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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Musiken har använts som en vårdhandling inom vården sedan antiken. Den har 

visat sig ha positiv effekt inom bl.a. intensivvård och den pediatriska perioperativa vården. 

Den intraoperativa stressen som patienten upplever i samband med operationen kan ha en 

negativ effekt på det postoperativa vårdförloppet och öka risken för komplikationer. Syfte: 

Att beskriva dels om och dels på vilket vis ett intraoperativt musiklyssnande påverkar 

patienter vid elektiva ingrepp. Metod: En allmän litteraturöversikt. Artiklar med kvantitativ 

och kvalitativ ansats har inkluderats. Resultat: Två huvudkategorier har identifierats: 

Patienternas fysiologiska responser på musik samt Patienternas psykologiska responser på 

musik. Musiken kan öka patienttillfredsställelse. Resultat avseende vitalparametrar, minskad 

smärta och ångest i samband med musikintervention är motsägande. Slutsats: Musik 

intraoperativt är något som kan uppskattas av patienterna, positiv effekt har även visats 

avseende smärta, dock kan ingen positiv effekt av musik ses avseende en mängd andra 

faktorer såsom ångest och vitalparametrar. Mer forskning inom området behövs för att 

belysa när patienter kan dra nytta av musik och hur de upplever detta. 

Nyckelord: anestesisjuksköterska, intraoperativ, musikterapi, operation,  



 

 
 

ABSTRACT 

Background: Music has been used as a healthcare action in healthcare since ancient times. 

It has shown a positive effect in intensive care and paediatric perioperative care among a lot. 

The intraoperative stress that a patient experience close to an operation can have a negative 

effect on the postoperative care and increase the risk of complications. Purpose: The aim of 

this study was to determine if and if so how intraoperative music listening can affect patients 

undergoing elective surgery. Method: Literature review. Articles with qualitative and 

quantitative approach has been used. Results: Two main categories were identified: Patients 

physiological response on music and Patients psychological response on music.  Music 

increases patient satisfaction. Results regarding vital parameters, reduced pain and anxiety 

associated with music intervention are contradictory. Conclusion: Music intraoperatively is 

something that is appreciated by the patients, positive effect has also been observed 

regarding pain, however the same conclusion can´t be proved regarding a variety of other 

factors such as anxiety and vital parameters. More research in the field is needed to illustrate 

when patients can benefit from music and what their experiences are.  

Keywords: Anesthesia Nurse, Intraoperative, Music therapy, Operation   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

INNEHÅLL 

1. INLEDNING ........................................................................................................................ 1 

2. BAKGRUND ...................................................................................................................... 1 

2.1 Centrala begrepp ........................................................................................................ 1 

2.1.1 Patient ................................................................................................................... 1 

2.1.2 Perioperativ vård .................................................................................................... 2 

2.1.3 Stress .................................................................................................................... 2 

2.1.4 Smärta ................................................................................................................... 2 

2.1.5 Musikterapi ............................................................................................................ 2 

2.2 Anestesi - olika former av anestesi ........................................................................... 3 

2.2.1 Patienternas upplevelser av operation ................................................................... 3 

2.3 Anestesisjuksköterskans roll inom perioperativ vård ............................................. 4 

2.4 Operationsmiljö .......................................................................................................... 4 

2.5 Stress och dess påverkan på patienter ..................................................................... 5 

2.5.1 Hantering av stress ................................................................................................ 5 

2.5 Musik i vården ............................................................................................................. 6 

2.6 Vårdvetenskaplig teori ............................................................................................... 7 

3. PROBLEMFORMULERING ............................................................................................... 8 

4. SYFTE ................................................................................................................................ 9 

5. METOD .............................................................................................................................. 9 

5.1 Urval och datainsamling ............................................................................................ 9 

5.2 Genomförande av analys ......................................................................................... 11 

6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................. 11 

7.RESULTAT ....................................................................................................................... 11 

7.1 Likheter och skillnader i syfte .................................................................................. 12 



 

 
 

7.2 Likheter och skillnader i metod ............................................................................... 13 

7.2.1 Likheter och skillnader i design ............................................................................ 13 

7.2.2 Likheter och skillnader i datainsamling och metodologiska tillvägagångssätt ....... 13 

7.2.3 Likheter och skillnader i analys ............................................................................ 15 

7.3 Likheter och skillnader i resultat ............................................................................. 16 

7.3.1 Patienternas fysiologiska responser på musik ...................................................... 16 

7.3.2 Patienternas psykologiska responser på musik .................................................... 18 

8.DISKUSSION .................................................................................................................... 19 

8.1 Resultatdiskussion ................................................................................................... 19 

8.2 Metoddiskussion ...................................................................................................... 23 

8.3 Etikdiskussion .......................................................................................................... 24 

9. SLUTSATS ...................................................................................................................... 24 

10. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ................................................................... 25 

REFERENSER ..................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

BILAGA A SÖKMATRIS 

BILAGA B KVALITETSGRANSKNING ENLIGT FRIBERG 

BILAGA C ARTIKELMATRIS 



 

1 
 

1. INLEDNING 

En operation kan ofta vara förknippad med en stor fysisk och psykisk påfrestning för 

patienten. Förutom lugnande farmaka kan anestesisjuksköterskan använda sig av många 

olika vårdhandlingar i sitt omvårdnadsarbete i syfte att lindra patientens lidande och minska 

stressen. Beröring och förmågan att lyssna till patienten är den allra vanligaste metoden för 

att förmedla trygghet och bekräftelse hos patienten. Musiken är ett hjälpmedel som har 

använts både inom den somatiska och psykiatriska vården under flera decennier i syfte för att 

bl.a. lugna patienter och reducera smärtan.   

Under den verksamhetsförlagda utbildningen observerade vi att musik är något som använts 

sporadiskt i en operationssal även om det är en lättillgänglig och billig metod. Istället 

används ofta läkemedel för att lindra patienternas oro som tyvärr kan medföra oönskade 

biverkningar. Vi tror att musiken inom den intraoperativa vården kan föra med sig många 

fördelar för patienterna såsom minskad stress i samband med kirurgi vilket många patienter 

upplever medan det vistas i operationsmiljön.  Därav finns intresset att ta reda på vilka 

fördelar och nackdelar musiken kan ha på patienter under den intraoperativa fasen utifrån 

befintlig forskning.  

2. BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras centrala begrepp som är av betydelse för den här allmänna 

litteraturöversikten, samt även tidigare forskning. Den valda teoretiska referensramen 

presenteras samt en förklaring till valet.  

2.1 Centrala begrepp 

I följande avsnitt presenteras centrala begrepp. De begrepp som beskrivs är: patient, 

perioperativ vård, stress, smärta samt musikterapi. 

2.1.1 Patient 

Ordet patient betyder den lidande eller den som tåligt fördrar och uthärdar lidandet. 

