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Sammanfattning 

Alla kirurgiska ingrepp, oavsett omfattning, orsakar vävnadsskada med efterföljande 
smärta. Obehandlad eller otillräckligt behandlad smärta kan leda till postoperativa 
komplikationer såväl fysiologiska som psykologiska. Farmakologisk behandling och 
framförallt behandling med opioider är ofta förknippat med biverkningar. Ett 
komplement till farmakologisk smärtbehandling kan vara icke-farmakologisk 
behandling såsom exempelvis musik. Musik är en gammal social företeelse som har 
visat sig ha positiv effekt på oro, stress och smärta. Studiens syfte var att undersöka 
musikens effekter på postoperativ smärta. Studien genomfördes som en 
litteraturstudie och resultatet baseras på femton vetenskapliga och peer-reviewed 
artiklar. Resultatet visade på att majoriteten av de patienter som genomgick ett 
kirurgiskt ingrepp och fick musikintervention skattade sin smärta lägre än de patienter 
som inte fick det. Musikintervention är en enkel, riskfri och kostnadseffektiv metod 
som kan ses som ett komplement till farmakologisk behandling av postoperativ 
smärta. 
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Abstract 

All surgical procedures, whatever the extent, cause tissue damage with subsequent 
pain. Untreated or inadequately treated pain can lead to both physiological and 
psychological postoperative complications. Pharmacological treatment and especially 
opioid treatment is often associated with side effects. A complement to 
pharmacological may be non-pharmacological pain management such as music. 
Music is an old social phenomenon which has shown to have a positive effect on 
anxiety, stress and pain. The purpose of the study was to investigate the effects of 
music on postoperative pain. The study was conducted as a literature study and the 
result is based on fifteen scientific peer-reviewed articles. The result showed that the 
majority of patients undergoing surgery and who received music interventions 
assessed their pain lower than those who did not. Music intervention is a simple, risk-
free and cost-effective method which may be a complement to pharmacological 
treatment of post-operative pain. 
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Inledning 
Varje dag genomgår ett stort antal patienter en mängd olika kirurgiska ingrepp på 
svenska sjukhus, ingrepp som är av olika stor omfattning. År 2015 utfördes cirka 
2,900 000 kirurgiska ingrepp inom både sluten- och öppenvården (Socialstyrelsen, 
2016). Dessa kirurgiska ingrepp ger upphov till vävnadsskador vilka i sin tur 
resulterar i smärta (Taylor & Stanbury, 2009). 

Akut postoperativ smärta är de senaste decennierna uppmärksammat såväl 
internationellt som nationellt. Trots att framsteg är gjorda indikerar internationella 
studier att postoperativ smärta ofta är otillräckligt behandlad och att medvetenhet om 
bästa kunskapsläge hos hälso- och sjukvårdspersonal ofta är bristfällig (Glowacki, 
2015; Wu & Raja, 2011). Det finns även ett direkt samband mellan suboptimalt 
behandlad postoperativ smärta och utvecklandet av en långvarig postoperativ 
smärtproblematik (Kehlet, Jensen & Woolf, 2006). Incidensen av ”persistent 
postoperative pain” (PPP) är omtvistad, men studier visar att mellan 10-50 % av alla 
patienter drabbas varav 2-10% av svår PPP (Kehlet, Jensen & Woolf, 2006; Niraj & 
Rowbotham, 2011). Denna komplikation är även förknippad med förhöjd mortalitet 
(Connor, 2016; Slatyer, Williams & Michael, 2015). 

Förutom det stora lidandet för den enskilde patienten orsakar långvariga smärttillstånd 
samhället stora kostnader (SBU, 2006). Enligt statistik från Statens beredning för 
medicinsk utvärdering uppgick samhällskostnaderna i Sverige för långvarig smärta till 
87,5 miljarder av vilka 7,5 miljarder var direkt relaterade till vården (SBU, 2006). 

Som sjuksköterska är det väsentligt att vara medveten om vilka, både kortvariga och 
långsiktiga negativa konsekvenser, en icke adekvat behandlad smärta kan ge. Det är 
även viktigt att sjuksköterskan har kunskap om multimodal smärtbehandling och 
komplementära metoder för behandling av postoperativ smärta samt att patienten får 
information om plan för smärtbehandling (Polomano et al., 2017). Flertalet studier på 
användande av musik för smärtlindring är genomförda, men forskningsläget är 
fortfarande oklart. 

Bakgrund 
Postoperativ smärta 
International Association for the Study of Pain beskriver smärta som en obehaglig 
sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med möjlig eller faktisk 
vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada (Jungquist, Vallerand, 
Sicoutris, Kwon & Polomano, 2017). Smärta är det som patienten säger att det är och 
existerar när patienten, som upplever smärta, säger att denne gör det. Smärta är en 
komplex upplevelse och påverkas av fysiologiska, psykologiska, existentiella och 
sociala komponenter (Glowacki, 2015). 
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Smärta kan delas in olika huvudgrupper: neuropatisk, psykogen, idopatisk och 
nociceptiv (Glowacki, 2015). Neuropatisk smärta är smärta, som uppstår på grund av 
skador i antingen det perifera eller det centrala nervsystemet. I samband med psykisk 
ohälsa eller sjukdom kan psykogen smärta förekomma. Idiopatisk smärta innebär att 
patienten lider av smärta utan påvisbar skada eller sjukdom. Nociceptiv smärta är den 
vanligast förekommande smärtan postoperativt och uppstår genom att smärtreceptorer 
stimuleras i samband med vävnadsskada. Den delas in i två huvudgrupper: somatisk 
smärta, som härrör från leder och muskler samt visceral smärta, som härrör från inre 
organ (Glowacki, 2015). Behandlingen består ofta av olika kombinationer av 
paracetamol, NSAID-preparat och opioider där framförallt behandling med opioider, 
är förknippad med en rad besvärande biverkningar som till exempel illamående, 
andningsdepression, förvirring, somnolens och hypotension (Shah, Hayes & Martin, 
2017).  

Adekvat behandling av postoperativ smärta påverkar i hög grad patientens 
återhämtning (Apfelbaum, Chen, Mehta & Gan, 2003) och en otillräckligt behandlad 
smärta kan resultera i fördröjd mobilisering och med denna relaterade komplikationer 
såsom negativa psykologiska effekter (Taylor & Stanbury, 2009). Samtidigt visar 
studier på att det finns brister i postoperativ smärtlindring och att den många gånger 
är underbehandlad (Apfelbaum, Chen, Mehta & Gan, 2003). Taylor och Stanbury 
(2009) identifierar flera olika anledningar till detta, vilka bland annat omfattar 
otillräckligt utbildad vårdpersonal, rädsla för biverkningar och undermålig 
utvärdering av patientens smärta.  

För att underlätta adekvat smärtlindring finns en mängd olika verktyg för skattning av 
smärta (Hjermstad et al., 2011). Vid användande av numeric rating scale (NRS) 
skattar patienten sin smärta mellan 0-10 där 0 representerar ingen smärta och 10 
värsta tänkbara smärta (Eriksson, Wikström, Årestedt, Fridlund & Broström, 2014). 
Verbal rating scale (VRS) innebär att patienten skattar sin smärta genom att beskriva 
den som lätt, måttlig till medelsvår samt svår till outhärdlig smärta. Vid användande 
av visuell analog skala (VAS) får patienten skatta sin smärta med hjälp av en markör 
på en linje som sträcker sig mellan ingen smärta och värsta tänkbara smärta (Reed & 
Nostran, 2014). 

Icke-farmakologisk behandling såsom avspänning, visualisering, hudstimulering och 
avledning kan vara ett komplement till farmakologisk smärtbehandling (Mehling et 
al., 2007). Det finns evidens för att muskulär avslappning ger minskad aktivitet i 
sympatiska nervsystemet och minskar oro, vilket ger en smärtlindrande effekt. 
Exempel på metoder, som kan användas, är olika andningsövningar, beröring, 
massage, behandling med värme eller kyla, akupunktur eller musik. Samtliga metoder 
verkar genom att förflytta uppmärksamheten från det, som upplevs som obehagligt, 
till något positivt. Stimuleringen sker genom sinnesorganen syn, beröring, rörelse 
och/eller hörsel (Mehling et al., 2007).   
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Forskning visar att musikterapi inom hälso- och sjukvård ger flera positiva effekter 
(Hole, Hirsch, Ball & Meads, 2015; Leardi et al., 2007; Nelson, Adamek & Kleiber, 
2016; Sloboda & Juslin, 2001; Yingshi et al., 2017). Enligt musikforskare kan musik 
utlösa både psykologiska och fysiologiska reaktioner genom att framkalla 
känsloreaktioner samt ge förändringar i puls och blodtryck (Sloboda & Juslin, 2001). 
Musik har även positiva effekter på oro och kognitiva funktioner hos äldre dementa 
(Yingshi et al., 2017). Även i den perioperativa miljön minskar musik oro och 
dessutom ökas patientens tillfredställelse (Hole et al., 2015). Detta bekräftas i en 
studie på ungdomar mellan 10-19 år, som var planerade att genomgå ryggkirurgi där 
försöksgruppen preoperativt fick titta på en video om musikassisterad avslappning 
(Nelson et al., 2016). Postoperativt fick både försöksgrupp och kontrollgrupp lyssna 
på musik och båda grupperna visade signifikanta minskningar vad gäller oro. Leardi 
et al. (2007) utförde en studie i vilken nivåer av kortisol och vita blodkroppar i blodet 
mättes före, under och efter dagoperativa ingrepp hos patienter, som hade fått lyssna 
på musik före och under operationen. Resultatet visade på att både nivåerna av 
kortisol och vita blodkroppar sjönk, vilket antyder att den fysiologiska stressen 
minskade. I en annan studie undersöktes musikens effekt på bland annat 
kortisolnivåer hos patienter, som genomgick hjärtkirurgi (Nilsson, 2009). Patienterna 
fick den första postoperativa dagen lyssna på avslappnande musik i 30 minuter 
varefter vitala parametrar samt kortisolnivåer i blodet mättes. Resultatet visade inga 
signifikanta skillnader i vitala parametrar, men väl i kortisolnivåer, som var 
signifikant lägre hos försöksgruppen jämfört med kontrollgruppen (Nilsson, 2009). 

