Therapy 

(FEAT) Study 

Att bestämma musikens 

påverkan på endotelfunktion, 

hemodynamik och oro hos 

patienter som genomgår hjärt- 

kateterisering 

Randomisering till 1) 

musikintervention (MG) 

eller 2) ingen 

musikintervention (KG). 

Perifer arteriell tonometri 

utfördes före och efter 

kateterisering. Efter 

proceduren fick pat. 

besvara ett frågeformulär 

som utvärderade graden av 

oro och obehag. 

n=70 Inga signifikanta skillnader i BT och HF mellan MG 

och KG. 

Graden av oro och patienttillfredsställelse var också  

likartad i båda grupperna. 

II 

   

RCT 
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Sendelbach, 

Halm, Doran, 

Miller & 

Gaillard 

2006 

USA 

 

 

Effects of music therapy 

on physiological and 

psychological outcomes 

for patients undergoing 

cardiac surgery. 

Att jämföra effekterna av 

musik och tyst, obruten 

viloperiod på smärtintensitet, 

oro, fysiologiska parametrar 

och opioidförbrukning efter 

hjärtkirurgi. 

Randomisering till 1) 20 

min. musikintervention 

(MG) eller 2) 20 min. tyst 

sängvila (KG). Oro, smärta, 

fysiologiska parametrar och 

opioidförbrukning mättes. 

n =86 Signifikant minskning av oro (p < eller = .001) 

och smärta (p = .009) påvisades i MG jämfört  

med KG. 

Inga skillnader i HF, SAP, DAP eller opioidför- 

brukning. 

II 

 

RCT 

Twiss, 

Seaver & 

McCaffrey 

2006 

USA 

The effect of music 

listening on older adults 

undergoing cardiovascular 

surgery. 

Att bestämma effekten av 

musik på postop. oro och 

intubationstid hos patienter 

som genomgått hjärtkirurgi. 

Experimentgruppen (MG) 

fick lyssna till musik under 

+ efter kirurgi, medan 

kontrollgruppen (KG) fick 

standardiserad postop. vård.  

Mätinstrumentet STAI gavs 

till båda grupperna preop. + 

postop. dag 3. 

 

n =86 

    (26) 

MG skattade lägre värden på STAI (p = .022). 

MG hade även signifikant kortare intubationstid  

(p = .031). 

II 

 

RCT 

Weeks & 

Nilsson 

2011 

USA 

Music interventions in 

patients during coronary 

angiographic procedures: a 

randomized controlled 

study of the effect on 

patients’ anxiety and well-

being. 

 

Att pröva effekterna av 

patientriktad musik jämfört 

med musik i högtalare eller 

standardljud på oro och 

välbefinnande hos patienter 

som genomgår 

koronarangiografi. 

Randomisering till 1) 

vanlig ljudmiljö (KG), 2) 

patientriktad musik (ljud-

kudde) (pMG) eller 3) 

musik i högtalare (hMG). 

n= 98 Signifikant lägre oro och ökat välbefinnande hos pMG 

och hMG jämfört med KG. 

Signifikant mer positivt intryck av ljudmiljön i pMG 

jämfört med de två andra grupperna (p <0.05). 

II 

 

RCT 



                       

6 

 

Özer, 

Karaman 

Özlü, Arslan 

& Günes 

2013 

Turkey 

Effect of Music on 

Postoperative Pain and 

Physiologic Parameters of 

Patients after Open Heart 

Surgery 

Att undersöka musikens 

effekter på smärtintensitet och 

fysiologiska parametrar hos 

patienter som genomgått 

öppen hjärtkirurgi 

Kvasiexperimentell studie. 

Jämförelsegruppen (JG) 

fick vila i 30 min. medan 

musikgruppen (MG) 

dessutom fick lyssna till 

självvald musik under 

vilan. Fysiologiska 

parametrar (BT, HF, SpO₂ 

och AF) uppmättes. 

Patienterna fick skatta 

smärta med en verbal 

smärtskala. 

 

n=87 I MG uppmättes en signifikant ökning av syrgasmättnad 

(P = .001) och signifikant lägre smärta (P = .001) jämfört 

med JG. 

Ingen skillnad mellan grupperna avseende andra 

fysiologiska parametrar. 

II  

 

 

CCT 

   

Källa: Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

MG = Musikgrupp, KG = Kontrollgrupp, JG = Jämförelsegrupp 

AMI = Acute myocardial infarction, CCU = Coronary care unit 

CCTA = Coronary CT angiography, PVCT = Pulmonary vein CT, CCS = Coronary calcium score CT 

AF = Andningsfrekvens, HF = Hjärtfrekvens, BT = Blodtryck 

SAP = Systolic arterial pressure, DAP = Diastolic arterial pressure, MAP = Mean arterial pressure 

SaO₂ / SpO₂  = Syrgassaturation 

DAS = Depression Anxiety Stress  

RPE = Rating of Perceived Exertion 

STAI = Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory 

VAS = Visuell Analog Skala, NRS = Numeric Rating Scale 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

Kvalitetsbedömning: I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Bilaga 2 

                
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 
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* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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