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Sammanfattning 

Syfte: Att undersöka hur musik som omvårdnadsåtgärd påverkar patienten fysiskt och 

psykiskt pre-, peri- och postoperativt. Metod: Deskriptiv litteraturstudie. 12 artiklar 

inkluderades som granskades, analyserades och sammanställdes. Sökningarna utfördes i 

databaserna PubMed och Cinahl. Huvudresultat: Resultatet visade att musik i samband med 

operation påverkar patienten både fysiskt och psykiskt på flera olika sätt. Musik lindrar 

framförallt oro och minskar smärtupplevelsen. Viss påverkan kunde ses på vitala parametrar 

såsom minskning av puls, blodtryck och andningsfrekvens. Stressreaktionen i kroppen 

påverkas också till viss del genom att kortisolnivån minskar av musiklyssnande. Musik kan 

också reducera depression i samband med operation. Slutsats: Musik påverkar faktorerna oro, 

smärta, stress, vitala parametrar och depression positivt hos patienter pre-, peri- och 

postoperativt. Musik som omvårdnadsåtgärd i samband med operation kan vara ett bra 

komplement för sjuksköterskan att använda sig av i omvårdnadsarbetet för att lindra 

patientens lidande.   
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Abstract 

Aim: To examine how music as a nursing intervention affects the patient physically and 

mentally pre-, peri-and postoperatively. Method: Descriptive study. 12 articles were included 

that were examined, analyzed and summarized. The searches were conducted in PubMed and 

Cinahl. Results: The results showed that music associated with surgery affects patients both 

physically and psychologically in various ways. Music soothes especially anxiety and reduces 

pain. Some effects could be seen on vital parameters such as reduction of heart rate, blood 

pressure and respiratory rate. The stress response in the body is also affected to some extent 

by cortisol level decreases when listening to music. Music can also reduce depression 

associated with surgery. Conclusion: Music have a positive effect on the factors of anxiety, 

pain, stress, vital parameters and depression in patients pre-, peri-and postoperatively. Music 

as a nursing intervention associated with surgery can be a good addition for the nurse to use in 

the nursing process to relieve the patient's suffering.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Musik har i alla tider påverkat människan. Så långt tillbaka som i antikens Grekland användes 

musik som en helande metod. Musik har förmågan att påverka oss människor både fysiskt och 

psykiskt som att till exempel minska oro och smärta, öka känslan av avslappning, förbättra 

immunsystemet och sänka blodtryck, puls och andningsfrekvens (McCaffrey & Locsin 2002).  

I omvårdnaden kan idag musik användas som ett komplement när det gäller bland annat 

smärtlindring, demensvård och cancervård (Theorell 2009).   

 

1.2 Florence Nightingale  

Redan tidigt i omvårdnadens historia använde Florence Nightingale sig av musik som en 

terapeutisk intervention för att stärka patientens upplevelse av välbefinnande och främja 

läkning (McCaffrey & Locsin 2002). I Nightingales omvårdnadsteori beskrivs att i den utsatta 

situation patienten befinner sig i, bör omvårdnaden rikta sig mot att tillrättalägga faktorer i 

omgivningen så att de främjar läkande och rehabiliterande processer. Ett av nyckelbegreppen i 

hennes teori är ljud och redan på 1800-talet införde hon musik och sång på ett sjukhus i 

London (Nightingale 1989). 

 

1.3 Demensvård 

Ser vi till vården av personer med demenssjukdom så kan den underlättas med hjälp av musik, 

till exempel att sjunga barnsånger har en lugnande effekt vid måltider och hygienprocedurer 

(Theorell 2009). I en studie som gjorts på ett demensboende fick en experimentgrupp där 29 

äldre med demens ingick, lyssna på igenkännande musik under sex veckor. I jämförelse med 

kontrollgruppen som bestod av 23 demenssjuka personer och som bara fått standardvård 

under denna period, kunde en stor skillnad ses när det gällde oro. Experimentgruppen 

uppmättes ha märkbart lägre nivå av oro efter dessa sex veckor (Sung et al. 2010).    

 

1.4 Förlossning 

Vid förlossningar kan smärta och oro också lindras av musiklyssnande. Det framkommer i en 

studie av Liu et al. (2010) där kvinnor upplevde minskad smärta och oro i början av 

förlossningsarbetet när de fick lyssna på avslappnande musik med ett lugnt tempo. 
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1.5 Cancervård 

Inom onkologivården är cellgifter vanligt förekommande och en biverkan av denna 

behandling är illamående (Almås 2002). Biley (2000) skriver i sin artikel att med hjälp av 

egenvald musik kan detta illamående dämpas. Det har också visat sig att kronisk cancersmärta 

kan reduceras med hjälp av avslappnande musik (Zimmerman et al. 1989). 

 

1.6 Operation 

Kirurgi är en av de vanligaste behandlingsformerna inom vården, på svenska sjukhus beläggs 

en tredjedel av alla vårdplatser av patienter som behandlas kirurgiskt (Jeppsson, Peterson & 

Risberg 2001). Personer som ska genomgå operation känner ofta oro och rädsla (Pritchard 

2010). Oron kan bero på flera olika faktorer såsom rädsla för det okända, rädsla för att må 

dåligt eller rädsla för att dö (Kindler et al. 2000). Förväntad smärta i samband med operation 

kan också vara en orsak till oro (Muglali & Komerik 2008). Kroppen påverkas både 

fysiologiskt och psykologiskt av oro. Puls, blodtryck och temperatur kan höjas vilket i sin tur 

kan påverka sårläkning, det endokrina systemet och immunsystemet negativt. Kognitiva 

förändringar och beteendeförändringar kan också förekomma i form av att patienten blir 

aggressiv, krävande eller ängslig så att denne får svårt att följa instruktioner (Pritchard 2010). 

I samband med operation är det viktigt att behandla smärta för att undvika onödig belastning 

på kroppen och för att patienten ska kunna andas tillräckligt djupt. Ett akut smärttillstånd kan 

utvecklas till ett kroniskt smärttillstånd så en ordentlig smärtlindring är även betydelsefull för 

att minska den risken (Almås 2002).    

 

1.7 Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan på operation ansvarar för omvårdnaden av patienten och det är viktigt att 

patienten känner sig trygg pre,- peri och postoperativt (Lindvall & von Post 2008). Det är 

sjuksköterskans ansvar att uppmärksamma och möta patientens lidande och genom adekvata 

åtgärder lindra lidandet så långt det går. Patientens fysiska och psykiska omvårdnadsbehov 

ska tillgodoses och sjuksköterskan bör medverka till en god vårdmiljö där etiska aspekter 

beaktas (Socialstyrelsen 2005).  