Omvårdnad i samband med postoperativa smärttillstånd 
I Svensk Sjuksköterskeförenings dokument ”Värdegrund för omvårdnad” (2016) står 
det att målet med all omvårdnad är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga 
ohälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan spelar, tillsammans med ansvarig läkare, en 
central roll i att utvärdera, förebygga och lindra patientens smärta (Niekerk & Martin, 
2003). I sjuksköterskeprofessionens sex kärnkompetenser ingår personcentrerad vård 
och samverkan i team (Leksell & Lepp, 2013). Personcentrerad vård innebär att den 
vårdades egen upplevelse av sjukdom och ohälsa jämställs med och tas lika stor 
hänsyn till som det professionellas perspektiv på sjukdom och hälsa (Leksell & Lepp, 
2013). Begreppet innebär ett holistiskt tänkande och den centrala utgångspunkten är 
patienten, patientens symtom och hur dessa påverkar dennes välbefinnande. Kärnan i 
en personcentrerad vård är en förtroendefull relation mellan patient och vårdgivare 
vilket skapar förutsättningar för patienten att uttrycka sina innersta tankar och 
funderingar om sin situation (Edberg, 2013). Att som hälso- och sjukvårdspersonal 
visa respekt och empati för patienten är en förutsättning för att en förtroendefull 
relation ska kunna skapas. Personcentrerad vård innebär även att det professionella 
vårdteamet och patienten planerar vården tillsammans. Med samverkan i team åsyftas 
alltså ej endast samarbete mellan hälso- och sjukvårdens olika yrkesgrupper utan även 
dessa yrkesgruppers samarbete med patienten med det övergripande målet att nå bästa 
resultat. Mål bör i möjligaste mån formuleras tillsammans med patienten och dennes 
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anhöriga (Edberg, 2013). Det är viktigt att teamarbetet präglas av ett prestigelöst 
samarbete, ett öppet diskussionsklimat och tydlig kommunikation. På en postoperativ 
avdelning är många personalkategorier involverade i vården och det samverkas i 
team. Var och en av teammedlemmarna bidrar med sin specifika kompetens för att 
uppnå bästa resultat och sjuksköterskan agerar länk mellan och samordnar teamets 
professioner (Leksell & Lepp, 2013).  
 
Sjuksköterskan har en central roll i patientens smärtlindring i samband med kirurgiska 
ingrepp och ingår i en vårdkedja där patienten möter sjuksköterska på avdelning pre- 
och postoperativt, anestesisjuksköterska på operationsavdelning och sjuksköterska på 
postoperativ avdelning (Jungquist, Vallerand, Sicoutris, Kwon & Polomano, 2017). 
Sjuksköterskan ansvarar för samordning och planering av den postoperativa 
omvårdnaden samt riktade omvårdnadsåtgärder med syfte att minska risken för 
postoperativa komplikationer samt att påskynda patientens återhämtning. Tidig 
mobilisering minskar risken för utvecklande av postoperativa komplikationer och en 
adekvat smärtlindring är central för att detta ska bli genomförbart. Sjuksköterskans 
ansvar innefattar även information om smärtbehandlingsalternativ samt 
smärtbehandlingens betydelse för sårläkning och mobilisering (Jungquist, Vallerand, 
Sicoutris, Kwon & Polomano, 2017). 
 

Teoretisk referensram 
I mötet med patienter, som upplever postoperativ smärta, är Virginia Henderson 
(Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012), som resonerar kring hälsa och oberoende, en 
omvårdnadsteoretiker att utgå från. Hon är noggrann med att påpeka vikten av 
samarbete mellan olika professioner. Hennes teori omfattar 14 grundläggande behov 
där ett exempel är att hjälpa patienten att andas, hjälpa patienten till vila eller sömn 
eller hjälpa patienten att inta en lämplig kroppsställning. Henderson menar att målet 
med omvårdnaden är att främja hälsa och tillfrisknande och att graden av hälsa står i 
direkt relation till patientens förmåga att självständigt tillgodose grundläggande 
behov, att vara oberoende. Omvårdnaden syftar till att sjuksköterskan skapar 
förutsättningar för patienten att tillfredsställa sina behov samt att bidra till patientens 
oberoende. Att lida av smärta kan sägas inkräkta på detta oberoende, och försvårar 
tillfredställande av flera av de grundläggande behoven, varför det är sjuksköterskans 
ansvar att lindra smärta och härigenom skapa förutsättningar för detta oberoende. 
Hennes tankar kring vårdprocessen, som innefattar bedömning, planering, 
genomförande och utvärdering, kan appliceras på postoperativ smärtlindring. Med 
hjälp av sin kunskap och erfarenhet gör sjuksköterskan och patienten tillsammans en 
bedömning av dennes smärta, planerar åtgärder, som exempelvis administration av 
analgetika samt genomför dessa. Sjuksköterskan och patienten utvärderar sedan 
resultatet av behandlingen och gör en ny gemensam bedömning. Utvärderingen syftar 
till att avgöra till vilken grad genomförda omvårdnadsåtgärder bidrog till att patienten 
fick sina behov tillfredsställda och även till vilken grad patienten nu kan tillfredsställa 
dessa själv (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 
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Problemformulering 
Smärta och smärtbehandling är en komplex utmaning för både patienten och hälso- 
och sjukvårdspersonal. Farmakologisk smärtbehandling är ofta effektiv, men 
förknippad med en del biverkningar. Genom att använda sig av alternativa metoder 
för smärtbehandling såsom musik skulle eventuellt behovet av analgetika minska med 
färre biverkningar som följd. Därför vore det av intresse att beforska musikens roll 
vid postoperativ smärtbehandling. 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka musikens effekter på postoperativ 
smärta.  

Metod 
Detta arbete genomfördes som en litteraturstudie. Systematiska sökningar gjordes i 
databaser i vilka vetenskapliga artiklar riktade mot omvårdnadsforskning ingick 
(Forsberg & Wengström, 2015).  

Datainsamling 
Datainsamlingen inleddes med en pilotsökning i databaserna Cinahl, PubMed och 
SveMed för att utröna om tillräckligt material fanns att tillgå i enlighet med Forsbergs 
och Wengströms (2015) beskrivning av sökprocessen. Sökorden ”postoperative pain” 
och ”music” valdes utifrån litteraturstudiens syfte och samma sökord användes i alla 
databaser där även kombination av sökorden användes. Sökningarna utfördes 
individuellt och tillsammans vid flera tillfällen.  

För att bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet användes Carlsson och Eimans 
granskningsmall för vetenskapliga artiklar (Carlsson & Eiman, 2003). Bedömningen 
leder till en poängsumma, vilken räknas om i procent motsvarande en gradering 
mellan I-III, där artiklar av grad I (80 % -100 %) anses ha hög kvalitet, artiklar av 
grad II (70%-79 %) något lägre kvalitet och artiklar av grad III (60 % -69 %) anses ha 
låg kvalitet. Studier som erhåller mindre än 60 % har för låg vetenskaplig kvalitet och 
exkluderas. 

Inklusionskriterierna för artiklar om musikens effekt på postoperativ smärta var vuxna 
patienter, innehålla etiska överväganden, artiklarna skulle vara skrivna på engelska 
och uppnå en god kvalitet (grad I enligt Carlsson & Eimans gransknings mall, 2003) 
samt vara publicerade mellan 2011-2017. Exklusionskriterierna var reviewartiklar, 
artiklar som jämförde effekt av musik med andra interventioner, som var skrivna på 
ett annat språk än engelska samt artiklar som var av grad två och tre enligt Carlsson & 
Eimans granskningsmall (2003).  
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Cinahl 

Första sökningen i Cinahl gjordes med hjälp av ämnesorden, så kallade subject 
headings list, postoperative pain sedan music och därefter i kombination av dessa 
(MH "Postoperative Pain") AND (MH "Music"). Sökningen gav 12 träffar. 
Begränsningarna, som användes, var: all adult, engelska, fem år gamla artiklar. Fyra 
artiklar kvarstod. Tre av dem exkluderades då de inte stämde överens med 
inklusionskriterierna och en artikel granskades. Andra sökningen genomfördes som 
fritextsökning med sökorden postoperative pain AND music samt music AND 
postoperative pain. Sökningen gav 117 träffar. Limits, som användes i enlighet med 
exklusionskriterierna, var desamma som i förra sökningen: all adult, engelska, fem år 
gamla artiklar. Detta resulterade i 18 artiklar, varav samtliga abstract lästes, varefter 
12 artiklar granskades i sin helhet. En av de 18 artiklarna var densamma som i första 
sökningen. Totalt nio artiklar användes i resultatet.  