Människor strävar efter hälsa och välbefinnande och detta kan förändras när de blir sjuka och 
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hamnar som patienten inom sjukvården. Harmoni i vardagen blir störd och många kan 

känna sig ur balans. För att hjälpa patienten att komma in i det nya sammanhanget och 

främja deras utveckling av hälsa och välbefinnande är det viktigt att få patienten känna sig 

delaktig. Det är väsentligt att både patienten och vårdaren bejakar och respekterar varandras 

expertkunskaper i syfte för att hitta det bästa sättet att främja hälsan hos patienten (Dahlberg 

& Segersten, 2010) 

2.1.2 Perioperativ vård 

Den perioperativa vårdprocessen består av tre olika faser: preoperativa, intraoperativa och 

postoperativa delen. Inom den svensköversatta Medical Subject Headings (MeSH) beskrivs 

den Preoperativa vården (2016) som perioden från inskrivning till sjukhuset tills operations 

början. Den Intraoperativa vården (2016) innefattar de vårdinsatser under pågående 

kirurgiskt ingrepp. Lindwall och Post (2000) skriver att intraoperativa fasen tar sin början 

när anestesisjuksköterskan eller operationssjuksköterskan tar emot patienten på 

operationsavdelningen och den fortsätter till patienter lämnas vidare till 

uppvakningsavdelningen. Den Postoperativa vården (2016) handlar om den vården och 

omvårdnaden som ges direkt efter en operation. Elektiv kirurgi innebär i förväg planerade 

kirurgiska ingrepp (Nationalencyklopedin, n.d). Under 2017 var 70,1% av alla kirurgiska 

ingrepp i Sverige elektiva (Svenskt Perioperativt Register, 2018). 

2.1.3 Stress 

Med stress menas de anpassningar i kroppens funktioner som kan utlösas av både psykiska 

och fysiska påfrestningar. Stressreaktion är en kedja av både psykiska och fysiska skeendet 

som aktiverar det sympatiska nervsystemet vilket i sin tur leder till utsöndringen av kroppens 

stresshormoner. Långvarig stress ökar risk för bland annat hypertoni, diabetes, depression 

och ångestsyndrom (Lärn-Nilsson, Malmquist, Björn, Frankenhaeuse & Meurling, n.d). 

2.1.4 Smärta 

Smärta definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som är förenad med 

vävnadsskada eller potentiell vävnadsskada. Smärta är alltid en subjektiv upplevelse och kan 

även upplevas på grund av psykologiska orsaker. Då smärtan har en emotionell koppling ska 

den inte ifrågasättas trots att ingen vävnadsskada eller andra patofysiologiska orsaker kan 

bevisa den (International Association for the Study of Pain, 2017). 

2.1.5 Musikterapi 

World Federation of Music Therapy (WFMT) beskriver musikterapi som en professionell 

användning av musik som intervention i medicinska, pedagogiska och vardagliga miljöer. 

Musikterapi kan användas av individer och grupper som önskar öka livskvalitén och förbättra 

både det fysiska, sociala, den emotionella hälsan samt välbefinnande (WFMT, 2011) 
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2.2 Anestesi - olika former av anestesi 

Ordet anestesi betyder utan känsla (Nationalencyklopedin, n.d). Det finns olika sorters 

anestesi som kan användas i kombination med varandra eller i enskild form, det är beroende 

på behovet av analgesi och anestesi hos den individuella patienten samt beroende på vilken 

typ av kirurgi som skall utföras (Naes & Strand, 2016a). I det följande presenteras olika 

former av anestesi samt en enkel förklaring av dessa.  

Lokal anestesi är en form av anestesi som används både under korta och långa operationer 

samt som postoperativ smärtlindring. Lokal anestesi kan användas med hjälp av läkemedlen 

som appliceras ytligt eller i vävnader. Patientens egen andning bibehålls vid användning av 

lokalanestesi (Naes & Strand, 2016a).  

Det finns epidural-och spinalanestesi som används vid operationer som sker under 

navelnivån. Blockaderna kan används vid pre-och postoperativ smärtlindring. Centrala 

blockader bibehåller i normala fall patientens egen andning (Naes & Strand, 2016a).  

Vid regional anestesi är målet att införa en kanyl med bedövningsläkemedel så nära inpå en 

utvald nerv, för att erhålla en bortdomnad effekt som sedan möjliggör en operation på vald 

extremitet. Effekten av nervblockader varierar och störst sannolikhet för bästa effekt beror på 

hur nära nerven ett läkemedel placerats. Till hjälp vid injektion av bedövningsmedel för att 

uppnå en nervblockad används oftast ultraljudsteknik. Nervblockader utförs av 

anestesiologen (Lindahl & Winsö, 2016) 

Det finns tre former av generell anestesi, inhalationsanestetika, balanserad anestesi och total 

intravenös anestesi (TIVA). Inhalationsanestesi innebär att patientens sövs på någon 

anestesigas, denna metod lämpar sig till de flesta patienter. Balanserad anestesi innebär att 

patienten erhåller inhalationsmedel, någon form av anestesigas i kombination med 

anestesimedel intravenöst. Med TIVA innefattar att patienten enbart sövs med intravenösa 

anestetika (Naes & Strand, 2016a). Många av de läkemedel som används inom anestesin är 

väldigt potenta och överdosering av dessa kan bidra till bland annat blodtrycksfall, 

andningsdepression eller bradykardi (Naes & Strand, 2016b). Ballard et al. (2012) har visat 

att för djup anestesi är något som kan bidra till postoperativ kognitiv dysfunktion hos 

framförallt äldre patienter. 

2.2.1 Patienternas upplevelser av operation  

Bergman, Stenudd och Engström (2012) undersökte patienternas upplevelse att vara vaken 

under en ortopedisk operation. Författarna fann att majoriteten av patienterna kände sig 

lugna inför operationen, dock hade ungefär hälften av patienterna tidigare opererats och 

visste delvis vad de kunde förvänta sig vilket bidrog till lugnet. Patienterna upplevde det som 

en trygghet att ha en anestesisjuksköterska nära samt att deras konversation bidrog till 

skapande av ett band och hjälpte tiden flyta på snabbt.  En annan studie hade som syfte att 

utforska patienternas upplevelse av den perioperativa vården. Patienterna påpekade att de 

ibland saknade information samtidigt som en för detaljerad information kunde orsaka ökad 

ångest. Därutöver upplevde de att effekterna av anestesi och kirurgi försvårade deras förmåga 

att fatta beslut, därför kände de ibland att var skönt att överlämna vissa beslut till 
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sjukvårdspersonalen som ansågs vara experter (Forsberg, Vikman, Wälivaara & Engström, 

2015). 

2.3 Anestesisjuksköterskans roll inom perioperativ vård 

Enligt kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2012) ska anestesisjuksköterskan planera och 

genomföra generell anestesi av American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II patienter på 

ordination av anestesiolog vid planerade operationer. Det ingår även att planera, övervaka 

och självständigt ge sedering vid undersökningar, behandlingar, regionala och lokala 

anestesier på ordination av anestesiolog. Därutöver ska anestesisjuksköterskan skapa 

trygghet, förtroende samt inge trygghet till patienten. Att arbeta preventivt och planera den 

postoperativa vården och återhämtningen ingår också i kompetensbeskrivningen. Som 

anestesisjuksköterska är det också viktigt att behandla patienten som en unik individ med 

individuella behov. 