 

1.8 Problemformulering   

Tidigare studier visar att musik som ett komplement i omvårdnad har goda effekter på bland 

annat oro och smärta vid demensvård och förlossningar (Theorell 2009, Liu et al. 2010). Oro 

och smärta förekommer ofta i samband med operation och kan leda till en höjning av puls, 
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blodtryck och temperatur vilket kan påverka bland annat immunförsvaret, endokrina systemet 

och sårläkning negativt (Pritchard 2010). Utifrån att operationer är så vanligt förekommande i 

vården och med tanke på det lidande det innebär för patienten har författarna valt att titta 

närmare på musikens påverkan på patienten pre-, peri- och postoperativt. Forskning kring 

musik och operationer har gjorts tidigare men författarna har inte funnit forskning som tar upp 

musikens påverkan både pre-, peri- och postoperativt. Det är sjuksköterskans ansvar att lindra 

patientens lidande genom adekvata omvårdnadsåtgärder och författarna ska därför i denna 

studie undersöka om musik som omvårdnadsåtgärd kan vara ett verktyg sjuksköterskan kan 

använda sig av för att lindra lidande. 

 

1.9 Definitioner  

Preoperativt är händelser som inträffar före en operation. Perioperativt är händelser som 

inträffar i samband med operation. Postoperativt är händelser som inträffar efter en operation 

(Lundh & Malmquist 2005). 

 

1.10 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka musikens påverkan på patienten i samband med 

operation, pre-, peri- och postoperativt. De valda artiklarnas urvalsmetod, inklusions- och 

exklusionskriterier samt bortfall har också kvalitetsgranskas.  

 

1.11 Frågeställningar 

Vilken påverkan har musik fysiskt och psykiskt på patienten pre-, peri- och postoperativt?  

Vilken kvalitet har urvalsmetoden, inklusions- och exklusionskriterier samt bortfall i de valda 

artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2008).  

 

2.2 Databaser  

Databaserna PubMed och Cinahl användes för att söka vetenskapliga artiklar. Resultat av 

sökning, se tabell 1. 
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2.3 Sökord 

Music i kombination med preoperative care, perioperative care och postoperative care samt 

music i kombination med nursing och surgery. Den booleska operatorn AND användes i alla 

sökningarna. 

 

2.4 Urval och urvalskriterier 

I PubMed begränsades sökningen till artiklar publicerade de senaste 10 åren, full text 

available, humans och att de skulle vara skrivna på engelska eller svenska. I Cinahl 

avgränsades sökningen från årtalen 2002-2012, linked full text, peer reviewed, human, samt 

artiklar skrivna på engelska. Här valdes inte svenska som ett alternativ då det inte gav några 

träffar alls. Artiklarna som sedan valdes ut var relevanta för studiens syfte och svarade på 

studiens frågeställning samt att de olika inriktningarna pre, peri, och post var representerade. 

Hänsyn togs också till att de skulle beröra olika områden, ålderskategorier och kön. De valda 

artiklarna var alla kvantitativa varav en artikel hade en kombinerad kvantitativ och kvalitativ 

ansats.  Dubbletter exkluderades samt artiklar som inte handlade om musik i samband med 

operation. Av ekonomiska skäl exkluderades även artiklar som inte visades i free full text. 

 

2.5 Tabell 1. Resultat av artikelsökning 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor exkl 

dubbletter 

PubMed music AND 

preoperative care 

43 4 

PubMed music AND 

perioperative care 

74 2 

PubMed music AND 

postoperative care 

62 2 

PubMed music AND nursing 

AND surgery 

73 2 

Cinahl music AND 

preoperative care 

13 1 

Cinahl music AND 

perioperative care 

9 0 

Cinahl music AND 

postoperative care 

19 0 

Cinahl music AND nursing 

AND surgery 

20 1 

Totalt   12 
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2.6 Dataanalys 

De 12 valda artiklarna har bearbetats och analyserats genom att båda författarna läst igenom 

varje artikel grundligt och sedan gjort en detaljerad beskrivning i form av översiktstabeller 

innehållande författare, publiceringsår, land, titel, datainsamlingsmetod, design, urval, 

bortfall, dataanalys (tabell 2) samt undersökningens syfte och resultat (tabell 3). De valda 

artiklarnas resultat granskades ett flertal gånger för att identifiera information som var av 

betydelse för studiens syfte och frågeställning, huvudresultaten plockades ut och författarna 

tittade på skillnader och likheter. Artiklarnas resultat sorterades och kategoriserades och 

sammanställdes med hjälp av huvudrubriker samt underrubriker som svarade mot syfte och 

frågeställningar. Huvudrubrikerna var; musikens påverkan preoperativt, musikens påverkan 

perioperativt och musikens påverkan postoperativt och underrubrikerna var; oro, vitala 

parametrar, oro och vitala parametrar, stress, oro och intubationstid, smärta samt 

depression. Kvaliteten i artiklarnas urvalsmetod granskades genom att varje artikels 

metodavsnitt lästes igenom noggrant och information om urvalsmetod, inklusions- och 

exklusionskriterier samt bortfall plockades ut, jämfördes och sammanställdes i tabell 2 (bilaga 

1) samt i löpande text (Polit & Beck 2008, Forsberg & Wengström 2008).  

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det vid en litteraturstudie viktigt att tänka på att 

välja studier som har fått tillstånd från en etisk kommitté. De studier som fått ett etiskt 

godkännande har utförts med respekt för människovärdet och mänskliga rättigheter har 

beaktats (Olsson & Sörensen 2011). I föreliggande studie har endast vetenskapligt granskade 

artiklar som fått godkännande från en etisk kommitté använts. De vetenskapliga artiklarna har 

valts ut och analyserats objektivt av författarna för att undvika att resultatet påverkas i någon 

riktning. Samtliga artiklar i studien har sammanställts och redovisats (Forsberg & Wengström 

2008).  

  

3. Resultat  

Resultatet grundar sig på 12 vetenskapliga artiklar som presenteras i tabell 2 (bilaga 1) och 

tabell 3 (bilaga 2) samt i löpande text med huvudrubrikerna; musikens påverkan preoperativt, 

musikens påverkan perioperativt och musikens påverkan postoperativt samt underrubrikerna; 

oro, vitala parametrar, oro och vitala parametrar, stress, oro och intubationstid, smärta samt 

depression. Kvaliteten på artiklarnas urvalsmetod, inklusions- och exklusionskriterier samt 
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bortfall redovisas i löpande text och i tabell 2 (bilaga 1). De 12 artiklar som ingick i resultatet 

är markerade med * i referenslistan. 

 

3.1 Musikens påverkan preoperativt 

Oro 

Ett flertal studier visar att patienters oro inför operation kan lindras genom att lyssna på musik 

(Cooke et al. 2005, Arslan et al. 2008, Bringman et al. 2009, Lin et al. 2011, Ni et al. 2012). 

