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ABSTRAKT 

Bakgrund: I dagens sjukvård används redan musik i syfte att lindra ångest och smärta. 

Flertalet studier har påvisat musikens inverkan på både fysiska och psykiska faktorer som 

exempel välbefinnande, läkemedelsbehov och stress. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie 

var att belysa eventuella hälsovinster av musik hos patienter som genomgår olika ingrepp i 

operationssal. Metod: Litteraturöversikt som baseras på 29 vetenskapliga artiklar som 

analyserades avseende vedertagna vetenskapliga kriterier och resultaten sorterades utifrån 

likheter och skillnader i olika kategorier. Resultat: Flertalet studier som studerade subjektiva 

och objektiva parametrar kopplade till stress (ångest/oro, kortisol, inflammation) identifierade 

statistiskt säkerställda skillnader mellan interventions- och kontrollgrupperna, där musik hade 

gynnsamma effekter. Avseende smärta och läkemedelsbehov identifierades delvis 

signifikanta skillnader och i fråga om puls och blodtryck noterades inga säkerställda effekter. 

I de kvalitativa utsagorna i artiklarna såg deltagarna positivt på musiken. Diskussion: 

Litteraturstudiens resultat indikerar att musik har en positiv inverkan på patienterna som 

genomgår olika ingrepp i operationssalen. Vissa problem har dock identifierats; studiernas 

resultat är inte alltid jämförbara då de skiljer sig från varandra gällande intervention, urval 

och design, samt att artiklarna är av varierande kvalitet, med nästan uteslutande icke-blindade 

studier. Slutsats: Sjuksköterskor över hela världen har redan idag insett musikens betydelse i 

vården. Viss evidens finns redan för att stödja dess effekter i operationsmiljön och musik är 

förknippat med få eller inga bieffekter. Dock är det önskvärt med fler högkvalitativa studier 

innan musik kan implementeras i den dagliga vården.  

Nyckelord: Kirurgi; Litteraturöversikt; Musik; Operation  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Music plays already a role in today’s heath care in many ways with the 

objective to reduce anxiety, pain and stress. Several studies have shown the benefits of music 

on both physical and psychological factors, such as wellbeing, drug requirements and stress. 

Aim: The aim of the literature review was to clarify possible health benefits of music in 

patients undergoing different procedures in the operating room. Method: Literature review 

which is based on 29 scientific articles that was analyzed in regard to well-recognized 

scientific criterions and the results were sorted on the basis of similarities and differences to 

different categories. Result: The majority of the studies that studies subjective and objective 

parameters linked to stress (anxiety, cortisol, inflammation) identified significant differences 

between the intervention- and control groups, in which music had beneficial effects. In regard 

of pain and drug requirements was partly significant differences identified and in terms of 

pulse and blood pressure no significant effects was noted. The participants did in the 

qualitative responses see positively on the music. Discussion: The literature review indicates 

that music has a positive effect on patients during different procedures in the operating room. 

Some problems have occurred; the studies result was not always comparable because of 

differences in the intervention, selection and design and because the studies were of different 

qualities with mostly non-blinded studies. Conclusion: Nurses around the world have already 

today realized the importance of music in health care. Some evidence does already exist to 

support the effects in the surgical environment and music is associated with few or no side-

effects. It is however desirable with more high quality studies before music can be 

implemented in the daily care. 

Keywords: Literature review; Music; Operation; Surgery.  
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BAKGRUND  

Musik har genom historien använts på olika sätt som en behandlingsform vid olika symtom 

och sjukdomar. Redan i antika Egypten nämndes dess helande förmåga. Även Florence 

Nightingale insåg musikens potentiella kraft till att understödja läkeprocessen och i dagens 

sjukvård används musiken på flera olika sätt, som exempel i syfte att minska ångest, smärta, 

stress. Musik används även som stimulering hos patienter med kognitiva svårigheter och som 

distraktion vid exempelvis pediatrisk vård (Snyder & Lindquist, 2010).  

Utifrån lämningar och historisk dokumentation från tidigare civilisationer går det att se att 

sjukdomar har påverkat människan i alla tider. Oberoende av trossystem, har målet alltid varit 

att läka kroppen och gemensamt för de tidiga samhällena i gamla Egypten, Babylon, och 

Grekland är att de alla behandlade sinnet som en oskiljaktig del av kroppen. Samma synsätt 

påträffas i traditionell kinesisk- och indisk-ayurvedisk medicin som praktiseras även idag, där 

föreställningar att brister i samspelet mellan kropp och själ kan åstadkomma sjukdomar och 

påverkar hälsa och läkningsprocesser är centrala. Detta står i kontrast till modern 

västerländsk medicin, som traditionellt har fokuserat på kroppen, bevis och 

läkemedelsbehandling (Mayden, 2012).  

Vad musik ”är” eller kan definieras som verkar relativt samstämmigt. Till exempel definierar 

Svenska akademins ordbok (2015) musik som ljud och toner som tillsammans bildar ett 

samspel och regleras av melodiska, rytmiska och harmoniska lagar. I The American Heritage 

dictionary (2015) definieras musik som "The art of arranging sounds in time so as to produce 

a continuous, unified, and evocative composition, as through melody, harmony, rhythm, and 

timbre". Nationalencyklopedin definierar musik som följande: ”En kulturyttring som inte 

låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock 

musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera 

omständigheter kring musiken det vill säga musiklivet” (Nationalencyklopedin, 2015).  

Både fysiskt och psykologiskt men även andligt kan människan påverkas av musik. 

Individuella preferenser och faktorer som miljö, kultur, utbildning kan påverka upplevelsen 

av musik och hur den influerar individen (Snyder & Lindquist, 2010). Fysiologiska faktorer 

som hjärtfrekvens, blodtryck, kroppstemperatur och hormoner påverkas av musik och 

musikens rytm och tempo kan hjälpa till att synkronisera kroppsrytmerna. Musik med mindre 
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än 80 slag per minut och med en regelbunden rytm kan ge en lugnande effekt på kroppen och 

ge en avslappnande känsla (Robb m.fl., 1995).  

En av musikens fördelar är att den har en ångestdämpande förmåga genom att distrahera 

medvetandet med meningsfulla ljudstimuli och förbättrar upplevelsen av omgivningen. På så 

sätt hjälper den patienten att fokusera sin uppmärksamhet på musiken och minska stressfulla 

tankar och yttre orosmoment (Snyder & Lindquist, 2010). Nationalencyklopedin (2015) 

definierar ångest som ett "tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck, 

beroende på om man betonar en psykisk eller kroppslig aspekt". I den medicinska ordboken 

av Lundh och Malmquist (2009) beskrivs ångest som följande ”Ångest, känsla av inre 

obehag, oro eller skräck utan känd orsak, antingen ständigt eller också anfallsvis, ofta i 

samband med vissa situationer. Realångest är ångestsymtom relaterade till yttre, obehagliga 

händelser. Neurotisk ångest kännetecknas av att ångesten är irrationell, det vill säga saknar 

förnuftsmässigt acceptabel förklaring” (Lundh & Malmquist, 2009, s.463).  

I väntan på en operation upplever patienter i många fall ångest och oro inför det som väntar 

och detta kan medföra negativa effekter på hälsa och välbefinnande. Mycket ångest påverkar 

patientens fysiska förutsättningar inför ingreppet negativt, bland annat genom förhöjda 

blodkortisolnivåer, ökat blodtryck och hjärtfrekvens. Detta kan i sin tur orsaka ett sämre 

immunförsvar och en ökad risk för infektioner. Lugnande läkemedel (som bland annat ges för 

att minska oro) har även nackdelen att de kan ge biverkningar som trötthet och 

andningsdepression samt vidare interagera med läkemedlen som administreras i samband 

med anestesin (Bradt m.fl., 2013). 

Preoperativ ångest är en faktor som i hög grad förutser postoperativ smärta (Hui Yan, 2009). 

Bristfälligt behandlad postoperativ smärta har i sin tur ett flertal negativa effekter: försämrad 

sårläkning (McGuire, 2006; Bradt m. fl, 2013), senare utskrivning från sjukhuset (Morrisson, 

2003) samt risk för uppkomst av kroniska smärtsyndrom (Perkins, 2000). 

Studier har visat att musikens har effekter på stressrelaterade symtom både preoperativt och 

postoperativt. Musikens effekt preoperativt påvisades bland annat i en studie av Lee m.fl. 

(2012) i vilken resultatet visade en signifikant minskning av ångest och hjärtfrekvens i 

studiegruppen som fick lyssna på musik innan operationsstarten. 
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Poliwczak m.fl. (2013) utförde en studie om musikens påverkan på patienter som genomgick 

perkutan ballongvidgning av kranskärlen. I denna studie påvisades det att musiken hade en 

positiv inverkan på framgången av operationen och även rehabiliteringen efteråt. 

I det postoperativa förloppet påvisades musikens betydelse i en studie på patienter som 

genomgått ingrepp i buken. Smärtupplevelsen efter operation lindrades av musik och 

påverkade både humör och känslor (Vaajoki m.fl., 2011).  

Att musik kan spela en roll i andra sammanhang har olika studier också visat. Bradt m.fl. 

(2010) visade i en systematisk litteraturstudie för att studera musik som ett komplement till 

den vanliga behandlingen på respiratorbehandlade patienter. Både ångest och sederande 

läkemedel kunde minskas med hjälp av musiken. Detta visades också i en studie av Chan 

m.fl. (2013). Samma forskargrupp genomförde även en litteraturstudie avseende musikens 

effekter hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Även här noterades det att musik är 

effektivt som intervention för att förbättra fysiska faktorer som hjärt- och andningsfrekvens 

och för att minska ångest och oro. (Bradt m.fl., 2013).  

Det finns flera olika sätt att utvärdera musikens inverkan på, beroende på av vilken anledning 

man använder den formen av terapi. Det kan ge både fysiska och psykiska fördelar, vilka kan 

inkludera minskad stress och ångest, ha en avslappnande verkan, ge ett minskat behov för 

läkemedelsterapi och ge ett generellt ökat välbefinnande (Snyder & Lindquist, 2010).  

Operationssjuksköterskan möter dagligen patienter som på grund av operationer upplever 

stress och oro inför den väntande situationen som patienten ska genomgå. I 

kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskor (2011) beskrivs det att i samband med 

den perioperativa omvårdnaden ska det reflekteras och analyseras kring rutiner och metoder 

och vården ska vara evidensbaserad. Självständigt eller i team ska också 

operationssjuksköterskan utvärdera forsknings- och förbättringsarbeten och aktuella riktlinjer 

och utföra, utveckla och integrera dessa i omvårdnaden.  