I en svensk studie har anestesisjuksköterskans roll undersökts i planeringen av den 

postoperativa smärtlindringen. Anestesiformen och operationssorten var viktiga faktorer för 

handläggningen av den postoperativa smärtan. Anestesisjuksköterskorna har dock uttryckt 

att planeringen av postoperativa smärtlindringen inte är anpassad utifrån patienternas 

individuella förutsättningar (Stomberg, Sjöström & Haljamäe, 2003). 

Inom vårdvetenskapen betraktas inte människan som enbart en kropp utan människan ses 

som en enhet av kropp, själ och ande. Varje enhet bör ses av sjukvårdspersonal för att se 

helheten och ge den bästa vården till patienten. I den perioperativa vården är det oftast 

kroppen som hamnar i fokus, men det är viktigt att inte glömma bort de andra enheterna som 

utgör en människa (Lindwall & Post, 2000). Det är viktigt att tillgodose att alla patienterna 

erhåller en vård som uppfyller kraven på god vård. Med detta menas det att patienterna ska 

tas hand om med empati och omtanke och att som anestesisjuksköterska är det viktigt att 

bejaka patienternas unika och subjektiva syn på sin situation som sjuk. Att ta sin tid vid 

samtal med patienten och ge anpassad information och möjlighet att ställa frågor är viktiga 

delar i detta sammanhang (Nortvedt, 2016). 

2.4 Operationsmiljö 

Miljön har varit ett centralt begrepp i vårdvetenskapen sedan Florence Nightingales tid under 

1800 talet.  De olika sinnena såsom lukt, syn och hörsel kan bidra till uppfattning av miljön 

runt omkring patienterna. Miljöns utformning är viktig för patientens sinnesstämning och 

kan påverka patientens upplevelse av hälsa, trygghet och välbefinnande. Florence Nightingale 

betonade vikten av miljön och dess betydelse för patientens upplevelse av hälsa (Ylikanas, 

2017). Nightingale ansåg att det var sjuksköterskans ansvar att skapa en miljö som främjar 

läkningsprocessen. Nightingale använde musik som en omvårdnadsåtgärd. Hon beskrev hur 

musiken hade en analgetisk effekt på de skadade soldaternas smärta (McCaffrey & Locsin, 

2002). 
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Liu och Tan (2000) har gjort en studie där de undersökte ljudnivån i operationssalen och 

patienternas upplevelse av detta. De fann att ljudnivån var som högst vid induktion och 

väckning. Ökad stressrespons på grund av den höga ljudnivån upplevdes hos 16 av 100 

patienter och 52 av 100 patienter hade föredragit en tystare miljö. Hasfeldt, Laerkner och 

Birkelund (2010) gjorde en systematisk litteraturstudie över ljudmiljön i en operationssal och 

fann att ljudnivån ofta överstiger den rekommenderade ljudnivån i en operationssal enligt 

World Health Organization (WHO). Översikten bekräftade att ljudnivån var högst just vid 

induktion och främst vid ortopediska operationer. I studien framkom det även att den höga 

ljudnivån har en negativ påverkan på vårdpersonalens prestanda och kommunikation samt 

att det är personal från anestesin som är mer uppmärksam på ljudnivån. 

En studie fann att vakna patienter upplevde operationsmiljön som varm, steril och 

avslappnade men den störande aspekten var lukten av desinfektionsmedel (Bergman, 

Stenudd & Engström, 2012).  En annan studie fann att endast 3% av patienterna upplevde 

ökad stress på grund av larmljud från övervakningen och samma antal upplevde en ökad 

stress på grund av personalens diskussioner, dock så var det 10% som upplevde minskad 

ångest tack vare att de lyssnade på personalens diskussioner (Haugen et al., 2009).   

2.5 Stress och dess påverkan på patienter 

Stress är något som många patienterna kan uppleva i samband med kirurgi och anestesi 

(Valeberg, 2016). Det kan bero på många faktorer såsom förlust av kontroll, rädsla inför 

operation, smärta eller oförutsägbarheten av operationens resultat. Stress kan yttra sig på 

flera sätt både psykiskt men även fysiskt. De psykologiska reaktionerna kan innefatta 

frustration, tillbakadragenhet, ångest, ilska eller depression. De fysiologiska 

stressresponserna innebär bland annat frisättning av ett flertal hormoner såsom adrenalin 

och noradrenalin vilket kan resultera i ökad puls. Adrenokortikotropt hormon (ACTH) 

frisätts vid bland annat psykiska påfrestningar och kirurgiska ingrepp och bidrar till 

kortisolfrisättning. Kortisol har en negativ inverkan på kroppen då den hämmar 

uppbyggnaden av celler och vissa av funktioner inom immunförsvaret. Glukos frisätts och 

blodförsörjningen till hjärnan och musklerna prioriteras. Det kirurgiska ingreppet är en orsak 

till den fysiologiska stressresponsen och den kan ha en negativ effekt på den postoperativa 

återhämtningen. Den fysiologiska stressresponsen kan bidra till bland annat långsammare 

sårläkning, ökad risk för trombos och även en negativ effekt på motoriken i mag- och 

tarmkanalen, vilket i sin tur kan leda till illamående eller ventrikelretention (Valeberg, 2016). 

2.5.1 Hantering av stress 

Upplevelsen av kontroll kan fungera som en copingstrategi. Detta kan hjälpa patienten att 

hantera en stressfylld situation. Det nämns tre olika aspekter av kontroll: kognitiv kontroll 

som handlar om att vårdpersonalen informerar om vad som händer och varför, instrumentell 

kontroll som handlar om att patienten ska tro på sin förmåga att hantera situationen och att 

de kan själva bidra i att delta i vården. Den tredje aspekten handlar om emotionella 

kontrollen som innebär att ge patienten det emotionella stödet den behöver. Genom att 
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patienten upplever kontroll i en stressfylld miljö kan de hormonella reaktioner dämpas vilket 

leder till minskad negativ påverkan på immunförsvaret (Valeberg, 2016). 

Den preoperativa ångesten som patienterna upplever kan ha många orsaker såsom oro för 

anestesi, osäkerhet angående utfallet av kirurgi samt oro för smärta och lidande (Ali et al., 

2013), även Kain, Sevarino, Alexander, Pincus och Mayes (2000) fann att den preoperativa 

stressen hade en negativ effekt på den postoperativa smärtan. De beskrev att möjligen kan 

detta bero på att ångesten gör patienterna mer uppmärksamma på smärtan. En annan studie 

kom även fram till att den preoperativa stressen gjorde att patienterna krävde större doser 

propofol och sevoflurane (Kil et al., 2011). En studie påvisade att 23% av patienterna 

upplevde ångest vid ankomst till operationssalen medan 35% kände sig ganska lugna och 

42% kände sig helt lugna. Dock hade 45 % av patienterna redan opererats tre gånger eller fler 

tidigare. Ångestnivån var som högst vid anestesiinduktion och den minskade under själva 

operationen. Kontinuerlig information bidrog till minskad ångest hos 96% av patienterna 

(Haugen et al., 2009). 