Preoperativ oro lindras vanligtvis med lugnande läkemedel och i Bringmans et al. (2009) 

studie jämfördes det lugnande läkemedlet Midazolam med lugn musik. Patienterna delades in 

i två grupper och via hörlurar fick experimentgruppen lyssna på egenvald musik före 

operation. De fick välja mellan sex olika genrer men gemensamt var att all musik var lugn och 

utan text. Skalan State Trait Anxiety Inventory (STAI) användes för att mäta oro före och 

efter interventionen och det visade sig att STAI-poängen minskade mera i experimentgruppen 

jämfört med Midazolamgruppen efter interventionen. Liknande resultat kan ses i en studie av 

Arslan et al. (2008) där experimentgruppens STAI-poäng sjönk efter interventionen medan 

kontrollgruppens poäng hade ökat vid en andra mätning. Arslan et al. (2008) undersökte 

musikens påverkan på oro hos män som skulle genomgå urogenital kirurgi. 

Experimentgruppen fick lyssna på egenvald musik i 30 minuter före operation medan 

kontrollgruppen endast vilade i 30 minuter. STAI-skalan användes före och efter 

interventionen för att mäta oro.  

 

Lin et al. (2011) har även de kommit fram till liknande resultat, här undersöktes musikens 

effekt på oro på patienter som genomgår ryggkirurgi med hjälp av VAS och STAI. I 

jämförelse med de två föregående studierna (Arslan et al. 2008, Bringman et al. 2009) 

påvisades i Lins et al. (2011) studie ingen skillnad i STAI-poäng mellan experimentgruppen 

och kontrollgruppen. Däremot visade VAS-poängen att experimentgruppen upplevde mindre 

oro än kontrollgruppen. Tillvägagångssättet för undersökningen var att experimentgruppen 

lyssnade på egenvald musik via hörlurar i 30 minuter kvällen innan operation, en timme före 

operation samt första och andra dagen efter operation. De fick välja på kinesisk pop-musik, 

klassiskt, musik från naturen eller andlig musik och gemensamt för alla låtar var att de var 

lugna. Kontrollgruppen vilade i 30 minuter på samma tidpunkter som interventionen utfördes.  

 

Två studier utfördes inom dagkirurgin där musikens påverkan på preoperativ oro undersöktes 

(Cooke et al. 2005, Ni et al. 2012). I Ni et al. (2012) studie lyssnade musikgruppen på lugna 
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ballader i hörlurar och kontrollgruppen fick göra avslappnande övningar i 20 minuter. STAI-

skalan användes för att mäta oro före och efter interventionen. Båda grupperna visade en 

minskning av STAI-poängen vid andra mätningen men musikgruppens minskning var 

signifikant högre. I Cookes et al. (2005) studie studerades tre grupper, en musikgrupp, en 

placebogrupp och en kontrollgrupp. Musikgruppen fick lyssna på egenvald musik via hörlurar 

i 30 minuter innan operation. Orosnivån mättes före och efter interventionen med hjälp av 

STAI-skalan. Resultatet visade även här att musik minskade orosnivån signifikant i 

experimentgruppen jämfört med placebo- och kontrollgruppen.  

 

Vitala parametrar 

Musikens påverkan på vitala parametrar under ögonkirurgi undersöktes av Camara et al. 

(2008). Klassisk pianomusik spelades live i operationssalen minst tio minuter innan 

operationen startade och vitala parametrar som medelartärtryck (MAP), puls och 

andningsfrekvens mättes i väntrummet samt i operationssalen. Vid andra mätningen hade 

musikgruppens värden minskat markant medan kontrollgruppens värden ökat. I Bringmans et 

al. (2009) studie mättes också puls och blodtryck hos musikgruppen respektive 

Midazolamgruppen före och efter interventionen. Efter interventionen hade pulsen sjunkit mer 

i musikgruppen än i Midazolamgruppen. Det systoliska blodtrycket och medelartärtrycket 

minskade markant mera i Midazolamgruppen än i musikgruppen men när det gällde det 

diastoliska blodtrycket sågs däremot ingen skillnad i minskningen mellan de båda grupperna. 

 

3.2 Musikens påverkan perioperativt 

Oro och vitala parametrar  

I Chang och Chens (2005) studie undersöktes effekterna av musikterapi på kvinnors vitala 

parametrar, orosgrad och känsla av tillfredsställelse under kejsarsnitt. Visual analogue scale 

for anxiety (VASA) användes för att mäta orosgraden. Kvinnorna i experimentgruppen hade 

signifikant lägre orosnivå i slutet av operationen än kontrollgruppen och de upplevde större 

tillfredsställelse under kejsarsnittet än kontrollgruppen. Gällande vitala parametrar sågs ingen 

signifikant skillnad mellan de båda grupperna. Experimentgruppen fick lyssna på egenvald 

lugn musik 30 minuter före bedövningen gavs och ända fram till slutet av operationen. De 

fick lyssna på musik i hörlurar och volymen var så pass låg att de kunde kommunicera med 

omgivningen. Kvinnorna i kontrollgruppen var inte medvetna om att det fanns möjlighet att 

lyssna på musik utan de mottog vanlig standardvård.  

 



12 
 

Stress 

Leardi et al. (2007) har undersökt om musik kan minska stress i samband med dagkirurgi.  

Patienterna fördelades på tre grupper, där grupp ett fick via hörlurar lyssna på avslappnande 

new age musik en timme före operation och fram tills att operationen var klar. Grupp två fick 

välja mellan fyra cd-skivor, klassiskt, country, pop eller dansmusik, och lyssnade på musik 

via hörlurar en timme före operation och fram tills att operationen var klar.  Grupp tre, 

kontrollgruppen, lyssnade inte på musik alls. Med hjälp av blodprover testades nivån av 

kortisol samt NK-lymfocyter. Hos gruppen som lyssnade på new age musik minskade 

kortisolnivån under operation och ökade efter operation. Hos de som själva valt musik 

minskade kortisolnivån progressivt ända fram tills operationen var klar. I kontrollgruppen 

ökade både nivån av kortisol och NK-lymfocyter under operation och sjönk därefter.  Hos de 

båda musikgrupperna minskade nivån av NK-lymfocyter under operation men efter 

operationen sågs ingen minskning.  

 

3.3 Musikens påverkan postoperativt 

Oro och intubationstid 

I Nilssons et al. (2009) studie undersöktes huruvida musik kan minska morfinkonsumtionen 

samt påverka smärta, utmattning och oro hos barn efter dagkirurgi. Barnens upplevelse av 

musiklyssnandet beskrevs också. Alla barnen fick en speciell musikspelare, Maysound, med 

två högtalare kring huvudet placerad i sängen. Musikgruppen fick lyssna på lugn musik i 45 

minuter på uppvakningsavdelningen och kontrollgruppen lyssnade inte på någon musik alls. 