I hälso- och sjukvårdslagen 2 a § (Riksdagen, 1982) står det att hälso- och sjukvårdslagen ska 

"bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt vara 

av god kvalitet ... och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen."  
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Enligt Socialstyrelsen (2005) ingår det i sjuksköterskans roll att så långt som möjligt lindra 

patienternas sjukdomsupplevelser och lidande genom att använda adekvata 

omvårdnadsåtgärder. Patientens trygghet och välbefinnande ska stå i centrum vid 

undersökningar och behandlingar med omdöme, kunskap och noggrannhet.  

Då det finns ett starkt vetenskapligt stöd för musikens positiva inverkan på människors hälsa 

och välbefinnande inom exempelvis pre- och postoperativ vård, spelar sjuksköterskan en 

viktig roll i att erbjuda det till patienter som kan dra nytta av behandlingen. Att använda 

musik som intervention för att stödja patienter att hantera olika stressfyllda situationer och 

symtom som ångest och oro förefaller som metod lovande. Sjuksköterskor inom 

operationssjukvård har i och med sin roll möjligheter att ge råd och omvårdnad kopplade till 

musikinterventioner. I nuläget är det bristfälligt beskrivet hur musiken påverkar patientens 

hälsa under själva operationen och det finns ett behov av att utreda detta mer.  

Intresset för att skapa en helande omgivning är inte nytt och redan Florence Nightingale insåg 

hur viktigt det var. Nightingale förstod att faktorer som färg, ljus och ljud kunde, precis som 

sjuksköterskans närvaro gagna patienten. En positiv distraktion är ett element som skapar 

positiva känslor och distraherar patienten från oro- och ångestfyllda tankar. Som exempel kan 

smärta minskas när patientens uppmärksamhet riktas mot något mer behagligt som en naturvy 

eller konst. En optimal omgivning för patienterna att tillfriskna i är en omgivning i vilken 

patientens läkandeprocess stimuleras av sociala, psykiska, fysiska, spirituella och 

beteendefaktorer. Dessa kommer både från interna och externa faktorer. Musiken tillhör de 

externa faktorerna där även ljus, färger, lukter och andra ljud tillhör (Kreitzer & Koithan, 

2014).  

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hälsovinster hos patienter av musik under 

ingrepp i operationssal. 
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METOD 

Studien har genomförts i form av en litteraturstudie, - och i denna form av studie belyses och 

sammanfattas tidigare forskning för att ge en översikt i området. Den viktigaste källan till 

information i dessa studier är vetenskapliga artiklar skrivna av forskare som genomfört 

originalforskning. Litteraturstudier och andra former av litteraturstudier är artiklar 

sammanställda av andras forskning och bör därför inte medtags i studentarbeten på avancerad 

nivå. En forskningsfråga ställs inledningsvis. Därefter kan en plan läggas upp för hur arbetet 

genomföras och hur informationen ska samlas in och analyseras. Slutligen redovisas fynden i 

en skriftlig rapport. Studien ska utföras systematiskt med tydliga regler för utförande och 

inkluderings- och exkluderingskriterier. Detta för att upprepning ska vara möjligt av en tredje 

part samt att bias ska undvikas. Med fördel skrivs studien av mer än en person för att öka 

trovärdigheten i resultatet. Upptäckterna leder oftast fram till att teman i forskningen 

påträffas (Polit & Beck, 2012). 

Litteratursökning och urval 

Inledningsvis utfördes en pilotsökning med orden music och operating. Därefter genomfördes 

en strukturerad sökning med ytterligare sökord och begränsningar på databaserna PubMed 

och Cinahl. Resultaten av dessa sökningar visas i Tabell 1. Sökningarna utfördes med 

fritextorden surgery, surgical procedures, operating room, music, music intervention och 

audio therapy istället för MESH-termer för att få en bredare sökning och besvara syftet bättre.  

Inklusionskriterier var att i undersökningarna skulle musik eller harmoniska ljud spelas upp 

under ingrepp som görs i en operationssal. I de fall där musiken spelades före eller efter 

ingreppen togs artiklarna med om musiken även spelades under. Alla artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska och beröra vuxna patienter (>18 år). 

Exklusionskriterier var att de ej var  vetenskapliga.  

Bearbetning 

Huvudsökningarna till denna litteraturstudie genomfördes i Cinahl och PubMed. Till 

sökningen i Cinahl användes alternativet att exkludera alla artiklar som också fanns i 

PubMed. Inga nya träffar som matchade inklusionskriterierna påträffades därmed i Cinahl. 

Därför redovisas resultaten från sökningarna i denna databas inte i tabellen.   

Sökningen i PubMed genererade 270 träffar av vilka 176 titlar inte ansågs stämma överens 

med syftet.  Därefter lästes de kvarvarande 94 artiklarnas abstrakt. Av dessa lästes 35 artiklar 
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i fulltext och totalt 29 artiklar uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna vilket redovisas 

i tabell 1.  

Kvalitetsgranskning 

De 29 artiklarna som bedömdes kunna ingå i resultatet kvalitetsgranskades enligt SBUs 

granskningsmall för randomiserade studier (SBU, 2014). Med stöd av mallen bedömdes 

risken för systematiska fel urvalet av deltagare samt risk för felkällor under behandlingen av 

deltagarna, den bedömer också risken för felkällor vid författarnas bedömning av utfallsmått, 

bortfall och resultatrapporteringen samt eventuella intressekonflikter. Granskningsmallen är 

subjektiv och bedömer risken för ovanstående parametrar och risken för systematiska fel 

sammanfattas som låg, medelhög och hög. Inga av de utvärderade artiklarna exkluderades 

efter granskningen på grund av hög risk för systematiska fel, varför alla 29 identifierade 

artiklar ingår i den föreliggande litteraturstudiens rapportering. Kvalitetsbedömningen av 

artiklarna redovisas i sammanställningen av artiklarna i bilaga 1. 

 

 

Tabell 1. Pubmed artikelsök  

Sökord Begräns-

ningar 

Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

surgery  3585016      

surgical 

procedu

res 

 2455108      

operatin

g room 

 32415      

music  17341      

music 

interven

tion 

 1021      

audio 

therapy 

 

 

 

 6350      
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((((surge

ry) OR 

surgical 

procedu

res) OR 

operatin

g room)) 

AND 

(((audio 

therapy) 

OR 

music 

interven

tion) OR 

music) 

Clinical 

trial + 

abstract + 

published 

in the last 

10 years 

270 270 94 35 29 29 

 

Etiska överväganden 

Att studierna har tillfredställande etiska aspekter som exempel att de blivit godkänd av en 

etisk kommitté har inte framgått i samtliga artiklar. Inga artiklar exkluderades dock på grund 

av detta eftersom de var relevanta att ta med i översikten med hänsyn syftet och de ansågs 

inte ha brister gällande etiska aspekter.  

Analys 

När alla studierna funnits och granskats påbörjades arbetet med att analysera och identifiera 

viktiga teman i studierna. Mönster och överensstämmelser eftersöktes liksom avvikelser. Då 

det inte är möjligt att analysera alla teman som uppkommer valdes de som ansågs mest 

relevanta i anslutning till litteraturstudiens syfte. En sammanställning av resultaten utröntes, 

bedömdes kritiskt och förklarades på ett översiktligt sätt för att inte endast beskriva 
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forskarnas studier utan också uppdaga den generella kunskapsnivån inom ämnet. Studier med 

likvärdiga resultat summerades gemensamt (Polit & Beck, 2012). 

Den systematiska litteraturstudien går ut på att systematiskt söka, granska och sedan 

sammanställa resultaten inom det valda ämnet. Fokus bör ligga på aktuell forskning och 

resultatet ska kunna ligga till grund för klinisk verksamhet. Denna litteraturstudie har 

innefattat en problemformulering, frågor, en plan för studien, utarbetande av sökord och 

sökstrategi, identifikation och värdering av litteratur, analys och diskussion av resultatet samt 

slutsatser (Forsberg & Wengström, 2008). 

Analysen av artiklarna resulterade i sex kategorier, musikens påverkan på patientens 

ångest/oro, musikens påverkan på patientens smärta, musikens påverkan på patientens puls 

och blodtryck, musikens effekter på patientens fysiologiska hälsovariabler, musikens effekter 

på patientens läkemedelsbehov, studiedeltagares upplevelser av musik som stöd i samband 

med operation. 

RESULTAT 

Först redovisas de inkluderade studiernas ursprung, typ av kirurgi och anestesiform som 

används och hur musikinterventionerna har genomförts. Därefter presenteras kategorierna. 

Beskrivning av studiers ursprung, typ av kirurgi/anestesi samt hur musikinterventionen 

utfördes 

Ursprungsland 

29 studier ingick i litteraturstudien och dessa inkluderade sammanlagt 2634 deltagare innan 

bortfall och 2581 deltagare efter. Dessa studier undersökte effekten av musik på fysiska och 

psykiska faktorer under ingrepp som utförs i en operationssal. Åtta studier var utförda i 

Nordamerika, i USA (Tsvain m.fl., 2012, Guerrero m.fl, 2011, Wu m.fl., 2011, Binns-Turner 

m.fl., 2011, Dabu-Bondoc m.fl., 2010, Vachiramon m.fl., 2013, Johnson m.fl., 2012, Twiss 

m.fl., 2006). En studie utfördes både i USA och Libanon (Ayoub m.fl., 2005). Åtta artiklar 

kommer från länder i Europa, Sverige, Storbritannien, Danmark, Spanien, Italien och 

Slovenien (Weeks & Nilsson, 2011, Björkman m.fl., 2013, Nilsson m.fl., 2009, Kulkarni 

m.fl., 2012, Graversen & Sommer, 2013, Jimenez-Jimenez m.fl., 2012, Costa m.fl., 2010, 

Triller m.fl., 2006 ). Resterande tolv artiklar kommer från Asien, Iran, Turkiet, Israel, Indien, 

Sydkorea, Kina, Japan och Taiwan (Reza m.fl., 2007, Shabanloei m.fl., 2010, Ovayolu m.fl., 

2006, Zengin m.fl., 2013, Szmuck m.fl., 2008, Harikumar m.fl., 2006, Yeo m.fl., 2013, Kang 

m.fl., 2008, Zhang m.fl., 2014, Zhang m.fl. 2005, Arai m.fl., 2008, Chang & Chen, 2005). 
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Antalet deltagare i studierna varierade mellan 26 till 240 personer. En av studierna var en 

pilotstudie (Wu m.fl., 2011). Alla studier inriktade sig på vuxna deltagare över 18 år. Studien 

av (Twiss m.fl., 2006) baserar sig på personer som är 65 år och äldre. 