Hyde, Bryden och Asbury (1998) tar upp att många patienter upplever stress i väntrummet i 

samband med väntan på operation. Deras studie undersökte hur patienterna önskade att 

spendera väntetiden inför sin operation. Utöver aktiviteter såsom läsning och samtal med 

andra patienter framkom det att 57% av patienterna önskade att de fick lyssna på egenvald 

musik.  

2.5 Musik i vården 

Redan under antiken använde Pythagoréerna sig av musik i ett medicinskt syfte. Det finns 

exempel där Pythagoras ska ha använt sig av olika sorters musik för att bota svårmod, smärta 

och vredesutbrott. Musik kan berika vardagen och kan hjälpa att skapa kontakt mellan 

människor. Idag används musikterapi inom ett flertal olika specialiteter inom vården bland 

annat inom psykiatrin och demensvård (Ruud, 1982). Musik kan vara en billig och icke 

invasiv metod som kan bidra till ökad avslappning minskad ångest och smärta. Att lyssna på 

musik kan främja patienternas komfort i otrivsamma situationer (McCaffrey & Locsin, 2002) 

Inom intensivvården har det gjorts studier som har utvärderat musikens effekt på patienter 

(Chlan, Engeland & Savik, 2013; Golino et al., 2019). En av studierna fann att musikterapin 

kan bidra till statistisk signifikant sänkning av parametrar såsom andningsfrekvens och 

hjärtfrekvens, men även minskad självskattad smärta och ångest hos patienterna (Golino et 

al., 2019). Det framkom dock inga signifikanta skillnader avseende stressnivån hos mekaniskt 

ventilerade patienter som fick lyssna på musik. I den studien undersöktes stressnivån genom 

mätning av kortisolnivåer i urinen (Chlan et al., 2013). 

Pittman och Kridli (2011) gjorde en systematisk litteraturstudie över de positiva effekterna 

som musik kan ha på patienterna i den preoperativa miljön. Resultatet har visat att musiken 

har en statistisk signifikant positiv effekt på den preoperativa ångesten, dock kunde ingen 

statistisk signifikans påvisas avseende effektenc på vitalparametrar. Däremot fann Vaajoki, 

Kankkunen, Pietilä och Vehviläinen‐Julkunen (2011) att musiken hade en statistisk 
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signifikant effekt avseende förbättrade vitalparametrar som systoliskt blodtryck i 

andningsfrekvens på patienter i postoperativt.  

Engwall och Duppils (2009) fann genom sin litteraturöversikt att musiken hade en statistisk 

signifikant analgetisk effekt på den postoperativa smärtan. Några av de inkluderade studier 

visade även att användningen av analgesi var mindre hos patienter som fick lyssna på musik. 

Det gjordes även en studie på kvinnor som hade genomgått kejsarsnitt och fått lyssna på 

musik på den postoperativa avdelningen. Även där visade resultatet att mammorna krävde 

mindre analgesi och hade en snabbare återhämtning vilket underlättade 

anknytningsprocessen med barnet (Ebneshahidi & Mohseni, 2008). En annan studie 

undersökte effekterna av musikterapin under förlossningen vilket resulterade i minskad 

postpartum smärta och ångest, ökad tillfredsställelse hos mammorna och reducerad tidig 

postpartum depression (Simavli et al., 2014). Även inom pediatrik har det visat sig att 

musiken kan ha en positiv effekt på den postoperativa smärtan, ångest och stressen hos barn 

som har opererats (Van der Heijden et al., 2015). 

Musiken verkar också vara uppskattad av majoriteten av operationspersonalen, framförallt 

vid icke akuta ingrepp. Majoriteten av deltagarna har upplevt att musiken har en positiv 

effekt på lugnet, stämningen inne på operationssalen samt teamets prestation, trots att den 

påverkar kommunikationen negativt (Narayanan & Gray, 2018). En annan 

observationsstudie som utfördes bekräftade att musiken påverkar kommunikationen bland 

personalen negativt, vilket i längden skulle kunna vara en patientsäkerhetsrisk. De 

observerades även att det är främst operatören som har störst inflytande ifall musiken spelas, 

vilken sorts musik det är samt volymen (Weldon, Korkiakangas, Bezemer & Kneebone, 2015). 

Hudson, Ogden och Whiteley (2015) gjorde en kvantitativ studie på vakna patienter som 

genomgick ett kirurgiskt ingrepp och undersökte om användningen av icke farmakologiska 

alternativ kunde ha en påverkan på ångest och smärtnivån hos patienterna intraoperativt. De 

icke farmakologiska alternativen i studien var för patienten att se på en DVD-film, lyssna på 

musik, klämma på en stressboll eller att ha en sjuksköterska sittandes bredvid patienten som 

deltog i samtalsämnen samt skapade trygghet. Resultatet i studien visade att ångestnivån 

intraoperativt var signifikant lägre hos patienterna som valde någon av de icke 

farmakologiska alternativen till skillnad mot kontrollgruppen som inte hade dessa. 

Smärtnivån intraoperativt hos patienterna som valde att tala med en sjuksköterska under 

ingreppet samt hos patienterna som hade en stressboll visade sig vara signifikant lägre till 

skillnad mot resterande grupper. Patienterna som lyssnade på musik under det kirurgiska 

ingreppet visade ingen signifikant skillnad på ångest och den upplevda smärtan under 

kirurgin till skillnad mot resterande grupper.  

2.6 Vårdvetenskaplig teori 

Författarna har valt Henderson behovsteori då den belyser vikten av en kreativ och aktiv 

sjuksköterska som strävar efter att främja välmående hos patienten. Omvårdnadsteorin 

betonar vikten av hur sjuksköterskan kan hjälpa patienten uppnå mål och välbefinnande 

utifrån patientens egna önskemål. Henderson lyfter även vikten av en uppdaterad 
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sjuksköterska som agerar för patientens bästa vilket hon förklarar som hälsa ur patientens 

individuella upplevelse (Henderson, 1991) 

Virginia Henderson (1991) är en omvårdnadsteoretiker som betonar vikten av att tillgodose 

patienternas grundläggande behov. Henderson ser patienten som en individ som behöver 

hjälp för att kunna uppnå känsla av självständighet och fullständighet i kropp och sinne. 

Henderson identifierar 14 grundläggande behov hos likväl den sjuka som friska människan, 

varav en del av dessa kan sjuksköterskan uppfylla eller hjälpa patienten att uppnå. Dessa 

behov inkluderar andning, bibehållning av kroppstemperatur, skydd från skador som kan 

orsakas av omgivande miljö samt förmedling av tankar och känslor. Därutöver betonar 

Henderson att sjuksköterskan ska vara uppfinningsrik och ha patientens önskemål som 

utgångspunkt (Henderson, 1991).  