PubMed 

Sökningen inleddes med MeSH-termerna (PubMeds ämnesord) "Pain, 
Postoperative"[Mesh] AND "Music"[Mesh]. Sökningen gav 22 träffar. Begränsningar 
användes i enlighet med studiens inklusions- och exklusionskriterier "Pain, 
Postoperative"[Mesh] AND "Music"[Mesh] AND ("2012/02/29"[PDat]: 
"2017/02/27"[PDat] AND English[lang] AND "adult"[MeSH Terms]). Totalt 
kvarstod fyra träffar där abstract lästes på samtliga. Tre artiklar var dubbletter, vilka 
även återfanns i Cinahl emedan en artikel inte svarade mot studiens syfte. Även i 
PubMed genomfördes en fritextsökning med sökorden postoperative pain AND music 
samt music och postoperative pain. Sökningen gav 161 träffar och därefter användes 
samma limits, som vid tidigare sökning, för att begränsa antal träffar. Sökningen 
resulterade i 19 artiklar, av dessa var sju samma som i Cinahl. Tolv artiklar var nya 
träffar där samtliga abstract lästes och slutligen användes fem till resultatet. 

SveMed 

Postoperative pain och music användes även i SveMed, samt kombination av dessa 
sökord med hjälp av den booleska sökoperatorn AND. Sökningen resulterade inte i 
några träffar. 

PsycInfo 

I ett senare skede genomfördes även en sökning i databasen PsycInfo. Sökorden var 
desamma som i de andra databaserna: ”postoperative pain” AND ”music” med limits: 
”adults”, språk ”engelska”. Sökningen resulterade i nio träffar, av dessa var fyra nya 
artiklar, varav en svarade mot inklusionskriterierna och användes i resultatet.  

Totalt kom 18 artiklar att granskas i sin helhet. Efter granskningen exkluderades en 
artikel då den handlade om barn och två artiklar exkluderades på grund av dålig 
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kvalitet efter bedömning med Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). Femton 
artiklar återstod till resultatet. 

Databearbetning 
Databearbetningen inleddes med inläsning och granskning av de valda artiklarna. När 
artiklarna var utvalda, lästes varje artikel igenom i syfte att skapa en överblick över 
materialet. Artiklarna bedömdes sedan enligt Carlsson och Eimans mall (2003) för 
bedömning av vetenskapliga artiklar. Endast artiklar av hög vetenskaplig kvalité 
inkluderades i resultatet. De inkluderade artiklarna lästes först enskilt, sedan 
gemensamt följt av diskussion för att ingen väsentlig information skulle förbises. 
Artiklarna sammanställdes sedan i artikelöversikter (se bilaga C). Därefter lästes alla 
resultat igenom flertalet gånger och data med betydelse ströks under och 
analyserades. Efter noggrann granskning utkristalliserades tre huvudkategorier, som 
svarade mot syftet och data markerades i olika färger för en snabb överblick. 
Artiklarna, i vilka positiv effekt på smärta framkom i resultatet, markerades med 
grönt och de med utebliven effekt på smärta eller de där patienterna fick mer ont efter 
interventionen markerades med rött. De huvudkategorier som identifierades var: 
lindrande effekt på postoperativ smärta, ingen effekt på postoperativ smärta och ökad 
postoperativ smärta efter musikintervention. 

Forskningsetiska överväganden 
För att hälso- och sjukvården ska utvecklas är det av största vikt att forskning bedrivs. 
Forskningen måste dock alltid ta hänsyn till och värna patientens personliga integritet. 
Helsingforsdeklarationen, som behandlar grundläggande principer för hur forskning 
på människor bör gå till, antogs av Världsläkarförbundet 1964 och har fortfarande 
inflytande på nationell lagstiftning (Codex, 2016). I Sverige regleras forskning på 
människor av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning, som avser människor, 
vilken syftar till att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet 
i forskningsrelaterade sammanhang. I denna lag regleras även principen om 
informerat samtycke. Samtycket förutsätter att forskningspersonen erhåller 
information om forskningen. Vidare skall samtycket vara frivilligt, uttryckligt och 
vara begränsat till viss forskning och skall dokumenteras. Personuppgiftslagen 
(1998:204) reglerar behandling av personuppgifter och syftar även den till att skydda 
den personliga integriteten. Enligt Forsberg & Wengström (2015) bör etiska 
överväganden göras i samband med val av inkluderade artiklar. Endast studier, som 
genomgått prövning och fått tillstånd av etisk kommitté och/eller där författarna 
redovisat etiska överväganden, bör inkluderas. Vidare ställs krav på att både resultat, 
som stöder och motsäger litteraturstudiens syfte, redovisas. I samtliga resultatartiklar 
framgår det att etisk prövning är genomförd och samtliga resultat som svarar mot 
studiens syfte är redovisade. 
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Resultat 
Samtliga resultatartiklar behandlar musikens effekt på postoperativ smärta. 
Interventionerna genomfördes med olika metoder och vid olika tidpunkter i den 
perioperativa fasen. Under analys av artiklarna framkom tre huvudteman: lindrande 
effekt på postoperativ smärta, ingen effekt på postoperativ smärta och ökad 
postoperativ smärta efter musikintervention. 

I de aktuella artiklarna är olika varianter av smärtskattningsskalor såsom NRS 
(Numerical Rating Scale), VAS (Visual Analogue Scale) och VRS (Verbal Rating 
Scale) använda. Samtliga är validerade och väl beprövade (Ferreiera-Valente, Pais-
Ribeiro & Jensen, 2011).  

Lindrande effekt på postoperativ smärta 

Patienter, som genomgick elektiv bukkirurgi och lyssnade på musik från olika 
musikgenrer, såsom dansmusik, pop, rock, blues och klassisk musik, vid sju tillfällen 
under 30 minuter, skattade sin smärta signifikant lägre jämfört med kontrollgruppen 
(Vaajoki, Pietilä, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2011). Även patienter, som 
genomgick thoraxkirurgi och fick lyssna på avslappnande musik i 30 minuter vid tre 
tillfällen, visade lägre smärtnivåer när smärtskattning genomfördes postoperativt (Liu 
& Petrini, 2015). Patienter, som genomgick ortopediska eller gynekologiska ingrepp 
respektive patienter, som genomgick hjärt-kärl-kirurgi, visade att 30 minuters 
musikintervention ledde till signifikant lägre smärtskattning jämfört med 
kontrollgruppen (Wang, Dong & Li, 2014; Özer, Özlü, Arslan & Günes, 2013). 
Samma fynd gjordes i två andra studier i vilka patienter, som genomgick coronar 
bypassoperation och/eller hjärtklaffsoperation respektive lungcancerkirurgi (Cutshall 
et al., 2011; Wang et al., 2015). I dessa studier varade interventionen 20 respektive 60 
minuter per tillfälle, där det i en av studierna dessutom framkom att mängden 
administrerad analgetika var lägre i musikinterventionsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen (Wang et al., 2015).   

Patienter, som genomgick terapeutisk hysteroskopi, mastektomi respektive 
ryggradskirurgi och som fick lyssna på lugn musik under hela ingreppet, skattade sin 
smärta signifikant lägre vid jämförelse med kontrollgrupperna (Angioli et al., 2014; 
Binns-Turner, Wilson, Pryor, Boyd & Prickett, 2011; Lin, Lin, Huang, Hsu & Lin, 
2011). Genom att lyssna på musik hela det postoperativa förloppet i samband med 
dagkirurgisk laparoskopisk kolecystektomi, visade en uppföljning att patienterna i 
interventionsgruppen upplevde signifikant lägre smärta den sjunde postoperativa 
dagen jämfört med kontrollgruppen (Graversen & Sommer, 2013). Vid de övriga 
mätpunkterna kunde dock ingen skillnad mellan de båda grupperna påvisas.  

Intervention med musik skedde i de olika studierna vid olika tidpunkter i det 
perioperativa förloppet, såsom när patienterna i två studier lyssnade på musik under 
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hela ingreppet respektive i fyra timmar kontinuerligt perioperativt (Angioli et al., 
2014; Binns-Turner et al., 2011). Resultatet visade på signifikant lägre smärta vid 
mätningar. Lägre nivåer av smärta hade även patienterna som lyssnade på musik 
endast postoperativt (Cutshall et al., 2011; Graversen & Sommer, 2013; Liu & Petrini, 
2015; Vaajoki et al., 2011; Özer et al., 2013). När intervention genomfördes endast 
preoperativt skattade patienterna, sex timmar postoperativt, sin smärta lägre i 
jämförelse med kontrollgruppen (Wang et al., 2014). När patienterna lyssnade på 
musik både pre- och postoperativt, skattade patienterna sin postoperativa smärta 
signifikant lägre i jämförelse med respektive kontrollgrupp (Lin et al., 2011; Wang et 
al., 2015). 