Typ av kirurgi samt anestesi 

Vilka procedurer som deltagarna genomgick i studierna varierade och likaså vilken form av 

anestesi som användes. 20 stycken av procedurerna utfördes i regional anestesi eller med 

smärtstillande och bedövning. Dessa ingrepp var koloskopi, cystoskopi, kirurgisk abort, 

koronarangiografi med eller utan PCI, kejsarsnitt, transrektal prostatabiopsi, benmärgsbiopsi, 

bronkoskopi, stripping av vena saphena magna, Mohs kirurgi, ljumskbråcksplastik, olika 

radiologiska procedurer, inläggning av subkutan venport, och olika vanliga kirurgiska 

ingrepp (Harikumar m.fl., 2006, Costa m.fl., 2010, Björkman m.fl., 2013, Ovayolu m.fl., 

2006, Zhang m.fl., 2014, Yeo m.fl., 2013, Guerrero m.fl., 2011, Wu m.fl., 2011, Weeks & 

Nilsson, 2011, Nilsson m.fl., 2009, Chang & Chen, 2005, Tsvain m.fl., 2012, Shabanloei 

m.fl., 2010, Triller m.fl., 2006, Jimenez-Jimenez m.fl., 2012, Vachiramon m.fl., 2013, 

Kulkarni m.fl., 2012, Zengin m.fl., 2013, Arai m.fl., 2008, Ayoub m.fl., 2005). De resterande 

nio procedurerna som utfördes i generell anestesi var kejsarsnitt, olika former av hjärtkirurgi, 

laparoskopisk cholecystektomi och bråckplastik, knäplastik, olika former av gynekologiska 

ingrepp, olika vanliga kirurgiska ingrepp och mastektomi (Reza m.fl., 2007, Twiss m.fl., 

2006, Graversen & Sommer, 2013, Szmuck m.fl., 2008, Kang m.fl., 2008, Johnson m.fl., 

2012, Dabu-Bondoc m.fl., 2010, Binns-Turner m.fl., 2011, Zhang m.fl. 2005). 

Musikinterventionens utförande 

Hur musiken spelades skiljde sig också mellan studierna. I de flesta studierna spelades 

musiken endast under ingreppet i operationssalen, men i två studier spelades musiken både 

under och efter operationen (Twiss m.fl., 2006, Graversen m.fl., 2013). I två andra studier 

startades musiken redan innan och fick vara kvar tills ingreppets slut (Costa m.fl., 2010, 

Vachiramon m.fl., 2013). Det var endast i en studie där deltagarna fick lyssna på musik under 

hela perioperativa förloppet, före, under och efter (Binns-Turner m.fl., 2011) . Uppspelningen 

kunde ske i både högtalarsystem vilket den gjorde i fyra studier (Nilsson m.fl., 2009 Ovayolu 

m.fl., 2006 Vachiramon m.fl., 2013 Zengin m.fl., 2013) eller i ljudkudde vilket skedde i en 

studie (Graversen & Sommer, 2013). I de flesta undersökningar (N=21), lyssnade patienterna 

dock i hörlurar. I två studier fanns det inte beskrivet hur patienterna fått lyssna på musik 

(Zhang m.fl., 2014, Triller m.fl., 2006) och i en testades ljudkudde i en grupp och högtalare i 

en annan (Weeks & Nilsson, 2011). Musiken var mer eller mindre valbar i grupperna och inte 



10 

 

alltid så utförligt beskriven. I sex grupper fick patienterna helt själva välja musik (Kulkarni 

m.fl., 2012, Zhang m.fl., 2014, Vachiramon m.fl., 2013, Harikumar m.fl., 2006, Zhang m.fl, 

2005, Ayoub m.fl., 2005). I de resterande 23 studierna kunde musiken vara helt förutbestämd 

av forskarna eller valbar för patienten till en viss del som då fick välja mellan ett antal genrer 

som kunde variera mellan 3-20 stycken. Musiken i de olika genrerna beskrevs inte särskilt 

ingående i de flesta av studierna mer än att det handlade om till exempel klassisk, new age 

eller lugn musik. Tre stycken studier (Nilsson m.fl., 2009, Weeks & Nilsson, 2011, Graversen 

m.fl., 2013) använde sig av MusiCure som är musik speciellt framtagen av kompositören 

Niels Eje för att ha en lugnande och avslappnande verkan på patienterna (MusiCure, 2015). I 

en studie undersöktes HemiSync, som också är musik särskilt skapad för att avslappning 

(HemiSync, 2015), jämfört med för patienten valfri musik (Dabu-Bondoc m.fl., 2010).  

Interventionen mättes i alla studier mot en kontrollgrupp, men i fyra av studierna 

kontrollerades utöver musikinterventionen också effekten av ljudblockerande hörlurar mot 

kontrollgruppen (Johnson m.fl., 2012, Kang m.fl., 2008, Ayoub m.fl., 2005, Tsvain m.fl., 

2012). 

I majoriteten av studierna beskrevs inte huruvida forskarna som samlade in data var 

medvetna om vilka patienter som ingick i interventionsgruppen eller inte. Att lyssna på musik 

går inte heller att dölja för patienter som genomgår ingrepp i regional anestesi. Men även i 

några studier där patienterna opererades i generell anestesi var de medvetna om att de fick 

lyssna på musik då den kunde börja spelas innan induktionen av anestesi eller följa med 

patienten till uppvakningsavdelningen. I tre fall beskrevs det att forskaren som samlade in 

data inte var medveten om vilka patienter som ingick i interventionsgruppen (Kang m.fl., 

2008, Ayoub m.fl., 2005, Jimenez-Jimenez m.fl., 2012) och i ett fall beskrevs det hur både 

forskaren och personalen som utförde proceduren var blindade (Costa m.fl., 2010). I två 

studier som utfördes på patienter som genomgick ingrepp i generell anestesi var både 

deltagarna och forskarna omedvetna om vem som lyssnade på musik (Reza m.fl., 2007, 

Szmuck m.fl., 2008). 
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RESULTAT UTIFRÅN STUDIERNAS UTKOMSTMÅTT 

Musikens påverkan på patientens ångest/oro  

Patienternas ångest under och efter ingrepp i operationssal mättes i de flesta av studierna. 

Flera olika mätmetoder användes och resultaten varierade. Mätskalor som användes var State 

Trait Anxiety Inventory (STAI), Visuell Analog skala (VAS), Rapid Assessment Anxiety 

(RAA) och (Numerical Rating Scale - NRS).  

Statistiskt säkerställda skillnader på ångestnivåerna (STAI, VAS, NRS) sågs i ett flertal 

studier där musikinterventionen ledde till mindre ångest (Ovayolu m.fl., 2006, Vachiramon 

m.fl., 2013, Yeo m.fl., 2013, Zhang m.fl., 2014, Jimenez-Jimenez m.fl., 2013, Zengin m.fl., 

2013, Shabanloei m.fl., 2010, Twiss, Seaver & McCaffrey, 2006, Vachiramon m.fl., 2013, 

Chang och Chen, 2005, Binns-Turner m.fl., 2011, Week och Nilsson, 2011).   

Mixade resultat (STAI) påträffades i en studie av Björkman m.fl. (2013) där resultatet 

uppvisade en signifikant effekt av musiken med reducering av ångest hos kvinnor jämfört 

med kontrollgrupp men denna skillnad kunde inte påvisas för män. Några säkerställda 

skillnader avseende ångest (STAI) noterades ej i studier utförda av Nilsson m.fl. (2009), 

Guerrero m.fl. 2012 och Kulkarni m.fl. (2012).  

Den enda studien som var dubbel-blind var utförd av Reza m.fl. (2007), men där 

observerades ej (VAS) några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna. Johnson 

m.fl. (2012) fann en signifikant skillnad  (RAA) till favör för gruppen som hade 

ljudblockering istället för musik i hörlurarna, men detta var först då patienter med preoperativ 

ångest under fyra enligt RAA exkluderats. Då samtliga patienter inkluderades kunde ingen 

signifikant skillnad skönjas mellan grupperna.  

Musikens effekter på patientens smärta 

Åtta studier påvisade signifikant, eller delvis signifikant minskning av smärta i 

interventionsgrupperna vid mätning före, under och/eller efter ingreppet. Sex studier fann 

inga signifikanta resultat. En studie fick ett signifikant resultat, men till favör för 

kontrollgruppen. 

Smärta mättes i de flesta studier med VAS. I sex studier påvisades det en signifikant 

minskning av smärta portoperativt för gruppen som lyssnade på musik under ingreppet (Costa 

m.fl., 2010, Shabanloei m.fl., 2010, Binns- Turner m.fl., 2011, Zengin m.fl., 2013, Yeo m.fl., 
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2013, Zhang m.fl., 2014). I en studie av Dabu-Bondoc m.fl. (2010) mättes smärta med VAS 

sex gånger postoperativt och det var endast vid mätningarna en timme och 24 timmar efter 

som interventionsgruppen hade ett signifikant resultat. Graversen och Sommer (2013) 

observerade inga skillnader mellan interventions- och kontrollgruppen vid första mätningen 

med VAS tre timmar postoperativt, men däremot både tre och sju dagar efter ingreppet hade 

interventionsgruppen signifikant mindre smärta. Två studier utförda med patienter som 

genomgick ingrepp i regional anestesi med VAS som mätinstrument fann inga skillnader 

mellan grupperna (Kang m.fl., 2008, Harikumar m.fl., 2006). Reza m.fl. (2007) och Szmuk 

m.fl. (2008) undersökte musikens verkan på smärta på patienter i generell anestesi, också 

med VAS, men inga signifikanta skiljaktigheter fanns där heller. Wu m.fl. (2012) använde sig 

av 11-point numerical scale för att mäta smärta och Tsivian m.fl. (2012) jämförde smärta 

mellan VAS, Verbal Response Scale (VRS) och McGill Pain Questionnaire (MPQ) men inga 

resultat var signifikanta. En signifikant ökning av smärta i interventionsgruppen efter 

ingreppet mätt med VAS påvisades i en studie av Guerrero m.fl. (2012). 

Musikens effekter på patientens puls och blodtryck 

VAS skala som användes för subjektiv bedömning av ångest och till dess fördelar räknas 

smidighet och hastighet i klinisk miljö. STAI som är mer tidskrävande har dock bättre 

reliabilitet och validitet. Puls är ett väl etablerat verktyg för att mäta effekterna av stress på 

det autonoma nervsystemet. Det är inte invasivt och korrelerar väl med ångestnivåer 

(Sadideen, 2012). 

Puls och blodtryck mättes ofta i studierna som indikatorer på stress, ångest och 

välbefinnande. De flesta studier fann inte några signifikanta resultat på att musik hade en 

inverkan på dessa parametrar (Arai m.fl., 2008, Dabu-Bondoc m.fl., 2010 ,Chang och Chen, 

2005, Zhang m.fl., 2005, Guerrero m.fl., 2012, Jimenez-Jimenez m.fl., 2013, Tsivian m.fl., 

2012, Kulkarni m.fl., 2012).  

I en studie av Szmuk (2008) mättes både puls och medelartärtrycket (MAP) med fem 

minuters intervall från intubation till extubation. Ett signifikant lägre MAP kunde påvisas 

men inte någon förändring i puls. Samma resultat fick Binns-Turner m.fl. (2011) i deras 

studie.  