Hendersons (1991) viktigaste element om det grundläggande behovet är att det påverkas av 

individuella faktorer i varje enskilt fall, som till exempel patientens syn på hälsa utifrån 

kulturella aspekter och tidigare erfarenheter. Henderson förklarar att för att patientens 

omvårdnad skall tillgodose patientens egna uppfattning om hälsa måste sjuksköterskan utgå 

från patientens behov och begäran om hur de bäst kan tas hänsyn till för att eftersträva 

tillfrisknande. Henderson menar att omgivningen påverkar patientens psykiska och fysiska 

hälsa, viktiga faktorer som påverkar är ljud, luft och ljus.  

Sjuksköterskan uppfyller sitt syfte genom att initiera en process som säkerställer patientens 

omedelbara behov och hjälper till att möta behov direkt eller indirekt. Sjuksköterskan löser 

ett problem direkt när patienten inte kan uppfylla sitt behov och indirekt när sjuksköterskan 

hjälper patienten att få tjänster av en annan person eller resurs som kan bemästra patientens 

behov. För att sjuksköterskan ska bibehålla en professionell karaktär i sin roll krävs av 

sjuksköterskan att veta hur och vilka vårdhandlingar som inte hjälper eller hjälper patienten 

(Henderson, 2006).   

3. PROBLEMFORMULERING 

Många patienter kan uppleva stress i samband med operationen. Tidigare forskning visar att 

stressen kan ha en negativ effekt på postoperativ smärta och den kan även bidra till ökade 

behov av läkemedel under anestesi. Musikterapin används frekvent inom bland annat 

intensivvården där tidigare forskning har visat att musiken i vissa fall hjälper till att minska 

patientens smärta, förbättra vitalparametrar och öka välbefinnandet. Forskning har visat att 

musiklyssnande har en positiv effekt på postoperativ smärta, ångest och stress hos barn som 

opereras. Det finns dock sparsamt med översikter och analyser av hur intraoperativt 

musiklyssnande kan påverka patienter under den perioperativa vårdförloppet och om det kan 

ha en betydelse för det postoperativa vårdförloppet. Denna sammanställning ska hjälpa till 

att skapa en överblick över befintlig forskning som fokuserar på intraoperativt 

musiklyssnande och dess eventuella effekter på patienter. Med hjälp av den här allmänna 
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litteraturöversikten är förhoppningen att anestesisjuksköterskor kan få överblick över 

musikens fördelar och nackdelar vilket kan senare användas för att öka kvalitéten av vården 

för patienterna. 

4. SYFTE 

Syftet är att beskriva dels om och dels på vilket vis ett intraoperativt musiklyssnande 

påverkar patienter vid elektiva ingrepp. 

5. METOD 

Metoden som används för att besvara studiens syfte är en allmän litteraturöversikt. Denna 

metod går ut på att kunna skapa en översikt över befintliga studier, identifiera 

kunskapsluckor och sammanställa resultat över befintlig forskning (Friberg, 2017).  

5.1 Urval och datainsamling 

Datainsamlingen utfördes via sökningar i vetenskapliga databaser. Databaser som användes 

vid insamling av data var Cinahl samt Pubmed. Dessa två valdes då de anses framstående 

inom vårdvetenskap. Ämnessökorden som användes för att hitta relevanta artiklar är: 

intraoperative, music, music therapy, surgery, procedure, care, anesthesia, anest*. 

Sökorden kombinerades genom användning av de booleska operatorerna AND och OR, AND 

användes för att utöka sökresultatet och OR användes för att begränsa sökresultatet i 

databaserna. Vid sökning i databaserna användes också trunkering med hjälp av en asterisk 

[*] för att öka antalet sökträffar (Friberg, 2017). I sökningarna användes MeSH termer för att 

hitta relevanta sökord inom området. Dessa termer är ämnesordlista som används i 

databasen PubMed vilket underlättar sökning artiklar inom ett visst ämne, även 

högskolebibliotekets resurser användes för hjälp med sökning av relevanta sökord. 

Sökningarna efter artiklar presenteras i en sökmatris, se bilaga A. Åtta av de inkluderade 

artiklarna hittades med hjälp av sekundära sökningar. Dessa artiklar dök upp som förslag 

under sökningen i databaserna samt hittades med hjälp av manuella sökningar. 

Inklusionskriterierna för studierna var artiklar mellan tidsintervallen 2000–2018, initialt 

söktes artiklar mellan tidsintervallen 2008-2018, dock uppmärksammades en brist av 

forskning inom det valda området och därav utökades tidsintervallen för att möjliggöra den 

här allmänna litteraturöversikten. Fler inklusionskriterier var patienter över 18 år och att 

artiklarna ska vara skrivna på engelska. Exklusionskriterierna var att studierna var review 
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artiklar, saknade etiska överväganden, etiskt godkännande och handlade endast om 

postoperativa eller preoperativa vårdmiljön. 

Till hjälp vid sökning av artiklar användes Friberg (2017) helikopterperspektiv som innefattar 

att skaffa sig en helhetsbild över den vetenskapliga artiklar som finns inom området. Genom 

användning av helikopterperspektivet kan en viss grund läggas för vidare avgränsning till ett 

urval av studier. Under sökning i databaserna lästes rubrikerna på de artiklar som framkom, 

vidare lästes de relevanta artiklarnas abstract för att avgöra om artikeln var av betydelse för 

studiens syfte. Sökorden och sökvägarna samt avgränsningen i sökningen av relevanta 

artiklar dokumenterades ned för att senare redovisas i studien. På grund av otillräcklig 

mängd data vid sökningar i databaserna har sekundära sökningar utförts (Friberg, 2017). 

Metaanalys innehållande musikterapi inom perioperativa området lästes och därifrån 

plockades relevanta artiklar som handlade om intraoperativ vård. Metaanalysen som 

användes i sekundära sökningar presenteras i fet text i referenslistan. Även artiklar som dök 

upp som förslag i de två använda databaserna lästes och när artiklarna svarade på syftet 

inkluderades de. Vid tillfällen när intressanta artiklar hittats i PubMed men ej varit 

tillgängliga i fulltext söktes artiklarna med hjälp av sökmotorn Google och i vissa fall hittades 

artiklarna tillgängliga på andra webbsidor. 

Friberg (2017) skriver att oavsett val av kvalitetsgransknings metod bör ett kritiskt 

förhållningssätt användas för att göra rätt vid val av material till studien. Frågeformuläret för 

granskning enligt Friberg (2017) delar kvaliteten på material från låg, medelhög till hög 

vetenskaplig kvalité. En kvalitetsgranskning resulterar i att de inkluderade artiklarna håller 

en medelhög eller hög vetenskaplig kvalité. Kvalitetskrav har ställts på artiklar vid urvalet. 