I sex av studierna lyssnade patienterna på musik i hörlurar vilket hade lindrande effekt 
på postoperativ smärta (Binns-Turner et al., 2011; Lin et al., 2011; Liu & Petrini, 
2015; Vaajoki et al. 2011; Wang et al., 2014; Özer et al., 2013). I två av studierna, i 
vilka patienterna fick lyssna på musik genom högtalare, kunde en smärtstillande 
effekt på postoperativ smärta påvisas (Angioli et al., 2014; Graversen & Sommer, 
2013). I de två återstående studierna med lindrande effekt på postoperativ smärta 
framgår det inte hur musiken administrerats (Cutshall et al., 2011; Wang et al., 2015). 

Ingen effekt på postoperativ smärta 

Patienter som genomgick total knäplastik fick lyssna på lugn piano- och kinesisk 
folkmusik vid fyra tillfällen under 30 minuter och interventionerna skedde både pre- 
och postoperativt (Chen, Chen, Huang, Hsieh & Lai, 2015). Trots att 
interventionsgruppen skattade sin smärta lägre, var skillnaden inte statistiskt 
signifikant. Någon signifikant skillnad kunde inte heller påvisas när patienter, som 
genomgick knäplastik, fick lyssna på musik postoperativt (Finlay, Wilson, Gaston, 
Al-Dujaili & Power, 2016). Patienterna delades in i fem grupper, av vilka fyra fick 
lyssna på musik i brusreducerande hörlurar och patienterna i kontrollgruppen endast 
bar brusreducerande hörlurar utan musik. Musiken skiljde sig åt avseende rytm och 
harmoni och interventionen varade i 15 minuter.  

När patienter, som genomgick laparotomi, fick lyssna på musik perioperativt kunde 
inte någon signifikant skillnad ses avseende mängden administrerad analgetika 
postoperativt (Vaajoki, Pietilä, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2012). Inte 
heller hos patienter, som genomgick thoraxkirurgi respektive mastektomi, kunde 
något sådant samband ses (Binns-Turner et al., 2011; Liu & Petrini, 2015). I annan 
forskning, i vilken hörlurar användes, kunde ingen smärtstillande effekt på 
postoperativ smärta påvisas (Finlay et al., 2016; Vaajoki et al., 2012). I ytterligare en 
studie användes högtalare för musiklyssning, men ingen effekt på postoperativ smärta 
kunde ses (Chen et al., 2015). 
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Ökad postoperativ smärta efter musikintervention 

Musik kunde även påverka patientens smärtupplevelse negativt (Guerro, Castaño, 
Schmidt, Rosario & Westhoff , 2012; Rafer et al., 2015), såsom när kvinnor som 
genomgick hysterektomi fick lyssna på jazzmusik i 30 minuter postoperativt (Rafer et 
al., 2015). Resultaten visade att patienterna i interventionsgruppen vid varje 
mättillfälle skattade sin smärta högre än patienterna i kontrollgruppen, ett resultat som 
stämmer överens med fynden i en annan studie där kvinnor som genomgick abort fick 
lyssna på musik under hela ingreppet (Guerro et al., 2012). Samtliga patienter i 
interventionsgruppen skattade sin smärta signifikant högre än patienterna i 
kontrollgruppen. 

Patienterna i två av studierna, i vilka hörlurar användes, skattade sin smärta 
signifikant högre vid jämförelse med respektive kontrollgrupp (Guerro et al., 2012; 
Rafer et al., 2015). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Denna studie genomfördes som en litteraturstudie enligt metodbeskrivning i Forsberg 
och Wengström (2013). Syftet med studien var att undersöka musikens effekter på 
postoperativ smärta. Strukturerade sökningar efter relevanta artiklar genomfördes i 
databaserna PubMed, Cinahl, SveMed samt PsycInfo, eftersom dessa innehåller 
omvårdnad och därför är relevanta för syftet. Att vetenskapliga artiklar är sökta i flera 
olika databaser påverkar litteraturstudiens trovärdighet i positiv riktning då chansen 
att relevant forskning hittas ökar. Inledningsvis utfördes en övergripande sökning för 
att avgöra om tillräckligt relevant material fanns att tillgå. I detta skede användes även 
”nursing” och ”caring” som sökord, men då dessa gav för få träffar uteslöts dessa 
fortsättningsvis. Då detta konstaterades fortsatte arbetet med att utföra strukturerade 
sökningar i var och en av ovan nämnda databaser. Sökningar utfördes både enskilt 
och gemensamt och på så sätt är studiens trovärdighet stärkt. Sökningar genomfördes 
på engelska och samma sökord användes i samtliga databaser. Sökord, som användes, 
var ”postoperative pain” och ”music” i olika kombinationer med hjälp av booleska 
operatorn AND. Genom att kombinera inklusions- och exklusionskriterier blev 
resultatet ett relevant och hanterbart antal träffar varför ytterligare begränsning av 
sökning inte bedömdes nödvändig. Inga begränsningar, såsom fulltext, gjordes vilket 
ökar studiens trovärdighet och pålitlighet. Det faktum att inga kvalitativa artiklar 
erhölls var anmärkningsvärt. Detta kan ses som både en styrka och en svaghet. 
Kvalitativa intervjustudier skulle kunna tillföra ytterligare någon dimension till 
resultatet och bidra till en djupare förståelse för bruk av musik i smärtstillande syfte 
samt för patientens upplevelse.   

Abstract lästes igenom på samtliga studier för att ingen väsentlig information skulle 
förbises. Artiklarna lästes både enskilt, gemensamt och diskuterades sedan för att 
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säkerställa att resultatet uppfattades på samma sätt. För att identifiera artiklar av hög 
vetenskaplig kvalitet användes Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, vilken 
är vedertagen samt validerad, och endast artiklar av högsta kvalitet inkluderades. För 
att inte påverka studiens resultat är alla fynd som svarar mot syftet, oavsett effekt, 
redovisade. 

Resultatartiklarnas geografiska ursprung varierar och studierna är utförda i åtta olika 
länder och på tre olika kontinenter. Detta kan innebära att resultatets överförbarhet 
blir högre. Samtliga artiklar har en välbeskriven metod, vilket ökar artiklarnas 
trovärdighet. I studierna är olika mätinstrument använda för att mäta postoperativ 
smärta, men samtliga är validerade och väl inarbetade i klinisk verksamhet, vilket 
ökar pålitligheten.  

Tre av studierna (Binns-Turner et al., 2011; Chen et al., 2015; Wang et al., 2014) 
omfattade ett relativt litet patientantal, vilket medför en risk för minskad trovärdighet 
och överförbarhet. Dock påtalades detta problem i de aktuella studierna och det 
utfördes en statistisk bedömning för att säkerställa att tillräckligt antal deltagare 
inkluderats i studiepopulationen. Studierna höll en hög vetenskaplig kvalitet och 
populationens storlek är inte ett kvalitetskriterium enligt Carlsson och Eimans (2013) 
bedömningsmall varför de inkluderades. Tre av de inkluderade studierna hade ett 
rapporterat bortfall på mer än fem procent (Finlay et al., 2016; Graversen & Sommer, 
2013; Liu & Petrini, 2015). Artiklarna inkluderades trots detta i resultatet då 
studiepopulationen bestod av ett relativt stort antal patienter och artiklarna höll en hög 
vetenskaplig kvalitet. 

Två av artiklarna använde sig av samma population (Vaajoki et al., 2011; Vaajoki et 
al., 2012) där Vaajoki et al. (2012) endast undersökte om musik hade någon effekt på 
mängden administrerad analgetika. Trots detta inkluderades denna då behov av 
smärtstillande läkemedel kan anses ha ett direkt samband med smärtupplevelse och 
smärtnivå. 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka musikens effekt på postoperativ smärta där den 
övervägande delen av de granskade artiklarna visade att musik har en smärtlindrande 
effekt (Angioli et al., 2014; Binns-Turner et al., 2011; Cutshall et al., 2011; Graversen 
& Sommer, 2013; Lin et al., 2011; Liu & Petrini, 2015; Vaajoki et al., 2011; Wang et 
al., 2014; Wang et al., 2015; Özer et al., 2013). Resultatet visade inga egentliga 
samband mellan varken duration, antal interventioner eller typ av musik och effekt på 
postoperativ smärta. Detta bekräftades i resultatet av en forskningsöversikt (Nilsson, 
2008) i vilken 42 artiklar, som undersökte musikens effekt på postoperativ smärta, 
men inte heller i denna kunde ett sådant samband påvisas. 
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Lindrande effekt på postoperativ smärta 