En kortversion av STAI användes för att mäta orosnivån och ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna kunde ses. Det framkom dock genom intervjuer att barnen upplevde musiken 

lugnande och avslappnande. En annan studie (Nilsson et al. 2005) visar att orosnivån 

påverkades av musik där patienter i en postoperativ musikgrupp upplevde markant mindre oro 

än patienter i en kontrollgrupp. Samma resultat kan ses i en studie av Twiss et al. (2006) där 

det visade sig att experimentgruppen upplevde signifikant mindre oro än kontrollgruppen 

enligt STAI-skalan.  Det som undersöktes var effekten av musiklyssnande på postoperativ oro 

och intubationstid hos äldre patienter som genomgår kardiovaskulär kirurgi. 

Experimentgruppen fick välja mellan sex stycken cd-skivor med olika typer av lugnande 

musik. Via hörlurar lyssnade de på musiken oavbrutet under hela operationen. När de vaknade 

upp hade de möjlighet att välja ny musik, gärna egen favoritmusik. Både kontrollgruppen och 

experimentgruppen fick sedvanlig rutinvård vilket innebar samma smärtlindrande och 

lugnande läkemedelsbehandling för båda grupperna de första tre dagarna efter operation. 
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Grupperna fyllde i STAI-formuläret på den tredje postoperativa dagen. Intubationstiden som 

också undersöktes mättes i minuter från att patienten lämnade operationssalen tills att de blev 

extuberade på intensivvårdsavdelningen. I experimentgruppen visade det sig att musik 

minskade intubationstiden i jämförelse med kontrollgruppen (Twiss et al. 2006). 

 

Stress  

I en studie av Nilsson et al. (2005) undersöktes om musik har någon påverkan på stress och 

immunförsvar under och efter narkos. Om det fanns en skillnad mellan patienter som 

exponerats för musik peri- eller postoperativt undersöktes också. I studien ingick tre grupper, 

en perioperativgrupp, en postoperativgrupp och en kontrollgrupp. Den perioperativa gruppen 

lyssnade på musik via hörlurar under operationen och efter operationen lyssnade de på en tom 

CD-skiva. Patienterna i den postoperativa gruppen lyssnade på en tom CD-skiva under 

operationen och musik efter operationen. Kontrollgruppen lyssnade på en tom CD-skiva både 

under och efter operation. Den tomma CD-skivan fungerade som en vanlig skiva med 

undantag för att inget ljud hördes. Kortisol och glukos är stressmarkörer och IgA är 

immunmarkör och för att ta mått på dessa togs venprov på patienterna 30 minuter innan 

narkos. I slutet av operationen och efter 1, 2 och 3 timmar på uppvakningsavdelningen togs 

nya prover på kortisol, glukos och IgA. Oro, blodtryck, puls och saturation mättes 30 minuter 

före narkos och efter en timme på uppvakningsavdelningen. I den postoperativa gruppen 

sjönk kortisolnivån mer jämfört med kontrollgruppen och den största skillnaden kunde ses två 

timmar efter operation. Ingen signifikant skillnad mellan den postoperativa gruppen och 

kontrollgruppen kunde ses gällande blodglukos och IgA i plasma. En liknande studie har 

utförts av Lin et al. (2011) där syftet bland annat var att undersöka musikens påverkan på 

stress pre- och postoperativt. Här mättes koncentrationen av kortisol, adrenalin och 

noradrenalin i 24 timmars urinsamling. Analysen visade ingen signifikant skillnad mellan 

experimentgruppen och kontrollgruppen.  

 

Vitala parametrar 

Nilsson et al. (2005) och Nilsson et al. (2009) visar samma resultat gällande musikens 

påverkan på vitala parametrar postoperativt. Gemensamt var att ingen märkbar skillnad i 

blodtryck, puls och saturation kunde ses mellan experimentgrupper och kontrollgrupper. 

Däremot i Lins et al. (2011) studie hade experimentgruppen signifikant lägre puls och 

blodtryck en timme efter operationen jämfört med kontrollgruppen.   

Smärta  
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Den postoperativa musikgruppen hade signifikant mindre smärta jämfört med kontrollgruppen 

i både Nilssons et al. (2005) och Lins et al. (2011) studie. Åtgången av morfin var också lägre 

i den postoperativa musikgruppen jämfört med kontrollgruppen i Nilssons et al. (2005) studie. 

Ett annat resultat ses i Nilssons et al. (2009) studie, enligt Coloured Analogue Scale (CAS) 

var det ingen signifikant skillnad mellan musikgruppen och kontrollgruppen när det gällde 

postoperativ smärta. Morfinåtgången undersöktes även i denna studie och med hjälp av CAS 

och FLACC (face, legs, activivity, cry and consolability) konstaterades att färre barn i 

musikgruppen behövde morfin jämfört med kontrollgruppen och den totala mängden 

administrerat morfin var betydligt lägre i musikgruppen (Nilsson et al. 2009).  

 

Depression  

Zhou et al. (2011) har undersökt musikens effekt på depression hos bröstcancerpatienter efter 

radikal mastektomi samt om längden på sjukhusvistelsen förändrades av musikterapi. 

Experimentgruppen fick välja mellan olika sorters musik som de sedan lyssnade på i hörlurar 

två gånger om dagen, 30 minuter på morgonen och 30 minuter på kvällen. Zung Self-rating 

Depression Scale (ZSDS) användes för att mäta depressionsnivån hos kvinnorna, mätningen 

gjordes dagen före operationen samt tre gånger postoperativt. Vid post-testen sågs en stadig 

minskning av depressionspoängen hos båda grupperna men experimentgruppen hade vid varje 

mätning markant lägre poäng än kontrollgruppen. Längden på sjukhusvistelsen var också 

kortare för experimentgruppen.  

 

3.4 Granskning av urvalsmetoden i de valda artiklarna 

Av de 12 vetenskapliga artiklar som ligger till grund för denna studie hade 11 artiklar ett 

randomiserat urval (Chang & Chen 2005, Cooke et al. 2005, Nilsson et al. 2005, Twiss et al. 

2006, Leardi et al. 2007, Arslan et al. 2008, Bringman et al. 2009, Nilsson et al. 2009, Lin et 

al. 2011, Zhou et al. 2011, Ni et al. 2012) och en artikel ett konsekutivt urval (Camara et al. 

2008). 10 av artiklarna hade inklusionskriterier (Chang & Chen 2005, Cooke et al. 2005, 

Twiss et al. 2006, Leardi et al. 2007, Arslan et al. 2008, Bringman et al. 2009, Nilsson et al. 

2009, Lin et al. 2011, Zhou et al. 2011, Ni et al. 2012) och 8 hade exklusionskriterier (Cooke 

et al. 2005, Nilsson et al. 2005, Arslan et al. 2008, Camara et al. 2008, Bringman et al. 2009, 

Nilsson et al. 2009, Zhou et al. 2011, Ni et al. 2012). Bortfall presenterades och beskrevs i 4 

av artiklarna (Chang & Chen 2005, Twiss et al. 2006, Bringman et al. 2009, Ni et al. 2012). 