Vid inledning av procedurerna var puls och blodtryck liknande i både interventions- och 

kontrollgruppen i studier av Triller m.fl. (2006), Costa m.fl. (2010), Zengin m.fl. (2013)  och 
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Yeo m.fl. (2013). Men vid avslut kunde det påvisas att puls, systoliskt och diastoliskt 

blodtryck var signifikant lägre i interventionsgruppen.  

I en annan studie registrerades endast pulsens förändringar. Detta utfördes vid två tillfällen, 

före och efter proceduren. Resultatet visade signifikant lägre puls i interventionsgruppen 

(Zhang m.fl., 2014). 

Musikens effekter på patientens fysiologiska hälsovariabler 

Fem studier behandlar hur fysiologiska hälsovariabler i form av laboratorievärden påverkas 

av musik under operation. I fyra av dessa (Arai m.fl., 2008, Jimenez-Jimenez m.fl., 2013, 

Zengin m.fl., 2013, Graversen och Sommer, 2013), identifierades signifikanta skillnader 

mellan interventions- och kontrollgrupperna där interventionsgrupperna visade indikationer 

på bättre avslappning och mindre stress. Två av studierna (Graversen och Sommer, 2013, 

Zhang m.fl., 2005), undersökte även variabler kopplade till immunförsvar och sårläkning, 

avseende dessa observerades inga skillnader mellan grupperna. 

Amylaskoncentration i saliv användes som en indikator för musikens relaxerande effekt och 

värdena beräknades vid ankomst till operationssalen och vid sårförslutning. Musikgruppen 

visade upp signifikant lägre nivåer av amylas vid mättillfälle två jämfört med 

kontrollgruppen. Musikgruppen sänkte även amylasvärdena signifikant vid tillfälle två 

jämfört med tillfälle ett Arai m.fl. (2008).  

Vid undersökning av adrenalin- och noradrenalinpåslag före och efter operation påvisades ett 

signifikant lägre påslag hos interventionsgruppen (Jimenez-Jimenez m.fl., 2013).  

Zengin m.fl., (2013) undersökte om kortisol- och Adrenokortikotropt hormon (ACTH)-

nivåerna påverkas där interventionsgruppen och kontrollgruppen hade liknande 

utgångsvärden. Vid två mättillfällen, ett efter musiklyssning 30 minuter precis före ingreppet 

och ett efter ingreppet visade interventionsgruppen signifikant lägre kortisol- och ACTH-

nivåer jämfört med kontrollgruppen.  

Graversen och Sommer (2013) undersökte C-reaktivt protein (CRP) och kortisol som mättes 

före och efter ingreppet. Kortisolnivån sänktes signifikant i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. CRP däremot visade inga signifikanta förändringar.  
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I en studie av Zhang m.fl. (2005) studerades musikens effekt på Interleukin-6 som 

utvärderades före, direkt efter och en timme efter ingreppet men inga signifikanta skillnader 

återfanns mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen.  

Musikens effekter på patientens läkemedelsbehov 

13 studier undersökte om läkemedelsbehandlingen påverkades av att musik spelades för 

patienterna under operationer. Fyra studier observerade signifikanta skillnader mellan 

behandlings- och kontrollgrupperna i form av lägre läkemedelsbehov avseende smärta, 

illamående och sedering. Tre studier fann delvis signifikanta skillnader samtidigt som sex 

studier inte observerade några signifikanta skillnader mellan interventions och 

kontrollgruppen.  

Intraoperativ Fentanylförbrukning minskade signifikant hos musikgruppen jämfört med de 

andra grupperna (Dabu-Bondoc m.fl., 2010). Detta står i kontrast till tre studier av Kulkarni 

m.fl. (2012), Binns-Turner m.fl. (2011) och Schmuk m.fl. (2008) där det däremot inte 

påvisades skillnader i Fentanylbehovet.  

Mängden Midazolam som erhölls under operationen registrerades och i musikgruppen var 

behovet signifikant lägre (Harikumar m.fl., 2006, Kulkarni m.fl., 2012, Costa m.fl., 2010).  

I en studie av Ovayolu m.fl. (2006) påvisades ingen signifikant skillnad mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen gällande förbrukning av varken Midazolam eller 

Meperidine.  

Sedativ effekt av musik undersöktes med Bispectral Index (BIS) som beskriver narkosdjupet 

under generell anestesi. Musikgruppens tid för anestesiinducering var signifikant kortare. 

Måldos för Propofol och total mängd Propofol var signifikant lägre i musikgruppen jämfört 

med kontrollgruppen (Zhang m.fl., 2005). Dessa fynd stödjs i en studie av Ayoub m.fl. 

(2005) där musikgruppen hade signifikant lägre Propofolbehov jämfört med de andra 

grupperna. Men detta står i kontrast till en studie av Kang m.fl. (2008) där BIS mättes sju 

gånger under operationen. BIS i gruppen med ljudblockering var signifikant lägre än 

kontrollgruppen vid två tillfällen. För musikgruppen påvisades inga signifikanta resultat. Inte 

heller Gravesen och Sommers (2013) studie stöttar resultaten.  
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Mängden administrerad Petidin var inte signifikant lägre i interventionsgruppen. Men 

däremot behövde signifikant färre antal i denna grupp Petidin (Costa m.fl., 2010).  

I en studie av Gravesen och Sommer (2013) administrerades och registrerades Remifentanil, 

Droperidol och postoperativt Morfin men inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

noterades. Nilsson m.fl. (2009), Reza m.fl. (2007) och Binns-Turner m.fl. (2011) fann inte 

heller några signifikanta skillnader i morfinförbrukning  

End-tidala nivåer av Sevoflourane uppmättes och BIS registrerades samt total användning av 

Rocuronium och Efedrin i en studie, men inga signifikanta skillnader utskiljdes mellan 

grupperna (Schmuk m.fl., (2008).  

Nilsson m.fl. (2009) studerade förbrukningen av Diazepam men ingen signifikant skillnad 

kunde noteras mellan grupperna.  

Studiedeltagares upplevelser av musik som stöd i samband med operation 

Två studier inkluderade förutom de kvantitativa parametrarna deltagarnas svar på öppna 

frågor som presenterar utifrån ett kvalitativt perspektiv.  

I en studie ställdes frågan efter att ingreppet var färdigt " Vad tror du var det enskilt viktigaste 

faktorn som påverkat hur bra eller dåligt din abort gick?". 69 % alla patienter påpekade 

vikten av närvaro av personal samt verbal och fysisk kontakt under operationen. 24 % av 

patienterna i interventionsgruppen upplevde att musiken som ett positivt hjälpmedel då det 

underlättade genomgången av proceduren att fokusera på den (Wu m.fl., 2012). 

I en annan studie fick deltagarna berätta om sina upplevelser med egna ord. Bland de många 

synpunkter och kommentarer relaterade till musikinterventionen upplevdes bland annat att 

musiken hade en lugnande effekt och gav en generellt bättre upplevelse. Flera deltagare 

kunde tänka sig rekommendera musik till andra patienter. En del negativa kommentarer kom 

fram, främst av de som tillhört kontrollgruppen och önskat att lyssna på musik. Det yttrades 

även synpunkter relaterat till att annan musik än den tillgängliga hade föredragits (Johnson 

m.fl., 2012). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa eventuella hälsovinster av musik hos patienter 

under ingrepp i operationssal. Vi har funnit blandade resultat avseende hur musik som 

intervention påverkar ångest och oro, men övervägande ger resultatet bilden av att musik har 

en ångest- och orolindrande verkan. 

Detta överensstämmer bra med tidigare litteratur som studerat musik i operationsmiljöer 

(Heiser m.fl., 1997). Fynden stödjer teorin om att musik lindrar ångest under stressfulla 

situationer som under operation. En orsak till att inte alla studier noterade resultat till favör 

för musikinterventionerna skulle kunna bero på interventionens utformning; musiken 

spelades upp på olika sätt i de olika studierna, de flesta använde sig av en musikspelare och 

hörlurar, men det fanns också några som använde ett högtalarsystem eller ljudkudde. (Bae 

m.fl., 2014). Om musiken spelas upp i högtalare berörs även personalen av musiken, 

dessutom får patienten ta del av operationsljuden. Hörlurar har stor avskärmningseffekt men 

kan kanske upplevas obekväma. Ljudkudde är bekvämt samtidigt som musiken koncentreras 

till patienten även om operationsljud fortfarande kan upplevas.  

Värt att notera är att de två studierna i litteraturundersökningen som utfördes dubbelblint och 

som därmed bedömdes ha högst kvalitet inte noterade signifikanta skillnader mellan 

grupperna (Reza m.fl., 2007, Szmuk m.fl., 2008). 

Utifrån tidigare forskning menas att klassisk musik har störst hälsofördelar, särskilt stor 

uppmärksamhet ges musik av Bach, Mozart och italienska kompositörer (Trappe, 2010). I 

resultatet i denna litteraturstudie framkom det att samtliga studier i vilka patienterna fick 

lyssna på självvald musik kunde en signifikant minskning av ångest påvisas. Som den 

tidigare forskningen visar är inte bara om patienten får lyssna på musik som är en viktig 

faktor, utan även vilken musik det är. I en studie påvisades det en större ångestdämpande 

effekt när patienterna själva fick välja musik och lyssna på en volym de valt själv (Kim m.fl., 

2011). Detta stöds också av ett påstående från en av deltagarna i studien av Johnson m.fl. 

(2012), som tyckte om musiken, men hade föredragit att få välja den själv. Musikpreferenser 

skiljer sig inte bara från olika personers personliga tycke och smak, men också kulturella 

skillnader förekommer. De kulturella skillnaderna inkluderar inte bara preferenser för typ av 

musik men även hur det accepteras som behandlingskomplement, särskilt som en operation 
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innebär för de flesta en stress- och orofylld situation (Bradt, Dileo och Shim, 2013). 

Studierna i resultatet kommer från flera olika länder med mycket varierande kulturer. Det 

kunde också ses på musiken som användes i de studier där musiken inte var valbar eller 

endast valbar mellan ett visst antal genrer. Att jämföra vidare vilka former av musik som 

hade verkan i studierna är svårt då informationen om musiken i de flesta artiklar var 

bristfällig och inte beskrevs mer än med genren. En intressant aspekt hade varit information 

angående tempo, harmoni, rytm och intensitet och vidare kunskap om dess verkan. För 

implementering i klinik är det ytterst intressant. Även vid vilka tidpunkter musiken spelades 

varierade mellan studierna, gemensamt för studierna och ett inklusionskriterium var att 

musiken skulle spelas under proceduren, men i några studie spelades den också före eller 

efter och under olika lång tid. 