Tio av 15 granskade artiklar visade på att musikintervention kunde minska patientens 
upplevelse av postoperativa smärta (Angioli et al., 2014; Binns-Turner et al., 2011; 
Cutshall et al., 2011; Graversen & Sommer, 2013; Lin et al., 2011; Liu & Petrini, 
2015; Vaajoki et al., 2011; Wang et al., 2014; Wang et al., 2015; Özer et al., 2013). I 
de granskade artiklarna, som visade på lindrande effekt, genomfördes intervention 
från 20 minuter upp till flera timmar, men de flesta lyssnade i 30 minuter. Den 
smärtlindrande effekten skulle kunna förväntas bli större ju längre interventionen 
pågick, men tiden föreföll inte spela någon roll. Musikintervention kunde ha en 
smärtlindrande effekt oberoende av under hur lång tid denna varade, men Nilsson 
(2008) rekommenderar i sin studie 30 minuter. Att smärtupplevelsen är förknippad 
med oro och stress visade sig i flera studier (Hole et al., 2015; Leardi et al., 2007; 
Nelson et al., 2016). Patienter som genomgår kirurgiska ingrepp utsätts 
ofrånkomligen, i mer eller mindre utsträckning, för både fysiologisk och psykologisk 
stress (Werner & Leden, 2010). Det tycks vara så att patienter som genomgår ingrepp, 
som skulle kunna tänkas vara förknippad med en hög grad av oro, som exempelvis 
hjärt-kärlkirurgi eller ryggradskirurgi, har en god effekt av musik som intervention, en 
tes som stöds av Chang, Peng, Wang och Lai (2011). I denna studie undersöktes den 
orosdämpande effekten av musik hos patienter, som skulle genomgå angiografi och 
resultaten visade på att patienternas nivå av oro minskade signifikant efter 
intervention. Comeux och Steele-Moses (2013) visade att patienter med hög grad av 
oro upplevde mer smärta än patienter med lägre eller ingen oro, vilket kan tolkas som 
att en del av musikens positiva inverkan är ett resultat av dess dämpande effekt på 
oro. I resultatartiklarna genomfördes musikinterventioner på patienter, som 
genomgick skiftande ingrepp, allt från större till mindre bukkirurgi, toraxkirurgi, total 
knäplastik och hysteroskopi (Angioli et al., 2014; Chen et al., 2015; Finlay et al., 
2016; Graversen & Sommer, 2013; Liu & Petrini, 2015; Vaajoki et al., 2012; Vaajoki 
et al., 2011; Özer et al., 2013). Det verkar inte finnas något samband mellan effekt av 
musikintervention och typ av ingrepp. Inte heller var det möjligt att påvisa något 
samband mellan hur ofta och när i det perioperativa förloppet interventionen 
genomfördes och effekt, något som hade kunnat förväntas. De studier, i vilka 
patienterna lyssnade på musik vid upprepade tillfällen (Chen et al., 2015; Cutshall et 
al., 2011; Finlay et al., 2016; Graversen & Sommer, 2013; Lin et al., 2011; Liu & 
Petrini, 2015: Vaajoki et al., 2012; Vaajoki et al., 2011; Wang et al., 2015), visade på 
en lindrande effekt på postoperativ smärta, men det gjorde även de studier i vilka 
patienterna endast lyssnade vid ett tillfälle (Angioli et al., 2014; Binns-Turner et al., 
2011; Guerro et al., 2012; Rafer et al., 2015; Wang et al., 2014; Özer et al., 2013). 
Detsamma gäller tidpunkt för intervention, såsom de patienter som lyssnade på musik 
både pre-, intra- och postoperativt hade effekt på smärta, men detta gäller även de 
som lyssnade på musik endast preoperativt eller postoperativt.  
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Ingen effekt eller ökad postoperativ smärta 

Finlay et al. (2016) fann i sin studie ingen signifikant skillnad mellan 
interventionsgrupperna och kontrollgruppen, som endast fick bära brusreducerande 
hörlurar. Det hade möjligen varit av värde om en sjätte grupp, som inte fick vare sig 
lyssna på musik eller bära brusreducerande hörlurar, inkluderats för att få ett svar på 
om det är avsaknad av störande ljud från omgivningen eller musik som påverkar 
patientens smärtupplevelse. En lugn och rofylld miljö utan distraherande ljud från 
omgivningen bör minska oro hos patienterna vilket sin tur påverkar patientens 
smärtupplevelse positivt.  

Vid de interventioner i vilka musik med högt tempo användes, såsom till exempel 
jazz- och popmusik (Guerrero et al., 2012; Rafer et al., 2015), föreföll patienternas 
smärtupplevelse påverkas negativt. Företrädesvis har lugn musik använts vid 
interventionerna och även om inga konklusiva bevis för att denna typ av musik skulle 
vara bäst lämpad, antyder resultatet att det förhåller sig så (Cepeda, Carr, Lau & 
Alvarez, 2006; Cooke, Chaboyer & Hiratos, 2005). En annan anledning till att 
patienterna skattade sin smärta högre kan bero på kombinationen av musikgenre samt 
att både abort och hysterektomi kan tänkas vara förknippade med mycket oro. Det 
hade varit intressant om forskarna i de aktuella studierna som jämförelse valt att låta 
patienter lyssna på lugn musik för att undersöka om någon skillnad kunde påvisas. 
Ytterligare ett skäl till att kvinnorna i Guerro et al. (2012), som ingick 
interventionsgruppen, skattade sin smärta högre kan vara att patienterna hade 
svårigheter att uppfatta operatörens röst på grund av att musiken spelades i hörlurar. 
Ingreppet gjordes med vaken patient i lokalanestesi och möjligheten att från 
operatören få förklarat vad denne gör borde påverka upplevelsen positivt.  

Fem av de femton studierna är utförda i Kina eller Taiwan, där fyra av fem visade på 
en lindrande effekt, på postoperativ smärta (Lin et al., 2011; Liu & Petrini, 2015; 
Wang et al., 2014; Wang et al., 2015). Den återstående studien visade även den på en 
lindrande effekt men skillnaden var inte statistiskt signifikant (Chen et al., 2015). De 
övriga studierna är till största delen utförda i västländer och visade på ett mer skiftat 
resultat. Denna skillnad skulle kunna bero på att det råder en större öppenhet vad det 
gäller alternativa behandlingsmetoder rent generellt i de asiatiska länderna, något som 
härrör från den österländska medicinens tradition. En trend mot en större öppenhet 
och acceptans vad gäller komplementärmedicin (KAM) och alternativmedicin kan 
dock skönjas även i väst. Internationella studier visar att en majoritet av de patienter 
som behandlas för någon form cancerdiagnos använder KAM som komplement till 
traditionell behandling (Sevelius, 2016). Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland 
har till exempel gjort en sammanställning över komplementär- och alternativmedicin i 
ett led att hjälpa patienterna att fatta informerade beslut. Denna utveckling får i 
huvudsak anses vara något positivt. För att inte skada förtroendet för hälso- och 
sjukvård är det dock av absoluta vikt att implentering sker under ordnade former och 
efter erforderlig forskning är utförd.  
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I de femton studierna, som inkluderades i resultatet användes olika metoder, såsom 
hörlurar, högtalarkudde och traditionella högtalare, för lyssning av musik. Resultatet 
är jämnt fördelat mellan vad gäller lindrande effekt respektive ingen eller ökad 
postoperativ smärta oavsett vilken metod som nyttjades för att lyssna. Det går därför 
inte, med utgångspunkt i resultatartiklarna, att dra några långtgående slutsatser om 
vilken metod för musiklyssning som är den mest lämpliga. Däremot kan det 
konstateras att resultatet i den studie, i vilken kontrollgruppen fick bära 
brusreducerande hörlurar utan musik, inte skiljde sig åt vid en jämförelse med 
interventionsgrupperna (Finlay et al., 2016). Patienterna i kontrollgruppen skattade 
sin smärta på samma nivå som patienterna i interventionsgrupperna. Detta skulle 
kunna tolkas som att elimination av störande ljud från omgivningen påverkar 
patientens smärtupplevelse möjligen genom att minska oro och stress. 

Enligt Henderson (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012) är en av sjuksköterskans 
uppgifter att skapa förutsättningar för patienten att tillfredsställa sina behov. Hon tar i 
sin omvårdnadsteori upp 14 komponenter som ingår i allmän omvårdnad. En god 
postoperativ smärtlindring är central för att tillgodose flera av dessa. Till exempel är 
det viktigt att patienten är tillräckligt väl smärtlindrad för att kunna andas och hosta 
ordentligt för att undvika postoperativa lungkomplikationer. Likaså är det viktigt att 
patienten är smärtlindrad så att mobilisering är möjlig samt att patienten får 
tillräckligt med vila och sömn. Till skillnad från administration av analgetika, som i 
hög grad är beroende av sjuksköterskan, är musikintervention något som patienten 
kan kontrollera själv, vilket ökar patientens oberoende och självständighet. 
Musikintervention är även en åtgärd som sjuksköterskan kan initiera själv, utan 
läkarordination. Vidare är bruk av analgetika, framförallt opioider, förknippade med 
en rad besvärande biverkningar (Shah, Hayes & Martin, 2017). Det finns även en viss 
risk för överbehandling med opioider om sjuksköterskan följer riktlinjerna, som gör 
gällande att analgetika ska administreras om patientens skattar sin smärta över 3-4 på 
NRS-skalan (van Dijk et. al., 2012). Detta beror på att sjuksköterskors och patienters 
tolkning av smärtskalan skiljer sig åt. Trots att forskning visar att intervention med 
musik har positiv effekt på postoperativ smärta, används det sällan i klinisk 
verksamhet. Om musikintervention hade använts mer frekvent i sjukvården skulle en 
potentiell effekt kunna vara minskat bruk av opioider och på sikt leda till en bättre 
vård för patienten och minskade kostnader för sjukvården.  
 