Övriga redovisade inga bortfall. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att musik i samband med operation påverkar patienten både fysiskt och 

psykiskt på flera olika sätt. Musik lindrar framförallt oro och minskar smärtupplevelsen. Viss 

påverkan kan ses på vitala parametrar såsom minskning av puls, blodtryck och 

andningsfrekvens. Stressreaktionen i kroppen påverkas också till viss del genom att 

kortisolnivån minskar av musiklyssnande. Musik kan också reducera depression i samband 

med operation. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka musikens påverkan på patienten i samband med 

operation, pre-, peri- och postoperativt. I samtliga 12 artiklar som ligger till grund för denna 

studie har forskarna använt sig av experimentgrupper och kontrollgrupper för att kunna 

jämföra och se om musiken har en effekt eller inte.  

 

Oro 

Författarna till föreliggande studie har sett att musik fungerar bra som omvårdnadsåtgärd för 

att lindra oro i samband med operation. Detta framkom i flertalet artiklar som ligger till grund 

för denna studie (Chang & Chen 2005, Cooke et al. 2005, Nilsson et al. 2005, Twiss et al. 

2006, Arslan et al. 2008, Bringman et al. 2009, Nilsson et al. 2009, Lin et al. 2011, Ni et al. 

2012).  

 

När jämförelser gjordes mellan musik och Midazolam, vilostund eller avslappningsövningar 

preoperativt visade sig musik vara en effektiv omvårdnadsåtgärd, patienter i musikgrupperna 

upplevde mindre oro än patienter i kontrollgrupperna (Arslan et al. 2008, Bringman et al. 

2009, Lin et al. 2011, Ni et al. 2012).  

 

Vid jämförelse mellan musik och vanlig rutinvård har det framkommit varierande resultat. 

Författarna till föreliggande studie såg att kvinnor som lyssnade på musik under hela 

kejsarsnittet upplevde sig mindre oroliga och kände att musiken gav en behagligare 

upplevelse under operationen (Chang & Chen 2005). Att oro kan lindras med hjälp av musik 

vid förlossning styrks av en studie av Liu et al. (2010), där kvinnor som genomgick vaginal 

förlossning upplevde mindre oro när de fick lyssna på musik. I föreliggande studies resultat 

sågs vidare att äldre personer som genomgick kardiovaskulär kirurgi upplevde en positiv 
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påverkan på orosnivån när de lyssnade på egenvald musik samt favoritmusik (Twiss et al. 

2006). Detta pratar även Sung et al. (2010) om i en tidigare studie där äldre med 

demenssjukdom var mindre oroliga efter att ha lyssnat på sin favoritmusik. Ett sista exempel 

som styrker att musik kan reducera oro sågs i Lee et al. (2005) studie där musik hade en 

lindrande effekt på oro i samband med assisterad andning.  

 

Vidare är det dock svårt att säga om musik påverkar oro hos barn i samband med operation då 

endast en artikel med personer under18 år ingick i föreliggande studie och då den artikeln 

visade olika resultat vid en kvantitativ respektive kvalitativ datainsamling. Det som framkom 

vid mätningar med olika skalor var att ingen skillnad kunde ses i orosnivån mellan barnen i 

musikgruppen och kontrollgruppen. Däremot framkom det vid intervjuer med barnen att de 

upplevde musiken som lugnande och avslappnande (Nilsson et al. 2009).  

 

Vitala parametrar 

I denna studie kunde författarna se att musik hade en positiv påverkan på vitala parametrar. 

Det framkom att puls, blodtryck och andningsfrekvens sänktes efter att patienterna fått lyssna 

på pianomusik live preoperativt (Camara et al. 2008). Vidare framkom att pulsen kunde 

sänkas perioperativt hos patienter som fått lyssna på egenvald musik innan operation 

(Bringman et al. 2009). Likaså hade en annan experimentgrupp lägre puls och blodtryck 

postoperativt i jämförelse med kontrollgruppen (Lin et al. 2011). Författarna i föreliggande 

studie har sett att tidigare forskning visar liknande resultat, till exempel har puls och blodtryck 

sänkts markant hos patienter som genomgått koloskopi när de fått lyssna på egenvald musik 

(Smolen et al. 2002). En finsk studie bekräftar också att musik påverkar puls, blodtryck och 

andningsfrekvens. Experimentgruppen som fick lyssna på musik efter operation hade 

framförallt lägre andningsfrekvens men även puls och blodtryck var lägre än kontrollgruppens 

(Vaajoki et al. 2011).  

 

Stress  

I föreliggande studie kunde författarna se varierande resultat angående huruvida musik i 

samband med operation kunde påverka stressnivån hos patienterna. Tre artiklar undersökte 

musikens påverkan på stress. I den första artikeln framkom att musikgrupperna hade lägre 

nivå av stressmarkören kortisol under operation jämfört med kontrollgruppen i samband med 

dagkirurgi (Leardi et al. 2007). Den andra artikeln gjorde en jämförelse mellan tre grupper 

och liknande resultat sågs även här, den postoperativa experimentgruppens kortisolnivå sjönk 
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mest och den största skillnaden sågs två timmar efter operation. Däremot upptäcktes ingen 

skillnad i glukos, som också är en stressmarkör, mellan experimentgrupperna och 

kontrollgruppen (Nilsson et. al 2005). Den sista artikeln använde sig av stressmarkörerna 

adrenalin, noradrenalin och kortisol för att ta reda på skillnader mellan musikgrupp och 

kontrollgrupp. Här sågs ingen signifikant skillnad i urinanalysen mellan de två grupperna (Lin 

et al. 2011). Musik anser författarna i föreliggande studie skapar en behagligare miljö och kan 

då ha en positiv påverkan på stress. Som sjuksköterska är det viktigt att ha förmåga att 

reflektera över och utveckla en god vårdmiljö (Socialstyrelsen 2005). Om patientens fysiska 

miljö och hur viktig den är för att läkningsprocessen ska lyckas pratade Florence Nightingale 

om redan på sin tid. En negativ miljö ansåg Nightingale skapade fysisk stress och i hennes 

omvårdnadsteori är just ljud ett av fem nyckelbegrepp som är viktigt i den fysiska miljön 

(Nightingale 1989).  

 

Smärta  

I föreliggande studie framkom att musik i kombination med smärtstillande läkemedel kan 

reducera smärta i samband med kärlkirurgi, ryggkirurgi och gynekologisk kirurgi (Good et al. 