Artiklarna som undersökte läkemedelsbehov och verkan visade mixade resultat beträffande 

signifikanta effekter. Detta skiljer sig delvis från tidigare litteratur som menar att musik har 

signifikant påverkan på sedering genom att musik lindrar ångest i allmänhet och i synnerhet 

under situationer som upplevs stressande till exempel operationer (Bae m.fl., 2014).  

Effekter ackumuleras med effekter från andra faktorer i omgivningen och är därför beroende 

av sammanhang och inställning. Farmakologiska effekter är inte en stabil kvantitet och 

verkan kan ibland ändras dramatiskt som en följd av kontextuell terapeutisk inverkan och 

övertygelser. Dessa kontextuella effekter kan vara så starka att de helt överskuggar de 

farmakologiska effekterna. Förväntningar hos patienterna kan vara en viktig faktor som har 

visat sig påverka de terapeutiska effekterna (Walach m.fl., 2006). Majoriteten av studierna i 

resultatet var inte blindade och på så sätt var patienterna medvetna om att de ingick i 

interventionsgruppen. I de studier som undersökte behov och verkan av läkemedel i samband 

med musiklyssning kan resultaten ha påverkats av patienternas förväntningar och 

föreställningar.  

Psykiska och fysiska påfrestningar ökar mängden hormoner och interleukiner som utsöndras i 

kroppen ger en generell stresspåverkan. Vid hot sänder hypotalamus ut signaler via det 

sympatiska nervsystemet till binjurarna som utsöndrar bland annat kortisol, adrenalin och 

noradrenalin. Adrenokortikotropiskt hormon ( ACTH ) som utsöndras från hypothalamus 

stimulerar utsöndringen av bland annat kortisol. Dessa hormoner och interleukiner ger en 

stresspåverkan på kroppen och stress påverkar en rad faktorer i kroppens cirkulation, 

metabolism, immunförsvar och hemostas (Lee m.fl., 2015). Amylas i saliven har också 
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påvisats öka vid psykisk och fysisk stress (Nater m.fl., 2006). Av anledningar relaterat till 

detta var det relevant att undersöka dessa faktorer i en del av studierna eftersom den fysiska 

påverkan stress kan ha på kroppen kan ge sämre förutsättningar för läkning och återhämtning 

efter en operation. Gällande adrenalin, nordrenalin, kortisol och amylas sågs signifikanta 

reduktioner i interventionsgrupperna, men det var i få studier som detta undersöktes och det 

krävs mer forskning för ett generaliserbart resultat.  

Genom att mäta fysiologiska variabler, effekter på läkemedelsbehov och puls/blodtryck 

undersöks och stärks eventuellt de subjektiva skattningsskalornas effekt av 

musikinterventioner under operationer. Om musik under operation visat sig ha bra effekt på 

både subjektiva skattningsskalor och fysiologiska variabler, läkemedelsbehov och 

puls/blodtryck hade det varit svårare att förneka dess relevans och roll för patienterna, men 

eftersom att resultatet i puls/blodtryck var högst tvivelaktigt, resultatet i läkemedelskategorin 

haltar och endast temat fysiologiska effekter kunde visa ett ganska bra genomslag för 

interventionsgrupperna är det lättare att förneka dess betydelse och funktion för 

operationspatienter. Till detta kommer att artiklarna som berör fysiologiska effekter var för få 

till antalet (5 artiklar) och behandlade olika utfallsmått för att kunna dra några slutsatser med 

tyngd. 

En viktig fråga i RCT är klinisk tillämpbarhet. För att resultaten i en studie ska vara 

generaliserbara måste andelen patienter som ingår vara representativt för populationen i 

samhället. Dessa villkor uppfylls inte alltid. Beroende på interventionen och 

sjukdomstillstånden, kan patienterna som deltar i studierna skilja sig från patienterna i klinisk 

praxis. Främst eftersom urvalskriterier i kliniska prövningar ofta inte korrekt avspeglar 

klinisk praxis (Walach m.fl., 2006). Exkluderingskriterierna i studierna kunde vara mer eller 

mindre omfattande, vilket kan ha påverkat generaliserbarheten av resultaten. I de flesta 

uteslöts till exempel patienter med hörselnedsättningar, kritiskt sjuka och patienter med 

psykiatriska diagnoser. Detta kan ha påverkat hur representativt resultatet är för populationen 

som genomgår de olika ingreppen.  

Selektionsfel kan inträffa på grund av patienternas vilja att delta i en studie. Ett sådant urval 

kan orsaka partiskhet och en överskattning av effekten om deltagarna i studierna är mer 

positiva till interventionen än patienterna som nekat att delta (Walach m.fl., 2006). I flertalet 

studier som presenteras i resultatet har patienter nekat till att delta i studierna och på så sätt 
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kan resultatet bli felvridet då patienterna som deltog kan ha varit generellt mer positiva till 

musik som ett behandlingskomplement än de som inte velat delta.  

Evidensbaserad vård går ut på att hitta bästa möjliga forskning och integrera det med 

beprövad erfarenhet och patienternas önskemål och förväntningar. Som första värdering för 

om interventionen kan användas i den dagliga vården föreslår Polit och Beck (2012) att 

undersöka studiernas validitet och kredibilitet. Därefter är det bra att bedöma vilka resultaten 

är och om de är kliniskt intressanta. Viktigt att också ta med i beräkningarna är vinsterna och 

kostnaderna för patienten, om interventionen kan förbättra livskvalitén och upplevelsen av 

vården eller om biverkningarna är större. I dagens sjukvård är kostnadsfrågan också en viktig 

faktor. Tillslut måste interventionen värderas i förhållande till hur lämplig den är för 

patienten.  

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ingår det i 

sjuksköterskans roll att identifiera patientens sjukdomsupplevelse och lidande och att lindra 

detta när det är möjligt med lämpliga åtgärder. Även om forskningen inte alltid har 

signifikanta resultat gällande musikens inverkan, kan det ändå vara tillrådligt att tillämpa 

detta i samråd med patienternas egna önskningar eftersom majoriteten av patienterna i 

studierna såg positivt på interventionen. Som operationssjuksköterska är det den 

perioperativa omvårdnaden som står i centrum och rutiner och metoder ska regelbundet 

reflekteras över. Självständigt eller i samverkan med andra ska förbättringsarbeten 

implementeras i vården baserat på ny forskning (Riksföreningen för operationssjukvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Att låta patienterna lyssna på musik under ingreppen, 

särskilt de som utförs i regional anestesi, är en förhållandevis lätt omvårdnadsåtgärd att utföra 

för att förbättra patientens upplevelse av proceduren och lindra eventuell ångest och oro. Att 

ge patienterna denna möjlighet behöver inte kosta avdelningen mer än inköp av musikspelare 

och lämplig musik. Detta kan också utföras i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen 

(Riksdagen, 1982) som säger att vården ska byggas på patientens behov av trygghet och 

självbestämmande. I Patientlagen (Riksdagen, 2014) 1 kap, 7 §  står det att "Patienten ska få 

sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i 

överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet". Vidare i 7 kap, 1 §  anges det att 

när flera behandlingsalternativ är tillgängliga, som är lämpliga för den aktuella skadan eller 

sjukdomen och till rimlig kostnad, ska patienten själv få välja mellan alternativen. Enligt 

Patientsäkerhetslagen 6 kap, 7 § är det vårdpersonalen som har ansvar för vården av en 

https://lagen.nu/2014:821
https://lagen.nu/2014:821
https://lagen.nu/2014:821
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patient som ska se till att patienten ges möjlighet till val när flera tillgängliga 

behandlingsalternativ existerar (delaktighet) och dessa är säkra. Detta ger 

operationssjuksköterskan en viktig roll att identifiera patienter som kan gynnas av att lyssna 

på musik och erbjuda detta vid lämpliga tillfällen. 

Operationssalen kan uppfattas som en steril och kal miljö och kan framkalla känslor av 

obehag och ångest hos patienterna.  Det är svårt att påverka utformningen av 

operationssalen och skapa den optimala omgivningen för patientens läkandeprocess på 

grund av kraven som finns på bland annat sterilitet och ventilation. Eftersom omgivningen 

utgör en viktig del av patientens välbefinnande och tillfrisknande kan musiken verka som en 

positiv distraktion under procedurerna som riktar uppmärksamheten från oro och ångest 

(Kreitzer & Koithan, 2014). Musik är en relativt enkel extern faktor som kan påverka 

uppfattningen av omgivningen och minska ljuden från operationerna som kan uppfattas 

stressande.  

Metoddiskussion  

Artiklarna har kvalitetsgranskats enligt SBU:s granskningsmall för randomiserade studier 

men det bör benämnas att kvalitetsgranskning är högst subjektiv. En kontrollgrupp fanns 

alltid i studierna men den var inte alltid aktiv och då tillkom även en terapeutiska verkan som 

innebar att om interventionsgruppen blev bekräftade genom interaktion med 

utredningspersonalen kan det bemötandet ha haft en lugnande verkan på deltagarna, som den 

icke aktiva kontrollgruppen inte fick. 

Kvaliteten på rapporterna medelhög, även om flera studier saknade uppgifter om metoderna 

för randomisering och blindning. Metodologisk information var inte alltid tydlig. Alla studier 

förutom två bedömdes ha en medelrisk för felkällor eftersom blindning av att patienterna inte 

var möjlig. På grund av att flertalet studier bedömdes innehålla en medelhög risk för 

systematiska fel, måste resultaten från litteraturöversikten tolkas med försiktighet. Orsaken 

till att 27 av 29 studier inte använde sig av blindade deltagare beror på att det ofta inte möjligt 

att genomföra. Undantaget har varit att musiken startats efter induktionen av anestesin och 

stängts av innan väckning. Bradt och Dileo (2014) menar att subjektiva skattningar är ett 

problem vid utvärdering av effekter, och därmed kan extra stor risk för partiskhet uppkomma 

eftersom att tre av utfallsmåtten i litteraturundersökningen, ångestskattning, smärtskattning 
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och kvalitativa utsagor, är subjektiva bedömningar. De övriga utfallsmåtten, 

laboratorievärden, puls och blodtryck, påverkas även de indirekt av oförmågan till att blinda 

deltagare. Detta innebär sammantaget att de artiklar som klarat sig bra i granskningen i övrigt 

ändå bedöms som helhet med medelhög risk för bias på grund av att det inte går att blinda 

deltagarna. Slutsatserna för ångest visar stöd i de flesta studier men för utkomsterna från de 

andra kategorierna saknas konsekvent stöd för implementering i kliniska operationsmiljöer. 

Likande resultat ses också i en review av Bradt, Dileo och Shim (2013).  