Som hälso- och sjukvård är organiserad idag är teamarbete centralt (Edberg, 2013). 
Det krävs god kommunikation och ett väl fungerande samarbete mellan teamets olika 
medlemmar för att nå bästa möjliga resultat i omhändertagandet av patienter med 
postoperativ smärta. Sjuksköterskan fungerar ofta som något av en koordinator som 
samordnar de olika kompetenserna som finns i teamet runt patienten. Sjuksköterskan 
har ett övergripande ansvar för att tillse att patientens behov blir tillgodosedda och bör 
i detta ansvar utnyttja sig av alla till buds stående medel för att uppnå detta, däribland 
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musikintervention. På en postoperativ avdelning är det sjuksköterskans huvuduppgift 
att identifiera, värdera och behandla patientens smärta samt att dokumentera de 
utförda omvårdnadsåtgärderna. Vidare är det av vikt att sjuksköterskan, i sitt arbete, 
ger en personcentrerad vård (Edberg, 2013). Detta innebär att sjuksköterskan lyssnar 
på patienten, respekterar och bekräftar patientens upplevelse samt planerar och väljer 
omvårdnadsåtgärder gemensamt med patienten och anhöriga samt informerar om 
alternativa och/eller kompletterande metoder för smärtlindring såsom musik.  

Musikinterventionen är inte så vanlig på svenska sjukhus idag, men det finns 
egentligen inget hinder för att patienten har med sin mobiltelefon, MP3-spelare eller 
motsvarande med egen musik till operationsavdelning och/eller postoperativ 
avdelning. Ett alternativ skulle kunna vara att patienten redan i kallelsen till ett 
operativt ingrepp informeras om möjligheten att ta med musik att lyssna på under 
vårdförloppet. Redan med nuvarande forskning, som underlag, bedöms det dock 
finnas tillräckliga indikationer för att rekommendera musikintervention som 
komplement i behandling av postoperativ smärta.  

Konklusion och implikation 
Två tredjedelar av de granskade artiklarna visade att musik har en positiv eller 
lindrande effekt på postoperativ smärta. Även om resultatet inte är konklusivt antyder 
det att musikintervention kan vara ett bra komplement till analgetika vid behandling 
av postoperativ smärta. Intervention med musik är enkel att genomföra, kräver inga 
utbildningsinsatser, är inte förknippad med några större ekonomiska kostnader och 
har inga biverkningar. Detta i kombinationen med möjligheten att smärtlindra 
patienten med lägre dos analgetika är en vinst för både patienten, omvårdnadspersonal 
och i ett större perspektiv även för samhället i stort. Användande av musik som 
komplement till övrig smärtbehandling kan vara en av många omvårdnadsåtgärder 
som sjuksköterskan kan använda sig av.  

För att optimera metoden krävs dock ytterligare forskning vad gäller typ av musik, 
duration och vid vilken tidpunkt intervention bör ske för att erhålla optimal effekt. 
Även djupintervjuer med patienter och sjuksköterskor i syfte att få en ökad förståelse 
för hur musik som komplement till postoperativ smärtlindring upplevs hade kunnat 
vara av intresse. Även betydelsen av vilken metod för musiklyssning samt att 
patienterna själva får välja musik bör beforskas mer noggrant. Kontinuerlig utbildning 
och fortbildning av nyanställda och befintlig personal med målet att öka förståelse 
och kunskap om de metoder för smärtlindring och bedömning av smärta som finns att 
tillgå är av största vikt.
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 
Sökord Databasnamn Databasnamn Databasnamn Databasnam 

Postoperative 
pain 

Cinahl (subject heading 
list) 

PubMed (MeSH) 
SveMed 
(MeSH) 

PsycInfo 

Music 
Cinahl (subject heading 
list) 

PubMed (MeSH) 
SveMed 
(MeSH) 

PsycInfo 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

20170118 Cinahl 
Postoperative pain AND music 
Limits: 2011-2016, english, adults 18 18 12 9 

20170202 PubMed 
Postoperative pain AND music 
Limits: 2011-2016, english, adults 19 19 5 5 

20170224 SveMed 
Postoperative pain AND music 
Limits: 2011-2016, NOT children 0 0 0 0 

20170224 SveMed 
Postoperativ smärta AND musik 
Limits: 2011-2016,  NOT barn 0 0 0 0 

20170303 PsycInfo 
Postoperative pain AND music 
Limits: 2011-2016, english, adults 8 1 1 1 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 1 

 
  

Referens Angioli, R., Nardone, C. D. C., Plotti, F., Cafá, E. V., Dugo, N., Damiani, P., … Terranova, C. 
(2014). Use of music to reduce anxiety during office hysteroscopy: prospective randomized trial. 
The Journal of Minimally Invasive Gynecology. 21, 454-459. doi: 10.1016/j.jmig.2013.07.020 

Land  
Databas 

Italien 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka effekterna av musik på oro och upplevelse av smärta under hysteroskopi. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ studie 
Prospektiv randomiserad studie 

Urval Trehundrasjuttiotvå patienter som har genomgått hysteroskopi randomiserades till antingen en 
musikgrupp (n=185) eller kontrollgrupp (n=187). 

Datainsamling För varje patient registrerades vitala parametrar som blodtryck, puls och andningsfrekvens 15 
minuter innan förfarandet och under hysteroskopi. Smärtnivå och nivå av oro registrerades förre 
och efter proceduren. 

Dataanalys t-test och Mann-Whitney U-testet användes 

Bortfall 4,3% 

Slutsats Kvinnorna i musikgruppen upplevde signifikant lägre smärta under hysteroskopi och en betydande 
minskning av smärtnivå kunde ses efter ingreppet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

82,9% 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 2 

  

Referens Binns-Turner, P. G., Wilson, L. L., Pryor, E. R., Boyd, G. L., & Prickett, C. A. (2011). 
Perioperative music and its effects on anxiety, hemodynamics and pain in women undergoing 
mastectomy. American Association of Nurse Anesthestists Journal, 79(4), 21-27.  

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka effekterna av en perioperativ musikintervention (även kontinuerligt 
preoperativ, intraoperativ och postoperativ) på förändringar i medelartärtryck (MAP), 
hjärtfrekvens (HR), oro, och smärta hos kvinnor med en bröstcancerdiagnos som genomgått 
mastektomi. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
En kvasiexperimentell design användes. 

Urval Det valdes ut totalt 30 kvinnor från två allmänna kirurgiska avdelningar som har fått en 
bröstcancerdiagnos och beslutar att genomgå mastektomi. Deltagarna indelades slumpmässigt i 
två grupper en interventionsgrupp som fick musik behandling och en kontrollgrupp som inte fick 
det. 

Datainsamling Deltagarna i musikgruppen fick välja en av fyra musiktyper (klassisk, lugn, inspirations- och ny 
musik) och de fick lyssna under fyra timmar kontinuerligt perioperativt. Uppgifter om alla 
studievariabler samlades in preoperativt och postoperativt. 
Smärta bedömdes med hjälp av VAS skala. 

Dataanalys Dataanalys genomfördes med hjälp av SPSS, version 15,0 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Resultaten visade att postoperativ smärta var signifikant lägre i musikgruppen jämfört med 
kontrollgruppen. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

83% 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 3 

  

Referens Chen, H. J., Chen, T. Y., Huang, C. Y., Hsieh, Y. M., & Lai, H. L. (2015). Effects of music on 
physiological responses and opioid dosage in patients undergoing total knee replacement surgery. 
Japan Journal of Nursing Science. 12, 309-319. doi: 10.1111/jins.12070 

Land  
Databas 

Taiwan 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka effekterna som musiklyssnandet har på psykofysiologiska parametrar 
(blodtryck, puls, andningsfrekvens), smärtans intensitet och opioiddos. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Randomiserad kontroll studie.  

Urval I studien ingick totalt 30 patienter som genomgick en total knäoperation, 15 patienter i 
kontrollgruppen och 15 patienter i musikgruppen. 

Datainsamling Patienterna i musikgruppen fick lyssna på lugn piano eller kinesisk folkmusik totalt i 120 min. 
Interventionen gjordes vid tre tillfällen pre- och postoperativt. Visuell analog skala användes för 
att bedöma postoperativ smärta. Smärtbedömningen började direkt postoperativt med ett intervall 
på 15 min på postoperativa avdelningen och var fjärde timme vid fyra tillfällen på 
vårdavdelningen. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av PASW version 18.0 
Mann- Whitney U-test användes för att jämföra grupperna. 
Demografiska variabler jämfördes med Student t-test 
GEE-analys 

Bortfall Ej redovisat  

Slutsats Studiens resultat visade att musikterapi minskar postoperativ smärta hos patienter som har 
genomgått total knäledsplastik men skillnaden var inte statistiskt signifikant. Inte heller vad det 
gäller mängd smärtstillande kunde hittas någon signifikant skillnad.  
Musikens effekter på smärtintensitet och mängden analgetika kräver ytterligare forskning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

85,1 % 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 4 

 

  

Referens Cutshall, S. M., Anderson, P. G., Prinsen, S. K., Wentworth, L. J., Olney, T. L., Messner, P. K., … 
Bauer, B. A. (2011). Effect of the combination of music and nature sounds of pain and anxiety in 
cardiac surgical patients: a randomized study. Alternative Therapies. 17(4), 16-23.  