2002, Nilsson et al. 2005, Lin et al. 2011). Detta pratar även Liu et al. (2010) och 

Zimmerman et al. (1996) om som såg att gravida kvinnors smärta i början av 

förlossningsarbetet och kronisk cancersmärta reducerades med hjälp av musik. Det fanns även 

en studie som visade motsatt resultat i jämförelse med ovan nämnda. När det gällde musikens 

påverkan på smärta hos barn framkom i föreliggande studies resultat ingen skillnad när en 

jämförelse gjorts mellan en experimentgrupp och en kontrollgrupp (Nilsson et al. 2009). Då 

det endast var en artikel som handlade om barn i denna litteraturstudie är det svårt att 

generalisera just det resultatet. Samma resultat påträffades dock i en tidigare undersökning 

rörande vuxna patienter som genomgick artroplastik, där ingen skillnad i smärtupplevelsen 

presenterades (Allred et al. 2010). Samtidigt kan det vara missvisande att jämföra de 

resultaten med varandra då det kan skilja sig mellan barn och vuxna.  

 

Depression  

Författarna i föreliggande studie har slutligen sett att musik kan ha en positiv påverkan på 

depression i samband med operation. Patienter som fick lyssna på musik postoperativt 

upplevde sig vara mindre deprimerade än patienterna i en kontrollgrupp (Zhou et al. 2011). 

En tidigare studie gjord av Erkkila et al. (2011) styrker detta då en kombination av rutinvård 

och musik visade sig ha god effekt på depression jämfört med bara rutinvård som behandling. 
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4.3 Kvalitetsdiskussion 

Urvalet i en studie är viktigt för att kunna generalisera resultatet (Polit & Beck 2008). I 

föreliggande studie använde 11 artiklar ett randomiserat urval som var tydligt beskrivet. 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) är en randomiserad urvalsmetod att föredra då det ger bättre 

bevisvärde. Författarna till denna litteraturstudie ansåg att eftersom så många artiklar hade ett 

randomiserat urval ökade detta studiens trovärdighet. I den artikel som hade ett konsekutivt 

urval beskrevs urvalsmetoden mindre bra. Det var stor skillnad i antal patienter mellan 

musikgruppen och kontrollgruppen vilket inte framkommer varför. Några patienter 

exkluderades på grund av att de fått lugnande läkemedel, men antalet framkommer inte samt 

fördelningen av patienter mellan de två grupperna beskrevs heller inte. Detta ansåg författarna 

till föreliggande studie minskade artikelns trovärdighet.  

 

Alla artiklar i studien hade antingen inklusionskriterier, exklusionskriterier eller både och. 

Detta såg författarna till denna studie som en styrka då inklusions- och exklusionskriterier är 

viktiga att ha i en studie för att kunna definiera en population som ska vara representativ och 

för att resultatet sedan ska kunna generaliseras (Olsson & Sörensen 2011, Polit & Beck 2008). 

I föreliggande studie var det bara fyra artiklar som presenterade något bortfall. Tre av 

artiklarna hade bara ett fåtal bortfall och i två av dem (Bringman et al. 2009, Chang & Chen 

2005) beskrevs antal och anledningar tydligt och i den tredje (Ni et al. 2012) beskrevs bara 

antal. Den fjärde artikeln (Twiss et al. 2006) hade ett stort bortfall på 26 personer vilket 

forskarna i studien ansåg som en begränsning och risk för resultatets trovärdighet. Som 

Forsberg och Wengström (2008) också tar upp så är det viktigt att bortfallet blir så litet som 

möjligt för att kunna generalisera resultatet. I denna studie varierade deltagarantalet från 60 

personer upp till 327 personer. Enligt Polit och Beck (2008) anses studier som inkluderar så 

många deltagare som möjligt kunna representera populationen bättre. Författarna till 

föreliggande studie ansåg att undersökningsgrupperna var tillräckligt stora för att svara på 

syfte och frågeställningar.  

 

4.4 Metoddiskussion  

Då syftet med föreliggande studie var att ta reda på vilken påverkan musik fysiskt och 

psykiskt har på patienten pre-, peri- och postoperativt, valde författarna att göra en deskriptiv 

litteraturstudie för att sammanställa tidigare forskning inom ämnet. Databaserna PubMed och 

Cinahl innehåller vetenskapliga artiklar inom området omvårdnad och medicin (Forsberg & 

Wengström 2008). Författarna ansåg därför att det var relevant att använda båda databaserna i 
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sökningen för att inte gå miste om värdefulla artiklar. Utifrån sökord som författarna bedömde 

stämde väl överens med studiens syfte och frågeställningar valdes 12 artiklar ut. Sökningarna 

begränsades tio år tillbaka för att få fram aktuell forskning, detta kan samtidigt ses som en 

svaghet då relevanta artiklar för studien kan ha missats (Forsberg och Wengström 2008). I 

valet av artiklar togs hänsyn till att det skulle vara en jämn fördelning mellan pre-, peri- och 

postoperativa artiklar samt att de skulle beröra olika områden, ålderskategorier och kön. Detta 

breda val kan ses som en styrka i studien då olika vinklingar kom fram. Dock kan värdefulla 

artiklar ha utelämnats på grund av fördelningen samt på grund av studiens tidsbegränsning där 

författarna bedömde 12 artiklar som lämpligt material. Att bearbetningen och analysen av 

artiklarna gjordes tillsammans anser författarna styrker studiens resultat då olika tolkningar 

kunnat undvikas. Artiklar som inte visades i free full text exkluderades av ekonomiska skäl, 

detta kan ha påverkat studiens resultat men utbudet av artiklar var ändå tillräckligt enligt 

författarna. För att få bra struktur på materialet skapade författarna huvudrubriker och 

underrubriker som stämde överrens med syfte och frågeställningar, detta menar också 

Forsberg och Wengström (2008) underlättar för läsaren. Svårigheter med detta system var att 

vissa artiklar behandlade till exempel både pre- och postoperativt påverkan och det var därför 

inte självklart vilken rubrik de passade in under. Vid något tillfälle var det inte möjligt att dela 

upp en artikel utan att den skulle förlora innebörden så den placerades under huvudrubriken; 

musikens påverkan postoperativt trots att den handlade om både peri- och postoperativ 

påverkan, detta kan anses förvirrande för läsaren. Samtliga artiklar som ligger till grund för 

denna studie var kvantitativa varav en av dem var kombinerad med en kvalitativ ansats. Fler 

kvalitativa studier hade varit värdefulla då ett mer nyanserat resultat kunde ha kommit fram.  

 

4.5 Allmän diskussion  

Kirurgi står för en stor del av behandlingarna inom sjukvården och de flesta människor känner 

sig ofta oroliga och rädda i samband med operation. Musik har visat sig användbart som en 

omvårdnadsåtgärd för att lindra oro. Sjuksköterskan som ansvarar för omvårdnaden i 

samband med operation kan med fördel använda sig av musik för att få patienten att känna sig 

lugnare och tryggare. Dämpas oron resulterar det i ett bättre mående både psykiskt och 

fysiskt. Genom att lyssna på musik i samband med operation påverkas patienten på flera olika 

sätt, till exempel kan smärta och depression minska, vitala parametrar kan påverkas positivt 

samt viss påverkan på stress kan ses. Musik är därför ett bra verktyg för sjuksköterskan att 

använda sig av i omvårdnadsarbetet för att så långt som möjligt lindra patientens lidande. 