Artiklarna har granskats utifrån Friberg (2017) frågemodell för stöd att bedöma kvaliteten, se 

kvalitetsgranskningen i bilaga B. Frågemodellen om kvalitativa artiklar innehöll 14 frågor, 

frågorna har bland annat handlat om artikelns syfte, metodval samt resultat. Frågemodellen 

för kvantitativa artiklar innehöll 13 frågor. För att underlätta kvalitetsgranskning har varje JA 

svar på frågan gett ett poäng, medan NEJ gav noll poäng. Inom de kvantitativa artiklarna 

ansågs 11–13 poäng vara av hög kvalité och 9–11 poäng medelhög kvalité. Inom de kvalitativa 

artiklarna bedömdes 12–14 poäng ge hög kvalité medan 10–12 poäng medelhög kvalité. 

Fördelningen gjordes utifrån följande: 60-70% procent av uppfyllda krav gav låg kvalitet, 71-

85% medelhög kvalitet och över 85% gav hög kvalitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Frågeformuläret har använts för att säkerställa en hög kvalitet och minska antalet 

missförstånd och tolkningar som kan påverka det slutgiltiga resultatet. De inkluderade 

artiklarna som genomgick kvalitetsgranskning lästes noggrant igenom samt för varje enskild 

artikel sammanfattades det väsentliga och dokumenterades för att underlätta under 

analysarbetet. Total granskades 20 artiklar. Hög kvalité uppnåddes av 14 artiklar medan 6 

artiklar uppnådde medelhög kvalité, därav behövde ingen artikel exkluderas efter 

kvalitetsgranskningen. Alla inkluderade artiklar i studien redovisas i artikelmatrisen se bilaga 

C. 
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5.2 Genomförande av analys 

Artiklarna analyserades enligt Friberg’s (2017) olika steg för en allmän litteraturöversikt. 

Första steget innefattade noggrann genomläsning av artiklar för att kunna förstå 

sammanhanget. Steg två i analyseringen av de inkluderade artiklarna enligt Friberg (2017) 

innefattade att dokumentera ned det centrala och av betydelse i en artikelmatris som 

presenteras i Bilaga C. Artiklarnas syfte, urval, metod, resultat och kvalitet förkortades och 

presenterades i artikelmatrisen för en god överskådlighet av de inkluderade artiklarna. Det 

medförde en bra överblick och struktur på det som vidare analyserades och presenterades i 

studiens resultat. Steg tre är att söka likheter och skillnader mellan de inkluderade artiklarna. 

Likheter och skillnader mellan studiernas syfte, metodval, analysens tillvägagångssätt samt 

resultatet diskuterades. Enligt Friberg (2017) ska kvalitativa och kvantitativa resultat 

presenteras olika, de kvalitativa studierna presenterades mer utifrån fokus på ord och 

kvantitativa presenterades genom statistiska resultat. Slutligen presenterades det 

sammanställda resultatet av analysen under kategorier och teman som ansågs finna en likhet 

eller skillnad med hos studierna.  

6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

En god kvalite i forskningsarbetet ansvaras att säkerställas genom hela arbetet. För att en 

studie ska uppnå en god kvalité är det viktigt att ta hänsyn till etiska principer. Genom att 

inkludera studier där etiska överväganden eller etiska godkännande har beaktats har det 

därmed säkerställts följsamhet av de forskningsetiska principerna (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Medvetenheten om den egna förförståelsen för ämnet har beaktats under hela arbetets 

gång för att undvika att detta påverkar tolkning av resultatet (Kjellström, 2017). CODEX 

etiska riktlinjer har följts under arbetets gång och därav har den insamlade data från andra 

forskare ej plagierats, förfalskats eller förvrängts (CODEX, 2018).   

7.RESULTAT 

Resultatdelen delas in i följande tre huvudavsnitt: likheter och skillnader i syfte, likheter och 

skillnader i metod samt likheter och skillnader i resultat. Detta för att lättare kunna skapa 

överblick över insamlade data. Begrepp som: musikterapi, musikintervention och 

musiklyssnande används nedan. Dessa olika begrepp används beroende på hur studierna 

själva har nämnt interventionen. Alla begrepp betyder dock samma sak att patienter fick 

lyssna på musik, ingen musikterapeut eller annan vårdpersonal som var utbildad inom musik 

var inblandade i interventionen. P-värdets signifikansnivå finns beskrivet för varje enskild 

studie, för vidare förtydligande se artikelmatrisen Bilaga C.  
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7.1 Likheter och skillnader i syfte 

Trängeberg och Wallnér Stomberg (2013) var den enda kvalitativa studien där syftet var att 

beskriva patienternas upplevelse av att lyssna på musik under regional anestesi samt evaluera 

dess effekt på patientens sinnesstämning. Likheter mellan syften var att elva av de 19 

kvantitativa studierna undersökte samband mellan musik och stress eller ångest (Bae, Lim, 

Hur & Lee, 2014; Hepp et al., 2018; Jiménez-Jiménez, García-Escalona, Martín-López, De 

Vera-Vera & De Haro, 2013; Kahloul et al., 2016; Kim, Kim & Myoung, 2011; Reza, Ali, Saeed, 

Abul-Qasim & Reza, 2007; Wu, Huang, Lee, Wang & Shih, 2017; Zengin et al., 2013; 

Wiwatwongwana et al., 2016; Zhang, Fan, Manyande, Tian & Yin, 2005; Özdemir, Tasci, 

Yildizhan, Aslan & Eser, 2019 ). Tre av de elva kvantitativa studierna som undersökte 

samband mellan musik och stress eller ångest hade även en likhet att förutom ångest och 

stress även evaluera musikens effekter på vitalparametrar under operationen (Bae et al., 

2014; Wu et al., 2017; Zengin et al., 2013). 

Att utvärdera musikens effekter på bispectralindex (BIS) index var en del av syftet i tre av de 

kvantitativa studierna (Bae et al., 2014; Kang et al., 2008; Szmuk, Ezri, Muzikant, 

Weisenberg & Sessler, 2008). Skillnaden var att Kang et al. (2008) kvantitativa studie skulle 

avgöra ifall musikspelande eller ljuddämpning kan reducera BIS index under en 

propofolsedering, däremot var Bae et al., (2014) syfte att utforska effekterna av intraoperativ 

musiklyssnande på ångest, BIS index samt vitalparametrar på patienter som genomgår 

regional anestesi. Den kvantitativa studien av Szmuk et al. (2008) testade hypotesen att 

intraoperativ exponering för lugnande musik minskar sluttidskoncentrationen av gasen 

sevofluran, som är nödvändig för att upprätthålla BIS nära 50, hos patienter som genomgick 

laparoskopisk kirurgi. Fyra av de 19 kvantitativa studierna fokuserade även på musikens 

samband med smärta (Kahloul et al., 2016; Simcock et al., 2008; Zengin et al., 2013; 

Guerrero, Castano, Schmidt, Rosario & Westhoff, 2012). Kahloul et al. (2016) syfte var att 

evaluera effekter av musikterapi under generell anestesi på patienternas tillfredsställelse, 

ångest, intraoperativ awareness och smärtintensitet under återhämtningen från bukkirurgi. 