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka effekten av musik på smärt- och orosnivå hos patienter som genomgått 
hjärt- kärlkirurgi. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Randomiserad experimentell studiedesign. 

Urval Totalt 100 patienter (interventionsgrupp: 49 deltagare, kontrollgrupp: 51 deltagare) 

Datainsamling Patienterna fick postoperativ dag två till fyra lyssna på musik två gånger dagligen. Efter varje 
intervention fick patienterna skatta sin nivå av bland annat smärta och oro med hjälp av visuell 
analog skala. 

Dataanalys Deskriptiv statistik, Wilcoxon rank sum test,  

Bortfall Inget rapporterat bortfall. 

Slutsats Data visade på en signifikant minskning av skattad smärta hos musikgruppen efter session 
nummer två på den andra postoperativa dagen. Dessutom kunde en trend av mindre 
opioidanvändande i musikgruppen ses. Dock var skillnaden inte statistiskt signifikant.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

90% 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 5 

 

  

Referens Finlay, K. A., Wilson, J. A., Gaston, P., Al-Dujaili, E. A. S., & Power, I. (2016). Post-operative 
pain management through audio-analgesia: investigating musical contructs. Psychology of Music. 
44(3), 493-513. doi: 10.1177/0305735615577247 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka musikens effekt på postoperativ smärta hos patienter som genomgått total 
knäplastik.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Randomiserad blind prospektiv studie 

Urval 122 patienter som skulle genomgå total knäplastik identifierades över en period av 18 månader. 
Av dessa inkluderades 98 patienter i studien. Åttionio av dessa fullföljde hela studien. Nio 
patienter fullföljde en eller två dagars datainsamling. 

Datainsamling Patienterna fick postoperativ dag 1-3 lyssna på musik under 15 minuter. Patienterna fick innan och 
efter intervention skatta sin smärta med hjälp av Visual Rating Scale, Numeric Rating Scale samt 
Short-Form McGill Pain Questeionnaire. Dessutom lämnades salivprov för att mäta kortisolnivå. 
Postoperativ dag 1 och 3 fick patienterna dessutom fylla i Brief Pain Inventory samt Profile of 
Mood States 

Dataanalys Statistiks analys genomfördes med SPSS (v 18), Kolmogrov-Smirnov-test, Mauchly´s test of 
sphericity samt ANOVA.  

Bortfall Nio patienter. 

Slutsats Ingen signifikant skillnad avseende patientens självskattning av smärta mellan de fem grupperna 
kunde påvisas. Avslappning hade lika god effekt på postoperativ smärta som musikintervention. 
Inte heller var det någon skillnad avseende mängd administrerad analgetika. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

93% 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 6 

 

 
 
  

Referens Graversen, M., & Sommer, T. (2013). Perioperative music may reduce pain and fatigue in patients 
undergoing laparoscopic cholecystectomi. Acta Anaesthesiologica Scandinavia. 57. 1010-1016. 
doi: 10.1111/aas.12100 

Land  
Databas 

Danmark 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka vilka effekter lugn musik hade på postoperativ smärta, illamående, 
trötthet och stress hos patienter som genomgått dagoperativ laparoskopisk kolecystektomi. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Randomiserad klinisk prövning 

Urval 93 patienter som var planerade att genomgå dagkirurgisk kolecystektomi.  

Datainsamling Patienterna fick pre- och postoperativt lyssna på musik administrerad genom högtalarkudde. 
Patienterna fick sedan skatta sin smärta efter tre timmar med VAS-skala samt första och sjunde 
postoperativa dagen med NRS-skala.  

Dataanalys Statistisk analys med STATA v 10.1. Mann-Whitney rank-sum test, Fisher´s exact test, 
generaliserad linjär modell 

Bortfall Totalt 13 patienter exkluderades av olika skäl. Åtta ur interventionsgrupp och fem ur 
kontrollgrupp. Data från totalt 75 patienter analyserades.  

Slutsats Ingen signifikant skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp kunde påvisas efter 3 
timmar eller på den första postoperativa dagen. Dock kunde en signifikant lägre grad av smärta 
påvisas hos interventionsgruppen den sjunde postoperativa dagen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

93% 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 7 

 

 

  

Referens Guerrero, J. M., Castaño, P. M., Schmidt, E. O., Rosario, L., & Westhoff, C. L. (2012). Music as 
an auxiliary analgesic during first trimester surgical abortion; a randomized controlled trial. 
Contraception. 157, 157-162. doi: 10.1016/j.contraception.2011.11.017 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Det övergripande syftet var att undersöka den smärtstillande effekten av musik hos kvinnor som 
genomgick abort i första trimestern. Dessutom undersöktes patientens upplevda oro, påverkan på 
vitala parametrar samt patientnöjdhet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Kontrollerad randomiserad design 

Urval Under fyra månader randomiserades 125 kvinnor som var planerade att genomgå abort i tredje 
trimestern (dagoperativt) till antingen interventionsgrupp (n=63) eller kontrollgrupp (n=62). Av de 
125 kvinnorna blev 24 inlagda. Totalt kom 54 kvinnor i interventionsgrupp och 47 kvinnor i 
kontrollgrupp att inkluderas i studien.  

Datainsamling Preoperativ smärtskattning gjordes med hjälp av VAS. Samtliga deltagare fick smärtbehandling 
enligt rutin. Patienterna i interventionsgrupp fick lyssna på musik i hörlurar under ingreppet som 
skedde vaket. Patienterna i kontrollgrupp lyssnade inte på musik och bar inga hörlurar. 

Dataanalys Dataanalys skedde med SAS v 9.2. Medelvärde och standarddeviation med Students t-test och 
tvåsidigt t-test. Fisher’s Exact test användes för att bedöma om skillnader i de kategoriska 
variablerna var rimlig. 

Bortfall Inget rapporterat bortfall 

Slutsats Patienterna i interventionsgruppen skattade sin smärta väsentligt högre än patienterna i 
kontrollgruppen. Skillnaden var signifikant.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

93 % 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 8 

 

 

  

Referens Lin, P. C., Lin, M. L., Huang, L. C., Hsu, H. C., & Lin, C. C. (2011). Music therapy for patients 
receiving spine surgery. Journal of Clinical Nursing. 20, 960-968. doi: 10.1111/j.1365-
2702.2010.03452.x 

Land  
Databas 

Taiwan 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera musikens effekt på oro, postoperativ smärta 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Kvasi-experimentell design 

Urval Totalt 60 patienter planerade att genomgå spinal kirurgi fördelade på 30 patienter i studiegrupp 
och 30 i kontrollgrupp. 

Datainsamling Patienterna i studiegruppen lyssnade på musik i 30 minuter kvällen före operation, en timme innan 
och på eftermiddagen det första och andra postoperativa dygnet. Puls, blodtryck, smärtskattning 
samt skattning av upplevd oro med hjälp av VAS-skala registrerades före och efter intervention. 
Samma parametrar registrerades vid samma tidpunkter för kontrollgruppen före och efter 30 
minuters vila. 

Dataanalys Oberoende t-test användes vid jämförelse mellan de två grupperna. Vidare utfördes upprepad 
variationsanalys (ANOVA). All statistik analyserades med mjukvaran SSPS. 

Bortfall Inget rapporterat bortfall. 

Slutsats Musikterapin har visat positiva effekter på smärt- och orosnivå hos patienter som genomgått 
spinal kirurgi. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

100% 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 9 

 

 

  

Referens Liu, Y., & Petrini, M. A. (2015). Effects of music therapy on pain, anxiety and vital signs in 
patients after thoracic surgery. Complementary Therapies in Medicine. 23, 714-718. doi: 
10.1016/j.ctim.2015.08.002 

Land  
Databas 

Kina 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka effekten av att lyssna på musik på smärta, oro, och vitala parametrar hos 
patienter efter thoraxkirurgi. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ ansats 
En randomiserad kontrollerad klinisk studie 

Urval Ett bekvämlighetsurval av 112 vuxna patienter som har genomgått bröstkirurgiska ingrep 
rekryterades.  
Deltagarna indelades slumpmässigt i två grupper, 56 patienter i kontrollgruppen och 56 patienter i 
musikgruppen. 

Datainsamling Deltagarna i musikgruppen fick lyssna på lugn musik i 30 min de första tre postoperativa dagarna. 
Patienterna fick skatta sin smärta innan och efter musikintervention. 

Dataanalys SPSS version 21.0 för Windows användes. 
Chi-squaretest användes för att identifiera skillnader mellan grupperna avseende demografiska 
data.  
Oberoende t-test användes för att jämföra vitala parametrar. 

Bortfall 14 

Slutsats Musikgruppen visade en signifikant minskning av smärta jämfört med kontrollgruppen. Ingen 
signifikant skillnad kunde ses i användning av smärtstillande mellan grupperna.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

82,9% 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 10 

 

 
 

  

Referens Rafer, L., Austin, F., Frey, J., Mulvey, C. L., Vaida, S. J., & Prozesky, J. (2015) Effects of jazz on 
postoperative pain and stress in patients undergoing elective hysterectomy. Advances in Mind-
body Medicine. 29, 6-11.  