Detta går i linje med Florence Nightingales teori som säger att omgivningen, den fysiska 
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miljön, påverkar både kropp och själ och att det är sjuksköterskans ansvar att sörja för en god 

miljö där ljud ingår som en viktig komponent (Nightingale 1989).  

 

Utifrån studiens resultat anser författarna att musik borde inkluderas mer i vården, det är 

dessutom en omvårdnadsåtgärd som inte har några negativa biverkningar och som heller inte 

är kostsam. Idag är inte musik en självklar omvårdnadsåtgärd och därför anser författarna att 

mer forskning skulle behövas inom ämnet. För att omvårdnaden skall bli optimal är det är 

viktigt att få fram patienters upplevelser och kunna påvisa för- och nackdelar med musik. Då 

det saknas kvalitativ forskning inom området anser författarna att det behövs fler studier på 

hur patienter upplever musik pre-, peri- och postoperativt. Det framkom i föreliggande studie 

att musik är användbart som omvårdnadsåtgärd och sjuksköterskor skulle med hjälp av mer 

forskning som stärker detta, lättare kunna upprätta riktlinjer för att implementera musik som 

omvårdnadsåtgärd.  

 

4.6 Slutsats 

Författarna har kommit fram till att musik påverkar faktorerna oro, smärta, stress, vitala 

parametrar och depression positivt hos patienter pre-, peri- och postoperativt. Musik som 

omvårdnadsåtgärd kan vara ett bra komplement för sjuksköterskan att använda sig av i 

omvårdnadsarbetet för att lindra patientens lidande i samband med operation.   
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Bilaga 1 

Tabell 2. Sammanställning av valda artiklar 

Författare, 

publ.år & 

land 

Titel  Design, urval  Datainsamling  Dataanalys  

Bringman et 

al. 

2009 

 

Sverige 

 

 

 

Relaxing music as 

pre-medication before 

surgery: a randomised 

controlled trial  

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Totalt: 372 

Exkluderades: 36 

Bortfall: 9 

Musikgrupp: 177 

Midazolamgrupp: 150 

 

 

STAI  ANOVA, 

Statistica 

  

 

 

 

 

 

Arslan et al. 

2008 

 

Turkiet 

Effect of music on 

preoperative anxiety 

in men undergoing 

urogenital surgery 

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Totalt: 64 

Experimentgrupp: 32  

Kontrollgrupp: 32 

 

 

STAI SPSS, Chi-square 

test, independent 

t-test, paired t-

test 

Ni et al. 

2012 

 

Taiwan 

 

 

Minimising 

preoperative anxiety 

with music for day 

surgery patients – a 

randomised clinical 

trial  

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Totalt: 183 

Exkluderades: 9 

Bortfall: 2 

Musikgrupp: 86 

Kontrollgrupp: 86 

 

STAI 

 

SPSS, 

Chi-square 

analysis/Fisher´s 

exact test, 

paired t-tests, 

two-sample t-

tests 

 

Cooke et al. 

2005 

 

Australien  

 

 

 

 

The effect of music 

on preoperative 

anxiety in day surgery 

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Totalt: 248 

Exkluderades: 49 

Avböjde medverkan: 19  

Interventionsgrupp: 60 

Kontrollgrupp: 60 

Placebogrupp: 60 

STAI SAS, Cramer-von 

Mises test, 

Kruskall-Wallis 

test, Fisher´s 

exact test, 

ANCOVA 

Lin et al.  

2011 

 

Taiwan 

Music therapy for 

patients receiving 

spine surgery 

Kvantitativ 

Kvasi-experimentell 

studie 

 

Totalt: 60 

Experimentgrupp: 30 

Kontrollgrupp: 30 

STAI, 

VAS 

SPSS, ANOVA, 

independent t-test 

 

Leardi et al. 

2007 

Randomized clinical 

trial examining the 

effect of music 

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Hamilton Anxiety 

Scale, VAS 

SAS, ANOVA, 

Duncan´s test 
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Italien 

 

 

 

therapy in stress 

response to day 

surgery 

 

Totalt: 582 

Avböjde medverkan: 522 

Musikgrupp 1: 20 

Musikgrupp 2: 20 

Kontrollgrupp: 20 

 

Camara et al.  

2008 

 

Hawaii 

The effect of live 

classical piano music 

on the vital signs of 

patients undergoing 

ophthalmic surgery 

Kvantitativ 

Retrospektiv icke-

randomiserad studie 

 

Totalt: 203 

Experimentgrupp: 115 

Kontrollgrupp: 88  

Provtagningar  Independent 

paired t-test, 

paired t-test 

Chang & 

Chen 

2005 

 

Taiwan 

 

 

Effects of music 

therapy on women´s 

physiologic measures, 

anxiety and 

satisfaction during 

cesarean delivery 

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Totalt: 76 

Avböjde medverkan: 6 

Bortfall: 6 

Experimentgrupp: 32 

Kontrollgrupp: 32 

VASA 

SCDS 

Chi-square tests, 

Two-sample t-

tests, ANOVA 

Nilsson et al. 

2005 

Stress reduction and 

analgesia in patients 

exposed to calming 

music 

postoperatively: a 

randomized controlled 

trial 

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Totalt: 75 

Intraoperativ 

experimentgrupp: 25 

Postoperativ 

experimentgrupp: 25 

Kontrollgrupp: 25  

Provtagningar  SPSS, 

MANOVA, 

ANOVA, 

Bonferroni 

correction, 

Kruskall-Wallis 

ANOVA, U-test 

Nilsson et al. 

2009 

 

Sverige 

School-aged 

children´s experiences 

of postoperative 

music medicine on 

pain, distress and 

anxiety 

Kvantitativ och kvalitativ 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Totalt: 80 

Experimentgrupp: 40 

Kontrollgrupp: 40 

CAS, FLACC, 

FAS, STAI och 

semistrukturerade 

intervjuer 

Chi-square test, 

Mann-Whitney 

U-test, Wilcoxon 

signed rank test, 

t-test, kvalitativ 

innehållsanalys 

Twiss et al. 

2006 

 

USA 

 

The effect of music 

listening on older 

adults undergoing 

cardiovascular 

surgery 

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Totalt: 86 

Bortfall: 26 

Experimentgrupp: 28 

Kontrollgrupp: 32 

STAI ANOVA, Chi-

square test, t-test 

Zhou et al. 