Annan kritik som riktas mot den klassiska granskningsprocessen av randomiserade studier 

hittas bland annat i en artikel som menar att den praktiska verksamheten är alldeles för 

komplex för att utesluta all annan forskning än dubbelblinda interventionsstudier. Omvårdnad 

är mycket beroende av sin kontext och dubbelblinda randomiserade studier svarar inte alltid 

på om och varför en intervention fungerar i olika miljöer. För att förstå vad som fungerar 

behöver teoretisk kunskap och praktisk empiri kombineras i den aktuella kontexten Pawson 

(2005). Med denna argumentation fyller våra icke blinda studier ett syfte som grund för 

eventuell implementering i klinisk miljö. 

Sökorden som användes erhöll relativt många träffar. De studier som inkluderades i 

litteraturstudien hade kvantitativ- och kvalitativ design och genomfördes med aktiv- och 

passiv kontrollgrupp, vilket medför att artiklarnas grad av bidrag till bevisunderlag varierar.  

Av de inkluderade studierna härstammar artiklarna från Nordamerika, Europa, Asien. 

Samtliga artiklar kommer från vetenskapliga, peer-review-granskade tidskrifter. Att inga 

studier är utförda i Afrika, Sydamerika eller Oceanien måste ses som en svaghet på grund av 

de starka kulturella skillnaderna i synen på musik och på grund av att sjukvårdssystemen kan 

skilja sig åt mellan länderna. Orsakerna till att denna geografiskt ojämnt fördelade bild träder 

fram beträffande forskningsbenägenheten går det bara att spekulera kring, men faktum 

kvarstår att det i framtiden är önskvärt att erhålla studiematerial från hela världen.  

En styrka i artikelgranskningen är att de exakta och specificierade sökord som används inte 

lämnar utrymme för tolkning och begreppsförvirring. Inklusions- och exklusionsprocessen 

blev därför enkel och precis och risk för oavsiktliga fel i urvalsprocessen var minimal då 

inget utrymme lämnades för diffus tolkning.  
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Resultaten från de olika artiklarna är alla redovisade, oavsett om de har positiva, neutrala 

eller negativa upptäckter, vilket innebär att en stark och nyanserad bild framstod. Eftersom att 

artiklarna är skrivna på engelska och nya främmande begrepp framträtt har även ett behov av 

att fördjupa kunskaperna uppstått. Innehållet förklaras sedan på en nivå som är passande för 

den betänkta publiken. Allt sammantaget kan detta innebära viss fara för förvrängning vilket 

författarna diskuterat för att undgå problemet och framställa en mer felfri bild. Att flera 

interventioner och mätinstrument används har inte bara nackdelar i form av överförbarhet och 

generalisering utan även fördelar i form av att en större helhetsbild ges och den som tar del av 

arbetet får en överblick anbelangande musikinterventionens användningsområden.   

Redovisningen av artiklarna i temaform visar upp såväl huvudresultat som sekundära resultat. 

Förhoppningen och tron är att redovisningen av sekundärmått är utförd med lika stor 

noggrannhet som huvudresultaten. Både när det gäller vår redovisning som 

forskningsartiklarnas redovisning.  

SLUTSATS 

Utifrån litteraturstudien kan vi se att musiklyssnande under operationerna ger många fördelar 

för patienterna med minskad ångest och en generellt bättre upplevelse som resultat. Musik är 

ett biverkningsfritt komplement till dagens behandlingar och på så sätt finns det i stort sett 

endast vinster för patienterna. För sjukvården innebär det en ökad kostnad, men den behöver 

inte bli särskilt stor i förhållande till vinsterna med lugnare och nöjdare patienter. Det kan 

också innebära en vinst om patienterna mår bättre postoperativt och kan skrivas ut tidigare. 

Lämplighet måste förstås värderas i förhållande till varje enskild patient, men så länge 

patienten själv är positiv till interventionen finns det i princip ingen anledning till att det 

skulle vara olämpligt. Med fördel kan dock kommande studier inom området utföras för att 

stärka bevisläget ytterligare, -Specifika önskemål på kommande forskningsområden berör 

vilken musik som ger bäst effekter, hur länge och när musiken ska spelas. Dessa studier bör 

även använda sig av aktiva kontrollgrupper. För att utröna kulturella aspekters inverkan på 

forskningsresultaten och visa på vinster för Svensk operationssjukvård önskas också fler 

studier såväl från kulturnära adresser som från obeforskade världsdelar. Utifrån ett 

omvårdnadsmässigt evidensperspektiv kan evidensläget för musik som intervention för att 

befrämja hälsa och välmående i samband med operationer ses som relativt starkt: Att erbjuda 

musik som behandling på operationsavdelningar är billigt (sjukvårdens resurser), ett relativt 
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stort antal studier stödjer dess positiva effekter och närmast obefintlig risk för biverkningar 

(Bästa tillgängliga kunskap), det går enkelt att ta hänsyn till patientens/individens situation 

och kontextuella förutsättningar erfarenhet och önskemål. 
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Bilaga 1 

Författare  

Årtal 

Land 

Titel 

Studiens syfte var att… Design 

Intervention 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Huvudresultat Kvalitet/grad 

Arai, Y-C, Sakakibara, S, 

Ito, Ohshima, K, 

Sakakibara, T, Nishi, T, 

Hibino, Niwa, S, 

Kuniyosh, K. 

2008 

Japan 

Intra-operative natural 

sound decreases salivary 

amylase activity of 

patients undergoing 

inguinal hernia repair 

under epidural anesthesia 

 

Att testa den avslappnande 

effekten av musik I epidural 

anestesi genom att mäta 

amylas I saliven.  

RCT, kvantitativ. 

Deltagarna delades in i två 

grupper, de fick samma vård, 

men interventionsgruppen fick 

lyssna på naturljud (vårskogs 

vindar och glada och lekfulla 

fåglar, ljus som många japaner 

känner igen) i icke-ocklusiva 

hörlurar under ingreppet i 

epidural anestesi. 

Kontrollgruppen fick icke-

ocklusiva hörlurar utan musik.  

Amylas mättes i saliven före 

och efter ingreppet. 

32 (0) Amylas i saliven 

var signifikant lägre 

vid sårförslutning i 

gruppen som fick 

lyssna musik. 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 

Ayoub, C, Rizk, L, 

Yaacoub, C, Gaal, D, 

Kain, Z.   

2005  

Libanon/USA  

Music and ambient 

operating room noise in 

patients undergoing spinal 

anesthesia 

Syfte: Att utröna om musik 

kan ge lägre krav på sedering 

jämfört med en grupp som 

fått hörselskydd som 

eliminerar ljud från 

operationsrummet.  

 

RCT. Kvantitativ. Musikgrupp 

vs. Hörselskydd vs. Kontroll.  

 

90 (0)   

 

Gruppen med 

intraoperativ musik 

hade signifikant 

lägre behov av 

propofol jämfört 

med de andra två 

grupperna  

 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 

Binns-Turner, P, Law 

Wilson, L, Pryor, E, 

Boyd, G, Prickett, C.  

2011  

Syftet var att utvärdera 

effekterna av perioperativ 

musik (preoperativ, 

intraoperativ och 

Kvantitativ RCT, Kvinnorna 

delades in i antingen en 

musikgrupp eller en 

kontrollgrupp.  

30 (0)   

 

kvinnorna i 

interventionsgruppe

n hade en större 

minskning av MAP 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 



 

 

 

USA  

Perioperative music and 

its effects on anxiety, 

hemodynamics, and pain 

in  

women undergoing 

mastectomy 

postoperativ) på förändringar 

i medelartärtryck, 

hjärtfrekvens, ångest och 

smärta hos kvinnor som 

genomgår mastektomi.  

 

 

 och ångest med 

mindre smärta från 

den preoperativa 

perioden till den  

 

Björkman, I, Karlsson, F, 

Lundberg, A, Hollman 

Frisman, G. 

2013 

Sverige 

Gender Differences When 

Using Sedative Music 

During Colonoscopy 

Att undersöka verkan av 

sederande musik på patienters 

upplevelse av ångest, 

välbefinnande, smärta och 

förmåga att slappna av under 

koloskopi.  

RCT, kvantitativ.  

Deltagarna delades in i två 

grupper som fick samma vård, 

men interventionsgruppen fick 

lyssna på musik (lugnande 

instrumentell, med 60-80 slag 

per minut) i hörlurar.  

Ångest mättes i en kort version 

av STAI och ångest, 

välbefinnande, förmåga att 

slappna av och smärta mättes 

med VAS. Skillnad mellan män 

ock kvinnor var också en 

parameter. 

120 (0) Kvinnorna 

upplevde 

signifikant mindre 

ångest när de fick 

lyssna på musik och 

männen upplevde 

ett ökat 

välbefinnande.  

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 

Chang, S-C, Chen, C-H. 

2005  

Taiwan  

Effects of music therapy 

on women’s physiologic 

measures, anxiety, and 

satisfaction during 

cesarean delivery  

 

Syftet med studien var att 

undersöka effekterna av 

musikterapi med fysiologiska 

mätningar, ångestnivå samt 

tillfredsställelse under 

kejsarsnitt.  

 

Randomized control trial. 

Kvantitativ. Musikgrupp vs 

kontrollgrupp. VAS, SCDS, 

Puls, Hb, Spo2, temp, 

Andningsfrekvens, blodtryck.  

 

64 (12)  

 

Musikgruppen hade 

signifikant lägre 

ångest och en högre 

grad av 

tillfredsställelse 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Beträffande de 

fysiologiska 

skillnaderna så 

fanns inga 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 



 

 

 

signifikant 

skillnader 

grupperna emellan.  

Costa, A, Montalbano, L 

A, Orlando, A, Ingoglia, 

C, Linea, C, Giunta, M, 

Mancusoa, A, Mocciaro, 

F, Bellingardo, R, Tinè, F, 

D’Amico, G  

2010  

Italien  

Music for colonoscopy: A 

single-blind randomized 

controlled trial  

Undersöka patientens 

upplevelse av smärta under 

koloskopi med VAS. Samt 

patienttillfredsställelse, vilja 

att upprepa koloskopin. 

Svårighetsgrad för skopisten.  

 

Kvantitativ RCT, Deltagarna 

delades upp i musik grupp och 

tysta hörlurar före och under 

koloskopi. Sedering gavs vid 

efterfrågan. Smärta mättes med 

VAS.  

 

 

109 (0)    

 

Signifikant lägre 

smärta hos 

musikgruppen. 

Signifikant Högre 

villighet att upprepa 

proceduren, lägre 

sedering samt 

lättare operation för 

skopisten sågs 

också hos 

musikgruppen.  

Låg risk för 

systematiska 

fel. 

Dabu-Bondoc, S, 

Vadivelu, N, Benson, J, 

Perret, D, Kain, Z N.  

2010.  

USA.  

Hemispheric synchronized 

sounds and perioperative  

analgesic requirements  

 

undersöka effekten av 

Hemisync på postoperativ 

smärta och behov av 

smärtstillande läkemedel.  

 

Kvantitativ. Kirurgiska 

öppenvårdspatienter delades 

upp i en behandlingsgrupp som 

fick Hemisync ljud, en musik 

grupp, och en kontrollgrupp 

med ett tomt kassettband. 