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka om att lyssna på jazzmusik på postoperativ avdelning, i jämförelse med 
att endast bära brusreducerande hörlurar där ingen musik spelas, skulle minska hjärtfrekvens, 
blodtryck, smärta, eller oro hos patienter som genomgått en hysterektomi 

Metod:  
Design 

Kvantitativ studie 
Prospektiv, randomiserad studie 

Urval Total 56 patienter (18-75 år) randomiserades till antingen experimentgrupp (28 patienter) som fick 
lyssna på jazzmusik eller kontrollgrupp (28 patienter) som fick ha på brusreducerande hörlurar 
utan musik. 

Datainsamling Hjärtfrekvens och blodtryck registrerades postoperativt var femte minut under de första 30 
minuterna efter att patienten kommit till postoperativ avdelning. Smärta kontrollerades var 10:e 
minut under den 30-minutersperioden; nivå av kontrollerades vid 30 minuter. 

Dataanalys SAS version 9.3 användes för att utföra alla analyser. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Smärtpoäng var signifikant lägre (P <0,05) i kontrollgruppen jämfört med jazzgruppen när denna 
uppskattades efter 10 minuter i återhämtningsperioden. Studien visade att patienterna inte 
upplevde musiken som smärtlindrande utan svarade bättre på tystnad. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

93,6% 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 11 

 

  

Referens  
Vaajoki, A., Kankunnen, P., Pietilä, A. M., Kokki, H., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2012). The 
Impact of Listening to Music on Analgesic Use and Length of Hospital Stay While Recovering 
From Laparotomy. Society of Gastroenterology Nurses and Associates, 35(4), 279-284. doi: 
10.1097/SGA.0b013e3182608fc1 

Land  
Databas 

Finland 
Cinahl 

Syfte Syftet var att bedöma effekten av att lyssna på musik på behovet av smärtstillande, vårdtid och 
biverkningar hos vuxna patienter som genomgått laparatomi.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ ansats. 
Prospektiv studie. 

Urval Hundrasextioåtta patienter som genomgått elektiv bukkirurgi tilldelades 83 i musikgruppen och 85 
i kontrollgruppen. 

Datainsamling Patienterna i musikgruppen fick lyssna på musik vid sju tillfällen perioperativt. 
De insamlade uppgifterna var mängd smärtstillande som användes under de första 72 timmarna 
efter operation och varaktighet av epidural smärtlindring. 

Dataanalys Analysen utfördes med hjälp av det statistiska paketet för samhällsvetenskap (SPSS 16.0) 
Test Chi-squaretest användes för att testa oberoende behandlings grupparbete. 
Mann-Whitney U-test användes för att analysera smärtlindringen. 
Varaktighet för epidural smärtlindring analyserades med Kaplan-Meier test. 

Bortfall En patient. 

Slutsats Hypotesen om att patienterna i musikgruppen behöver betydligt mindre smärtstillande än 
kontrollgruppen stöddes inte. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

89 % 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 12 

 

  

Referens Vaajoki, A., Pietilä, A. M., Kankkunen, P., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2011). Effects of 
listening to music on pain intensity and pain distress after surgery: an intervention. Journal of 
Clinical Nursing. 21, 708-717. doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03829.x 

Land  
Databas 

Finland 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera effekterna av att lyssna på musik på smärtintensitet den första och den 
andra postoperativa dagen hos patienter som har genomgått en bukoperation. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ ansats 
Prospektiv klinisk studie med två parallella grupper 

Urval Hundrasextioåtta deltagare, patienter som har genomgått elektiv bukkirurgi indelades i två 
grupper: 83 i musikgruppen och 85 i kontrollgruppen. 

Datainsamling Patienterna i musikgruppen fick välja musik och lyssna på denna sju gånger perioperativt.  
Patienterna fick skatta sin smärta på kvällen innan operation, morgon, lunch och kväll den första 
och andra operationsdagen samt morgonen den tredje operationsdagen i vila, vid djup andning och 
vid lägesändring. Totalt skattade deltagarna sin smärta vid åtta tillfällen. 

Dataanalys Dataprogrammet SPSS 16,0 för Windows användes för alla statistiska analyser, 
C2 test, icke-parametrisk Mann-Whitney U-test för oberoende grupper, Kolmogorov- Smirnov 
test, Kaplan-Meier-test. 

Bortfall En patient blev konfusorisk den tredje postoperativa dagen och kunde inte bedöma sin 
smärtintensitet. 

Slutsats Denna studie visar att användning av musik lindrar smärta i sängläge vid djupandning och vid 
lägesändring efter bukoperation på den andra postoperativa dagen. 
Musikintervention är en säker, billig och enkel intervention att använda. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

89 % 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 13 

 

  

Referens Wang, Y., Dong, Y., & Li, Y. (2014). Perioperative psychological and music interventions in 
elderly patients undergoing spinal anaesthesia: effect on anxiety, heart rate variability and 
postoperative pain. Yonsei Medical Journal. 55(4),1101-1105. doi: 10.3349/ymj.2014.55.4.1101 

Land  
Databas 

Kina 
PubMed 

Syfte Syftet var att utvärdera effekterna av perioperativa psykologiska och musik interventioner hos 
äldre patienter som har genomgått elektiv kirurgi på oro, postoperativ smärta och 
hjärtfrekvensvariationer (HFV). 

Metod:  
Design 

Kvantitativ studie 
Prospektiv randomiserad studie 

Urval Fyrtio patienter med ålder mellan 65 och 80 år som genomgått kirurgisk ingrep randomiserad till 
två grupper. En interventionsgrupp där patienterna fick lugnande samtal och fick lyssna på lugn 
musik i 30 minuter innan operationen och under operationen, och en kontrollgrupp som inte fick 
det. 

Datainsamling Patienterna i båda grupperna fick fylla i självskattningskala för oro, visuell analog skala användes 
för smärtbedömningen. Data samlades in innan, under och efter operationen. 
HFV registrerades från övervakningsmonitorn endast preoperativt pga. anestetiska läkemedel kan 
påverka HFV.   

Dataanalys Data analyserades med hjälp av SPSS version 13.0, Parade t-tester och t-test för två oberoende 
prover. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Perioperativa psykologiska och musikinsatser kan minska postoperativ smärta hos äldre patienter.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

85,1% 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 14 

 

 

Referens Wang, Y., Tang, H., Guo, Q., Liu, J., Liu, X., Luo, J., & Yang, W. (2015). Effects of intravenous 
patient-controlled sufentanil analgesia and music therapy on pain and hemodynamics after surgery 
for lung cancer: a randomized parallel study. The Journal of Alternative and Complementary 
Medicine. 21(11), 667-672. doi: 10.1089/acm.2014.0310 

Land  
Databas 

Kina 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka effekten av kombinationen av musik och intravenöst administrerad 
sufentanil som postoperativ smärtlindring hos patienter som genomgått kirurgi på grund av 
lungcancer. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Randomiserad parallell studie. 

Urval Trettio patienter i musikgrupp, 30 patienter i kontrollgrupp. 
Patienter med diagnostiserad lungcancer eller hög klinisk misstanke om lungcancer, tumörstorlek 
2-3 cm, ASA-klass I-II och planerad kirurgisk åtgärd. 

Datainsamling Patienterna i båda grupperna fick skatta sin smärta med hjälp av VAS var fjärde timme första 
dygnet.  

Dataanalys Data analyserades med SPSS-programvara, t-test, Tukey post hoc, Pearson chi-square test.  

Bortfall Inget redovisat bortfall.  

Slutsats Patienterna skattade vid varje mätpunkt sin smärta signifikant lägre än kontrollgruppen och krävde 
signifikant lägre doser smärtlindrande. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög grad (95 %) 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt, artikel 15 

 

Referens Özer, N., Özlu, Z. K., Arslan, S., & Gunes, N. (2013). Effect of music on postoperative pain and 
physiologic parameters of patients after open heart surgery. Pain Management Nursing, 14(1). 20-
28. doi: 10.1016/j.pmn.2010.05.002 

Land  
Databas 

Turkiet 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka effekten av att lyssna på personligt val av musik på självrapportering av 
smärtintensitet och fysiologiska parametrar hos patienter som har genomgått öppen hjärtkirurgi. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ ansats 
I studien användes ett quasiexperimentell design. 

Urval Bekvämlighets urval. Total 87 patienter som delades i två grupper: 44 deltagare i musikgruppen 
och 43 deltagare i kontrollgruppen. 

Datainsamling Patienterna i musikgruppen fick ligga i sängen och lyssna på musik i hörlurar 30 minuter på den 
första postoperativa dagen medan de i kontrollgruppen endast fick vila. Musikgruppen fick välja 
musik från en samling som innehöll lugn och avslappnande musik, turkisk klassisk musik, 
folkmusik samt konstmusik. Smärtintensitet bedömdes och registrerades omedelbart efter att 30 
minuters musiklyssnande avslutats. Data samlades in samtidigt från båda grupperna. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av SPSS version 10.0 
För att jämföra fysiologiska parametrar och smärtintensitet användes T-test. 

Bortfall Tre patienter. 

Slutsats Studiens resultat visar en smärtreducering hos patienter som genomgått öppen hjärtkirurgi och 
som lyssnar på musik jämfört med dem som inte gör det. 
Även om det bara visar en mindre effekt, stöder dessa resultat användningen av musik i 
kombination med farmakologisk behandling. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

96 % 
Grad I 
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