Den kvantitativa studien av Gokcek och Kaydu (2019) syfte var att avgöra musikens effekter 

på flera faktorer genom musiklyssnande under operation avgöra sederande effekter, 

eliminera oljud i operationssalen samt undersöka effekterna på respiratoriska och 

hemodynamiska parametrar. Detta kan liknas vid den kvantitativa studien av Yilmaz et. al 

(2003) studie där patienter som genomgick stenborttagning i urinvägarna med 

extrakorporeal stötvågsbehandling fick lyssna på musik för att undersöka de sederande 

effekterna, respiratoriska och hemodynamiska påverkan. 

Den kvantitativa studien av Simcock et al. (2008) undersökte musikens effektivitet på 

reduktion av den postoperativa smärtan hos patienter, vilket var i likhet till två kvantitativa 

studier av Nilsson, Rawal och Unosson (2003) och Nilsson, Rawal, Uneståhl, Zetterberg och 

Unosson (2001) men som även undersökte musikens effekter på patienters återhämtning. 

Den kvantitativa studien av Guerrero et al. (2012) utforskade om musiken kunde fungera som 

en analgetisk effekt vilket även var en del av syftet i den kvantitativa studien av Zengin et al. 

(2013) Reza et al. (2007) evaluerade effekten av intraoperativ musik under generell anestesi 

på behovet av postoperativ morfin samt ångestnivåer efter kejsarsnitt i sin kvantitativa 

studie. 
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7.2 Likheter och skillnader i metod 

Den här delen har delats upp i tre kategorier: Likheter och skillnader i design, likheter och 

skillnader i datainsamling och metodologiska tillvägagångssätt samt likheter och skillnader i 

analys.  

7.2.1 Likheter och skillnader i design 

Kvantitativa studier utgör 19 av studiens 20 resultat (Bae et al., 2014; Gokcek & Kaydu, 2019; 

Guerrero et al., 2012; Hepp et al., 2018; Jiménez-Jiménez et al., 2013; Kahloul et al., 2016; 

Kang et al., 2008; Kim et al., 2011; Nilson et al., 2001; Nilsson et al., 2003; Reza et al., 2007; 

Simcock et al., 2008; Szmuk et al., 2008; Wiwatwongwana et al., 2016; Wu et al., 2017; 

Yilmaz et al., 2003; Zengin et al., 2013; Zhang et al., 2005; Özdemir et al., 2019). En av de 20 

inkluderade studierna var kvalitativ (Trängeberg & Warrén Stomberg, 2013). 

En likhet som observerades mellan studierna var att 17 av 19 kvantitativa studier använde sig 

av randomisering i sin metod (Gokcek & Kaydu, 2019; Guerrero et al., 2012; Hepp et al., 

2018; Jiménez-Jiménez et al., 2013; Kahloul et al., 2016; Kang et al., 2008; Kim et al., 2011; 

Nilsson et al., 2001; Nilsson et al., 2003; Simcock et al., 2008; Szmuk et al., 2008; 

Wiwatwongwana et al., 2016; Wu et al., 2017; Yilmaz et al., 2003; Zengin et al., 2013; Zhang 

et al., 2005; Özdemir et al., 2019). De resterande två kvantitativa studiernas metod skiljde sig 

från detta då Reza et al. (2007) använde en dubbelblindad placebokontrollerad prövning 

medan Bae et al. (2014) använde sig av icke-ekvivalent kontrollgrupp, pretest-posttest 

design. 

Det som var gemensamt för alla 20 studier är att alla interventioner skedde i samband med 

elektiva ingrepp (Bae et al., 2014; Gokcek & Kaydu, 2019; Guerrero et al., 2012; Hepp et al., 

2018; Jiménez-Jiménez et al., 2013; Kahloul et al., 2016; Kang et al., 2008; Kim et al., 2011; 

Nilson et al., 2001; Nilsson et al., 2003; Reza et al., 2007; Simcock et al., 2008; Szmuk et al., 

2008; Trängeberg & Warrén Stomberg, 2013; Wiwatwongwana et al., 2016; Wu et al., 2017; 

Yilmaz et al., 2003; Zengin et al., 2013; Zhang et al., 2005; Özdemir et al., 2019). 

7.2.2 Likheter och skillnader i datainsamling och metodologiska 

tillvägagångssätt 

I fem av de kvantitativa studierna var det endast patienter i musikgruppen som fick ha på sig 

hörlurar intraoperativt medan patienterna i kontrollgruppen hade ingen form av 

ljuddämpning (Bae et al., 2014; Guerrero et al., 2012; Jiménez-Jiménez et al., 2013; Szmuk et 

al., 2008; Kim et al., 2011).  Detta var en skillnad då i den kvalitativa studien av Trängeberg 

och Warrén Stomberg (2013) fanns ingen kontrollgrupp, därför fick alla inkluderade 

patienter lyssna på musik via hörlurar. En annan skillnad avseende musiken var att i sju av 

de kvantitativa studierna användes hörlurar till både musikgruppen och kontrollgruppen för 

att minska risken för eventuella bias och förhindra att de eventuella responserna beror endast 

på ljuddämpningen som musiken ger (Kahloul et al., 2016; Nilsson et al., 2001; Nilsson et al., 

2003; Simcock et al., 2008; Reza et al., 2007; Wiwatwongwana et al., 2016; Zhang et al., 

2005). Ytterligare en skillnad i tillvägagångssättet observerades då i den kvantitativa studien 

av Kang et al. (2008) hade istället använt sig av tre olika grupper där den första gruppen fick 

hörselgångarna packade med bomull samt fick ha på sig ljuddämpande hörlurar, den andra 
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gruppen fick ha på sig hörlurar och lyssna på musik medan den tredje kontroll 

kontrollgruppen hade inte utsatts för någon intervention överhuvudtaget och fick exponeras 

för omgivande ljud från operationssalen under ingreppet. I fyra av de 19 kvantitativa 

studierna var tillvägagångssättet annorlunda och i dessa fall spelades musiken upp via 

högtalare i operationssalen (Hepp et al., 2018; Wu et al., 2017; Zengin et al., 2013; Özdemir et 

al., 2019). 

Det fanns också vissa skillnader och likheter mellan musikgenrer som patienterna fick lyssna 

på. Den kvalitativa studien av Trängeberg och Warrén Stomberg (2013) samt den kvantitativa 

studien av Kim et al. (2011) var de enda två studierna där patienterna hade helt fritt musikval 

och kunde ta med sig egen vald musik in på operationssalen. Likheten är att även Zhang et al. 