Intraoperativ och postoperativ 

fentanylkonsumtion mättes 

samt postoperativ smärta med 

VAS.  

 

60 (0) 

 

Hemisyncgruppen 

hade signifikant 

lägre intraoperativ 

fentanyl 

förbrukning (P 0,05 

). Postoperativt 

hade hemisync 

gruppen lägre 

smärta efter 1h (P 

0,02 ) och 24h 

(P0,005). Hemisync 

gruppen blev även 

utskrivna från 

sjukhuset tidigare 

(P 0,048 ).  

Låg risk för 

systematiska 

fel. 

Graversen, M, Sommer, T 

2013 

Danmark 

Att undersöka effekten av 

musik på postoperativ smärta, 

illamående och 

RCT, kvantitativ. 

Patienterna delades in i två 

grupper som fick samma vård, 

93 (13) Musiken minskade 

inte smärta tre 

timmar efter 

Medelhög 

risk för 

systematiska 



 

 

 

Perioperative music may 

reduce pain and fatigue in 

patients undergoing 

laparoscopic 

cholecystectomy 

operationsstress genom att 

mäta förändringar i kortisol- 

och CRP-nivåer. 

men interventionsgruppen fick 

en kudde i vilken det spelades 

musik (MusiCure) under 

ingreppet i generell anestesi 

som fick vara kvar tills 

uppvakningsavdelningen och 

kontrollgruppen fick samma 

sorts kudde utan musik. 

Kortisol och CRP mättes. 

Smärta mättes med VAS: 

operationen men 

det sågs en 

minskning av 

smärta och trötthet 

senare i den 

postoperativa 

återhämtningen, 

genom att 

stressvaret var 

reducerat.                                                 

fel. 

Guerrero, J, Castaño, P, 

Schmidt, E, Rosario, L, 

Westhoff, C. 

2011  

USA 

Music as an auxiliary 

analgesic during first 

trimester surgical 

abortion: a randomized 

controlled trial  

Det primära syftet var 

preoperativa och 

postoperativa 

smärtutvärderingar på en 

VAS skala. Sekundära utfall 

var ångest och fysiologiska 

parametrar, och 

tillfredsställelse. 

 

RCT. Kvantitativ. Musik VS 

kontroll under abort. VAS. 

Vitala parametrar  

 

125 (24) 

 

Smärtan ökade 

signifikant hos 

musikgruppen. 

Annars framkom 

inga signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna.  

 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 

Harikumar, R, Mehroof, 

R, Antony, P, Harish, K, 

Sunil, Kumar, K, Sandesh, 

K,  

Syed, A, Varghese, T.   

2006  

Indien  

Listening to music 

decreases need for 

sedative medication 

during colonoscopy: a 

randomized, controlled  

Syftet var att fastställa om 

musik minskar kravet på 

midazolam under koloskopi 

och gör förfarandet 

bekvämare.  

 

Kvantitativ RCT, Patienter 

randomiserades till att antingen 

inte lyssna på musik eller 

lyssna på musik som de själva 

väljer under utförandet. Alla 

patienter fick midazolam på 

efterfrågan. Dosen av 

midazolam, tidsåtgång för 

förfarandet, återhämtningstid, 

smärta och obehag, samt viljan 

att genomgå en upprepning av 

proceduren med samma 

78 (3)  

 

Patienter i 

musikgruppen 

begärde mindre 

midazolam än 

kontrollgruppen ( p 

= 0,007) . Smärta 

värderades lika 

mellan de två 

grupperna, obehags 

poängen var lägre i 

musikgruppen ( p = 

0,001 ) . Patienterna 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 



 

 

 

trial  sedering poängsattes. VAS  

 

i de båda grupperna 

var lika villiga att 

upprepa 

förfarandet.  

Jimenez-Jimenez, M, 

Garcıa-Escalona, A, 

Martın-Lopez, A, De 

Vera-Vera, R, Joaquin De 

Haro, J. 

2012 

Spanien 

Intraoperative stress and 

anxiety reduction with 

music therapy: A 

controlled randomized 

clinical trial of efficacy 

and safety 

Att undersöka, effekterna av 

musik på intraoperativ ångest 

hos patienter som genomgår 

stripping av vena saphena 

magna och att bedöma 

säkerheten, verkan och 

genomförbarheten av musik 

som alternativt komplement 

till den intraoperativa vården. 

 

RCT, kvalitativ. 

Deltagarna delades upp i två 

grupper som fick samma vård, 

men interventionsgruppen fick 

lyssna på musik (Henry 

Gorecki, Symphony Number 3, 

Slow Cantabile Semplice)  

under ingreppet som 

genomfördes i spinal anestesi. 

HF och blodtryck mättes, 

ångest och stresskänslor mättes 

med STAI: 

 

40 (0) Ingen signifikant 

skillnad fanns på 

HF och blodtryck i 

de båda grupperna. 

Däremot var ångest 

och stressnivåerna 

signifikant mindre i 

musikgruppen. 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 

Johnson, B, Raymond, S, 

Goss, J. 

2012 

USA 

Perioperative Music or 

Headsets to Decrease 

Anxiety 

Att undersöka om musik 

alternativt ljudblockarande 

hörlurar på kvinnor som 

genomgår gynekologiska 

dagkirurgiska ingrepp har 

någon verkan.  

RTC, kvantitativ och kvalitativ. 

Deltagarna delades in i tre 

grupper som fick samma vård, 

men en grupp fick lyssna på 

musik (lugn country, 

klassisk/new age eller 

inspirerande), en grupp med 

ljudblockerande hörlurar utan 

musik och en utan. 

Ångest mättes med formuläret 

Rapid assessment anxiety.  

120 (1) Gruppen som 

lyssnade på musik 

hade minst ångest, 

men gruppen med 

ocklusiva hörlurar 

hade den största 

förändringen av 

ångest.  

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 

Kang, J, G, Lee J, J, Kim, 

D, M, Kim, J, A, Kim, C, 

S, Hahm, T, S, Lee, B, D. 

2008 

Att undersöka om musik eller 

blockering av ljud kan 

minska BIS-värden vid 

sedering av propofol. 

Single blinded, RCT, 

kvantitativ. 

Deltagarna delades in i tre 

grupper, alla fick samma vård, 

63(4) Musiken gjorde 

ingen signifikant 

skillnad på BIS 

men däremot att 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 



 

 

 

Sydkorea 

Blocking noise but not 

music lowers bispectral 

index scores during 

sedation in noisy 

operating rooms 

 

men en grupp fick lyssna på 

musik i hörlurar direkt efter 

propofol injicerats, en grupp 

fick bomull som blockerade 

ljud i öronen och en grupp fick 

ingenting.  

BIS mättes med 7 gånger under 

ingreppet.  

OAA/S  av propofolsederingen 

två gånger.  

blockera ljud visade 

en signifikant 

skillnad.  

Kulkarni, S, Johnson, C, 

D, Kettles ,S, Kasthuri, R, 

S. 

2012 

Storbritannien 

Music during 

interventional radiological 

procedures, effect on 

sedation, pain and anxiety: 

a randomised controlled 

trial 

Att bedöma effekterna av 

patientvald musik under 

radiologiska ingrepp genom 

att mäta behovet sedering och 

analgetika och nivåerna av 

ångest. 

RCT, kvantitativ. 

Deltagarna delades in i två 

grupper som fick samma vård, 

men interventionsgruppen fick 

lyssna på musik (självvald) i 

hörlurar under proceduren.  

Ångest mättes med SAI. HF, 

blodtryck och behovet av 

sederande läkemedel. 

100 (0) Behovet av 

sederande 

läkemedel 

minskades 

signifikant i 

gruppen som fick 

lyssna på musik och 

patienternas 

upplevelser 

påverkades positivt. 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 

Nilsson, U, Lindell, L, 

Eriksson, A, Kellerth, T. 

2009 

Sverige 

The effect of music 

intervention in relation to 

gender during coronary 

angiographic procedures: 

A randomized clinical 

trial 

 

Att testa hypotesen att 

patienter använder mindre 

anxiolytika och analgetika, 

upplever mindre ångest, 

besvär av angina och 

punktions-relaterad smärta 

och kan slappna av bättre om 

de lyssnar på musik under 

angiografiska procedurer. 

Att testa om musikens 

påverkan skiljer sig mellan 

RCT, kvantitativ. 

Deltagarna delades in i fyra 

grupper, efter kön och sedan en 

interventions och en 

kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick 

lyssna på musik (MusiCure) 

under hela ingreppet genom ett 

högtalarsystem. 

Kontrollgrupperna fick samma 

vård men utan musik. 

240 (2) Inga signifikanta 

skillnader i det som 

mättes hittades 

mellan grupperna, 

men patienterna 

beskrev musiken 

som behaglig och 

avslappnande och 

även vårdgivarna 

såg den som ett 

positivt inslag. 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 



 

 

 

könen.  Ångest och angina – NRS 

Ångest - STAI 

Ovayolu, N, Ucan, O, 

Pehlivan, S, Pehlivan, Y, 

Buyukhatipoglu, H, 

Savas, M, C, Gulsen, M T. 

2006 

Turkiet 

Listening to Turkish 

classical music decreases 

patients’ anxiety, pain, 

dissatisfaction and the 

dose of sedative and 

analgesic drugs during 

colonoscopy: A 

prospective randomized 

controlled trial 

Att undersöka om 

musiklyssnande kan minska 

behovet för sederande 

läkemedel, ångest och smärta 

under koloskopi och gör 

proceduren mindre obehaglig 

och mer acceptabel.  

RCT, kvantitativ. 

Deltagarna delades in i två 

grupper som fick samma vård, 

men interventionsgruppen fick 

lyssna på musik (klassisk 

turkisk musik med ney) i ett 

högtalarsystem som fanns i 

salen.  

Smärta, obehag, utvärdering av 

proceduren och villighet att 

genomgå den igen mättes med 

VAS. Ångest mättes med 

STAI. 

60 (0) Deltagarna i 

interventionsgruppe

n upplevde 

signifikant mindre 

smärta och obehag, 

var mer villiga att 

upprepa proceduren 

och var med nöjda.  

 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 

Reza, N, Ali, S, M, Saeed, 

K, Abul-Qasim, A, Reza, 

T, H. 

2007 

Iran 

The impact of music on 

postoperative pain and 

anxiety following 

cesarean section. 

Att undersöka effekten av 

intraperativ musik i generell 

anestesi för att kunna 

reducera det postoperativa 

morfinbehovet efter 

kejsarsnitt.  

Double-blind, placebo-

controlled, RCT, kvantitativ. 

Deltagarna delades in I två 

grupper som fick samma vård, 

men interventionsgruppen fick 

lyssna på musik (spansk gitarr) 

i ocklusiva hörlurar efter 

induktionen av anestesin tills 

förband sattes. Kontrollgruppen 

fick ocklusiva hörlurar med vit 

musik.  