2011 

 

Kina 

 

Effects of music 

therapy on depression 

and duration of 

hospital stay of breast 

cancer patients after 

radical mastectomy 

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Totalt: 120 

Experimentgrupp: 60 

Kontrollgrupp: 60 

ZSDS SPSS, ANOVA, 

two sample t-test, 

Chi-square test 
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Bilaga 2 

Tabell 3. Sammanställning av valda artiklars syfte och resultat 

Författare, publ.år 

& land 

Titel Syfte Resultat 

Bringman et al. 

2009 

 

Sverige 

 

 

Relaxing music as pre-

medication before 

surgery: a randomized 

controlled trial 

Att undersöka om 

avslappnande musik hade 

större lugnande effekt än 

en standarddos av 

midazolam före 

operation. 

Poängen i ångestskalan 

STAI sjönk mer för 

musikgruppen än 

midazolamgruppen. 

 

Arslan et al. 

2008 

 

Turkiet 

 

Effect of music on 

preoperative anxiety in 

men undergoing 

urogenital surgery 

Att undersöka musikens 

effekt på preoperativ oro 

hos män som ska 

genomgå urogenital 

kirurgi. 

Experimentgruppen hade 

signifikant lägre oro än 

kontrollgruppen. 

Ni et al. 

2012 

 

Taiwan 

 

Minimizing preoperative 

anxiety with music for 

day surgery patients – a 

randomized clinical trial 

Att utvärdera effekterna 

av musik på preoperativ 

oro och vitala parametrar 

hos dagkirurgiska 

patienter. 

Interventionsgruppen 

hade signifikant lägre 

orosnivå jämfört med 

kontrollgruppen. 

Cooke et al. 

2005 

 

Australien 

 

The effect of music on 

preoperative anxiety in 

day surgery 

Att testa hypotesen att 

dagkirurgiska patienter 

som lyssnar på musik i 

väntan på operation 

kommer att ha statistiskt 

signifikant lägre nivåer 

av oro än patienter som 

mottar rutinvård. 

Musik minskade 

orosnivån signifikant i 

interventionsgruppen. 

Lin et al. 

2011 

 

Taiwan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Music therapy for 

patients receiving spine 

surgery 

Att utvärdera effekterna 

av musikterapi på oro, 

postoperativ smärta och 

vitala parametrar av 

känslomässig och fysisk 

stress hos patienter som 

genomgår ryggkirurgi. 

VAS-poängen för oro och 

smärta var signifikant 

lägre i studiegruppen än i 

kontrollgruppen. En 

timme efter operation var 

puls och blodtryck 

signifikant lägre hos 

studiegruppen jämfört 

med kontrollgruppen. En 

urinanalys visade ingen 

signifikant skillnad i 

koncentrationen av 

kortisol, adrenalin och 

noradrenalin. 

Leardi et al. 

2007 

 

Italien 

 

 

 

 

Randomized clinical trial 

examining the effect of 

music therapy in stress 

response to day surgery 

Att undersöka betydelsen 

av musikterapi för att 

minska stress i samband 

med dagkirurgi genom att 

studera förändringar av 

kortisol och NK- 

lymfocyter i plasma. 

Under operation 

minskade kortisolnivån i 

plasma hos de båda 

musikgrupperna, i 

kontrollgruppen ökade 

nivån. Nivåerna av NK-

lymfocyter ökade i 

musikgrupperna under 
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operation medan de 

minskade i 

kontrollgruppen. 

Camara et al. 

2008 

 

Hawaii 

 

 

The effect of live 

classical piano music on 

the vital signs of patients 

undergoing ophthalmic 

surgery 

Att undersöka effekterna 

av klassisk live 

pianomusik på vitala 

parametrar hos patienter 

som genomgår 

ögonkirurgi. 

Blodtryck, puls och 

andningsfrekvens sänktes 

hos de patienter som 

lyssnade på pianomusik. 

Chang & Chen 

2005 

 

Taiwan 

 

 

 

 

 

Effects of music therapy 

on women´s physiologic 

measures, anxiety, and 

satisfaction during 

cesarean delivery 

Att undersöka effekterna 

av musikterapi på 

kvinnors vitala 

parametrar, orosgrad och 

tillfredsställelse under 

kejsarsnitt. 

Experimentgruppen 

upplevde signifikant 

mindre oro och en större 

tillfredsställelse under 

kejsarsnittet. Ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna 

gällande vitala 

parametrar.  

Nilsson et al. 

2005 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress reduction and 

analgesia in patients 

exposed to calming music 

postoperatively: a 

randomized controlled 

trial 

Att undersöka om musik 

peri- eller postoperativt 

kan påverka stress och 

immunförsvar under och 

efter narkos samt 

undersöka om det fanns 

en skillnad mellan 

patienter som exponerats 

för musik peri- eller 

postoperativt. 

I den postoperativa 

musikgruppen sjönk 

kortisolnivån mer, de 

hade mindre oro, smärta 

och behövde mindre 

morfin än 

kontrollgruppen. 

Den perioperativa 

musikgruppen hade 

mindre smärta än 

kontrollgruppen. Ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna 

gällande blodtryck, puls 

och saturation. 

Nilsson et al. 

2009 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School-aged children´s 

experiences of 

postoperative music 

medicine on pain, distress 

and anxiety  

Att undersöka om 

postoperativt 

musiklyssnande kan 

minska 

morfinkonsumtionen 

samt påverka smärta, 

utmattning och oro efter 

dagkirurgi. Även 

beskriva upplevelsen av 

postoperativt 

musiklyssnande hos 

skolbarn som genomgått 

dagkirurgi. 

Behovet av morfin var 

mindre i musikgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen. Barnens 

individuella FAS-poäng 

minskade men ingen 

signifikant skillnad sågs 

mellan grupperna 

gällande FAS, CAS, 

FLACC, short STAI och 

vitala parametrar.  

Barnen upplevde musiken 

lugnande och 

avslappnande. 
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Twiss et al. 

2006 

 

USA 

The effect of music 

listening on older adults 

undergoing 

cardiovascular surgery 

Att undersöka effekten av 

musiklyssnande på 

postoperativ oro och 

intubationstid hos 

patienter som genomgår 

kardiovaskulär kirurgi. 

Musikgruppen hade 

mindre oro och kortare 

intubationstid än 

kontrollgruppen. 

Zhou et al. 

2011 

 

Kina 

 

 

 

 

 

Effects of music therapy 

on depression and 

duration of hospital stay 

of breast cancer patients 

after radical mastectomy 

Att undersöka musikens 

effekter på depression 

hos bröstcancerpatienter 

efter radikal mastektomi 

samt undersöka om 

längden på 

sjukhusvistelsen 

förändrades av 

musikterapi. 

Experimentgruppen hade 

signifikant lägre 

depressionspoäng än 

kontrollgruppen. Längden 

på sjukhusvistelsen var 

kortare för 

experimentgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen.  

 