Postoperativ smärta och ångest 

mättes med VAS. Morfin som 

gavs registrerades.  

100 (0) Att lyssna på musik 

visade inget 

signifikant resultat 

på den 

postoperativa 

smärtan, ångesten 

eller illamåendet. 

Låg risk för 

systematiska 

fel. 

Shabanloei, R, Golchin, Undersöka effekten av musik Kvantitativ RCT, en grupp 100 (0)  Resultaten visade Medelhög 



 

 

 

M, Esfahani, A,  

Dolatkhah, R, Rasoulian, 

M.  

2010  

Iran  

Effects of music therapy 

on  

pain and anxiety in 

patients  

undergoing bone marrow 

biopsy and  

aspiration.  

på smärta och ångest kontroll 

hos patienter som genomgår 

benmärgsbiopsi.  

 

lyssnade på musik under 

biopsin den andra inte. 

Patienterna svarade på STAI-

ångesttest både före och efter 

ingreppet och smärtans 

svårighetsgrad rapporterades 

med hjälp av en VAS.  

 

 att deltagarna som 

lyssnade på musik 

hade lägre ångest 

och smärt nivåer än 

de som inte 

lyssnade på musik.  

 

risk för 

systematiska 

fel. 

Szmuk, P, Aroyo, N, Ezri, 

T, Muzikant, G, 

Weisenberg, M, Sessler, 

D. 

2008 

Israel 

Listening to Music During 

Anesthesia Does Not 

Reduce the Sevoflurane 

Concentration Needed to 

Maintain a Constant 

Bispectral Index 

 

Att testa hypotesen att 

intraoperative lugn musik 

minskar mängden 

Sevoflourade som behövs för 

att hålla den end-tidala 

koncentrationen på ett BIS 

runt 50 under laparoskopiska 

operationer.  

Double-blind, RCT, 

kvantitativ. 

Deltagarna delades in i två 

grupper, båda fick samma vård, 

men interventionsgruppen fick 

lyssna på musik (klassisk, pop-

rock, israelisk) under tiden de 

var i generell anestesi.  

End-tidala nivåer av 

Sevoflourane. 

BIS.  

40 (0) Inga signifikanta 

skillnader fanns i 

behovet av 

Sevoflourane. 

Låg risk för 

systematiska 

fel. 

Triller, N, Eržen, D, Duh, 

S, Primožic, M, Košnik, 

M.  

2006  

Slovenien  

Music during 

bronchoscopic  

Syftet var att undersöka 

blodtryck och hjärtfrekvens 

under bronkoskopi för att se 

eventuell effekt av musik.  

 

Randomized Trial. Kvantitativ. 

Musikgrupp vs kontrollgrupp. 

Blodtyck och puls övervakades 

. Patienternas övergripande 

känslor bedömdes med VAS.  

 

200 (0)  

 

Puls samt systoliskt 

och diastoliskt 

blodtryck var 

signifikant lägre i 

musikgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen  

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 



 

 

 

examination: the 

physiological effects  

 

Tsivian, M, Qi, P, 

Kimura, M, Chen, V, 

Chen, S, Gan, T, Polascik, 

T.  

2012  

USA  

The effect of noise-

cancelling headphones or 

music on pain perception 

and anxiety in men 

undergoing transrectal 

prostate biopsy 

Syftet var att bedöma 

effekten av brusreducerande 

hörlurar med eller utan musik 

på smärta och ångest i 

samband med transrektalt 

ultraljud.  

 

RCT Kvantitativ. Musik vs 

brusreduktion vs kontrollgrupp. 

VAS, STAI MPQ, VRS, vitala 

parametrar.  

 

88 (0)  

 

Inga signifikanta 

skillnader syntes 

mellan grupperna.  

 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 

Twiss, E, Seaver, J, 

McCaffrey, R. 

2006 

USA 

The effect of music 

listening on older adults 

undergoing cardiovascular 

surgery 

Att undersöka om att lyssna 

på musik kan minska den 

postoperativa ångesten och 

intubationstiden hos patienter 

som genomgår hjärtkirurgi. 

 

RCT, kvantitativ. 

Deltagarna delades in i två 

grupper som fick samma vård, 

men interventionsgruppen fick 

lyssna på musik (Prescriptive 

Music Inc.) i hörlurar under 

ingreppet och under tiden på 

intensivvårdsavdelningen. 

Ångest mättes med STAI. 

Tiden patienterna var 

intuberade dokumenterades. 

86 (26) 

Deltagare 

rekryterad

es 

fortlöpand

e till 60 st 

hade 

genomfört 

studien. 

Musikgruppen 

uppvisade 

signifikant mindre 

ångest och kortare 

intubationstid  än 

kontrollgruppen. 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 



 

 

 

Vachiramon, V, Sobanko, 

J, F, Rattanaumpwan, P, 

Miller, C, J.  

2013 

USA 

Music reduces patient 

anxiety during Mohs 

surgery: 

An open-label randomized 

controlled trial 

Att undersöka om musik kan 

minska ångest hos patienter 

som genomgår Mohs kirurgi. 

RCT, kvantitativ. 

Deltagarna delades in i två 

grupper och fick samma vård, 

men interventionsgruppen fick 

lyssna på musik (självvald) 

som spelades i högtalare i salen 

lite innan och under första 

delen av ingreppet. 

Ångest mättes primärt med 

STAI och sekundärt med VAS. 

100 (0) Musikgruppen hade 

signifikant mindre 

ångest enligt STAI 

och VAS än 

kontrollgruppen. 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 

Weeks, B P, Nilsson, U.   

2011   

Sverige  

Music interventions in 

patients during coronary 

angiographic procedures: 

A  

randomized controlled 

study of the effect on 

patients' anxiety and well-

being.  

Syftet var att se effekterna 

hos patienter som genomgick 

kärlröntgen med musikkudde 

kontra högtalarmusik kontra 

utan ljud.  

Kvantitativ, RCT.  

Patienternas upplevelser av 

ångest och välbefinnande 

mättes under utförandet.  

Mätinstrument: NRS. 

102 (4)  

 

Ångest minskade 

betydligt och 

välbefinnande ökat 

signifikant hos de 

två musikgrupperna 

jämfört med 

kontrollgruppen.  

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 



 

 

 

Wu, J, Chaplin, W, 

Amico, J, Butler, M, Ojie, 

M J, Hennedy, D, 

Clemow, L. 

2011 

USA  

Music for surgical 

abortion care study: a 

randomized controlled 

pilot study  

Syfte: Att undersöka effekten 

av musik på smärta och 

ångest under en kirurgisk 

abort. Sekundära undersöktes 

patienttillfredsställelse och 

coping.  

 

RCT. Kvantitativ och 

kvalitativ. 

Musik vs. Kontroll. VNS 

ångest och VNS smärta  

 

26 (0)    

 

Musikgruppen 

visade upp 

signifikant bättre 

coping än 

kontrollgruppen. 

Annars fanns inga 

signifikanta 

skillnader.  

 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 

Yeo, J, K, Cho, D, Y, Oh, 

M, M, Park, S, S, Park, M, 

G. 

2013 

Sydkorea 

Listening to music during 

cystoscopy 

decreases anxiety, pain, 

and dissatisfaction in 

patients: A pilot 

randomized controlled 

trial 

Att undersöka om att lyssna 

på musik under en cystoskopi 

kan minska ångest, smärta 

och missnöje hos patienter 

och ge som resultat en bättre 

upplevelse av ingreppet. 

RCT, kvantitativ. 

Deltagarna delades in i två 

grupper som fick samma vård, 

men interventionsgruppen fick 

lyssna på musik (klassisk) 

under ingreppet i lokalanestesi. 

Ångest mättes med STAI. 

Nöjdhet, obehag och villighet 

att upprepa proceduren mättes 

med VAS. 

70 (0) Musiken minskade 

signifikant smärta 

och obehag och 

fungerade väl som 

ett komplement till 

anestesin under 

ingreppet. 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 

Zengin, S, Kabul, S, Al, 

B, Sarcan, E, Dogan, M, 

Yildirim, C. 

2013 

Turkiet 

Effects of music therapy 

on pain and anxiety in 

Att utvärdera om musik kan 

ha en verkan på 

stresshormoner, fysiologiska 

parametrar, smärta och ångest 

innan och under en 

venportsinläggning.  

RCT, kvantitativ. 

Deltagarna delades in i två 

grupper som fick samma vård, 

men interventionsgruppen fick 

lyssna på musik (klassisk 

turkisk) i ett i förväg installerat 

högtalarsystem.  

100 (0) I musikgruppen såg 

man en signifikant 

minskning i 

kortisol, ACTH-

nivåer och HF, AF 

och blodtryck. En 

signifikant 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 



 

 

 

 

 

patients undergoing port 

catheter placement 

procedure 

 

Serumkortisol och ACTH 

mättes, liksom HF, AF, 

blodtryck. Smärta mättes med 

VAS och ångest med STAI. 

minskning av 

ångest påvisades 

också.  

Zhang, X, Fan, Y, 

Manyande, A, Tian, Y, 

Yin, P.  

2005  

Kina  

Effects of music on target-

controlled infusion of 

propofol requirements  

during combined spinal-

epidural anaesthesia.  

De sedativa effekterna av 

musik utvärderades med hjälp 

av Bispectral Index under 

Propofol infusion hos kvinnor 

som genomgick 

hysterektomi.  

 

Randomized control trial. 

Kvantitativ. Musikgrupp vs 

kontrollgrupp. 

Hemodynamiska och 

bispektrala index värden mättes 

under sedering fasen. 

Interleukin - 6 granskades före, 

omedelbart efter och 1 h efter 

interventionen .  

 

110 (0)   

 

Musikgruppen hade 

signifikant kortare 

induktionstid för 

sedering, lägre 

koncentration 

propofol och lägre 

mängd propofol 

under operation.  

 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 

Zhang, Z-s, Wang, X-L, 

Xu, C-L, Zhang, C, Cao, 

Z, Xu, W-D, Wei, R-C, 

Sun, Y-H.  

2014 

Kina 

Music reduces panic: 

an initial study of listening 

to preferred music 

improves male patient 

discomfort and anxiety 

during flexible cystoscopy 

Att undersöka betydelsen att 

lyssna på egenvald musik för 

att lindra manliga patienters 

smärta och ångest under 

cystoskopi.  

RCT, kvantitativ. 

Deltagarna delades in i två 

grupper som fick samma vård, 

men interventionsgruppen fick 

lyssna på musik (självvald) 

under ingreppet.  

Smärta mättes med VAS och 

ångest med STAI. 

124 (0) Både smärta och 

ångest minskades 

signifikant i 

gruppen som fick 

lyssna på musik. 

Medelhög 

risk för 

systematiska 

fel. 