(2005) lät patienterna välja egen musik i sin kvantitativa studie, dock med kravet att det 

skulle vara musik som lugnar ner dem. Detta skiljer sig från Wu et al. (2017) kvantitativa 

studie där de använde sig av lugn musik och patienterna fick välja musik bland sex olika 

genrer med rytmer som liknande hjärtfrekvensen vilket kan liknas vid studien av Yilmaz et al. 

(2003) där patienterna i musikgruppen fick välja bland en lista av lugnande musik. De fanns 

även en likhet mellan sju av de 19 kvantitativa studierna där patienterna fick lyssna på endast 

en sort förbestämd musik (Jiménez-Jiménez et al., 2013; Nilsson et al., 2001; Nilsson et al., 

2003; Reza et al., 2007; Wiwatwongwana et al., 2016; Zengin et al., 2013 och Özdemir et. al, 

2019). En annan likhet observerades mellan åtta av 19 kvantitativa studier där patienterna 

fick välja musik bland några förbestämda musikgenrer (Bae et al., 2014; Gokcek & Kaydu, 

2019; Guerrero et al., 2012; Hepp et al., 2018; Kahloul et al., 2016; Kang et al., 2008; 

Simcock et al., 2008; Szmuk et al.,2008) 

Anestesiformer som patienter fick skiljde sig åt mellan studierna. I sex av de totalt 19 

kvantitativa studierna fick patienterna utsättas för intervention i samband med generell 

anestesi (Gokcek & Kaydu, 2019; Kahloul et al., 2016; Nilsson et al., 2001; Nilsson et al., 

2003; Reza et al., 2007; Szmuk et al., 2008). I fyra av de 19 kvantitativa studierna var 

likheten att patienterna hade fått regional/lokal anestesi och sedering (Simcock et al., 2008; 

Kang et al., 2008; Yilmaz et al., 2003; Zhang et al., 2005). Detta är skillnaden från sju av de 

kvantitativa studierna där patienter fick regional/ lokalanestesi och där forskarna valde att 

komplettera med någon form av sedering (Bae et al., 2014; Guerrero et al., 2012; Hepp et al., 

2018; Kim et al., 2011; Jiménez-Jiménez et al., 2013, Wu et al., 2017; Zengin et al., 2013) 

Totalt har de kvantitativa studierna använt 4 olika mätinstrument i syfte att skatta 

patienternas ångest. I åtta av totalt 14 kvantitativa studierna där ångesten mättes var likheten 

att State-Trait Anxiety Inventory (STAI) formuläret användes i syfte att skatta patienternas 

ångest (Guerrero et al., 2012; Hepp et al., 2018; Jiménez-Jiménez et al., 2013; 

Wiwatwongwana et al., 2016; Wu et al., 2017; Yilmaz et al., 2003; Zengin et al., 2013, 

Özdemir et al., 2019). Även Bae et al. (2014) har använt sig av STAI formuläret i sin 

kvantitativa studie, deras formulär har dock blivit bearbetad för att anpassas bättre mot den 

koreanska kulturen, där studien skedde och kallades då för STAI-KYZ. Skillnaden var att fyra 

andra av de kvantitativa studierna använde sig av Visuell Analog Skala (VAS) för skattning av 

ångesten både pre-och postoperativt (Bae et al., 2014; Hepp et al., 2018; Kang et al., 2008; 

Reza et al., 2007). Dock fanns det skillnader i intervallerna, även om den valda skalan var 

likadan. Kang et al., (2008) kvantitativa studie använde sig av VAS skala med intervaller 0–

100, medan andra tre andra ovannämnda kvantitativa studier (Bae et al.,2014; Hepp et al., 

2018; Reza et al., 2007) använde sig av en VAS skala med intervall 0–10. En annan skillnad 

var att Kim et al. (2011) använde sig av Dental anxiety scale i sin kvantitativa studie för att 

mäta ångest hos patienterna. Riker sedation-agitation skala användes för att skatta kvaliteten 
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av väckningen från anestesi i två av de kvantitativa studierna (Gokcek & Kaydu, 2019; 

Kahloul et al., 2016). 

I den kvalitativa studien av Trängeberg och Warrén Stomberg (2013) intervjuades 15 

patienter med öppna frågor, utöver detta användes även Hospital Anxiety and Depression 

(HAD) självskattningsskalaskala för att kunna mäta patientens stämning för och efter 

operationen. Alla patienter fick en regional anestesi i underarmen och handen och ingen av 

patienterna fick sederande läkemedel. Patienterna fick ta med sig egenvald musik eller välja 

från en förbestämd spellista och HAD självskattningskalan fylldes in innan ingreppet och 

musiken började spelas via hörlurar i början av proceduren, och stängdes av i slutet. 

Intervjuerna utfördes på handkirurgiska avdelningen. Efter intervjun fick patienterna fylla i 

HAD självskattningskalan igen (Trängeberg & Warrén Stomberg, 2013).    

I nio av de totalt tio kvantitativa studierna som mätte smärta användes VAS skalan som 

mätinstrument för smärtskattning. Det som var skillnaden var att i fem av studierna var 

intervallerna för VAS skalan 0–10 (Kahloul et al., 2016; Simcock et al., 2008; Reza et al., 

2007; Zengin et al., 2013; Özdemir et al., 2019) medan i de resterande fyra studierna 

användes intervallet 0–100 (Gokcek & Kaydu, 2019; Guerrero et al., 2012; Kang et al., 2008; 

Yilmaz et al., 2003). Det som skiljde sig åt med Reza et al. (2007) kvantitativa studie var att 

deras patienter erhöll intravenös morfin tills VAS var 3 eller mindre. De givna 

morfinmängderna noterades och jämfördes mellan grupperna (Reza et al., 2007). En annan 

skillnad var att den kvantitativa studien av Kim et al. (2011) använde intervallerna 0–5 för att 

mäta smärta. 

Den kvantitativa studien av Zhang et al. (2005) använde sig av VAS skala (0–10) för att mäta 

patienttillfredsställelse vilket skiljde sig från två kvantitativa studier, Gokcek och Kaydu 

(2019) samt Simcock et al. (2008) som använde en femgradig skala. Nilsson et al. (2003) 

använde sig av NRS skala (0–10) vilket är skillnaden från de övriga studierna. Kahloul et al. 

(2016) kvantitativa studie mätte patienttillfredsställelsen 24 timmar postoperativt med hjälp 

av EVAN-G skala vilket är ytterligare en skillnad från de övriga studierna.  I samband med 

detta tillfrågades även patienterna om upplevelsen av intraoperativ awareness vilket också 

tillfrågades i den kvantitativa studien av Nilsson et al. (2003). En skillnad var att i studien av 

Nilsson et al. (2001) studerades istället välmående hos patienterna som skattades via en 

femgradig skala. 

7.2.3 Likheter och skillnader i analys 

En likhet mellan de kvantitativa studierna var att elva av 19 använde sig av Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) för analys av den statistiska datan (Hepp et al., 2018; Jiménez-

Jiménez et al., 2013; Kahloul et al., 2016; Kang et al., 2008; Kim et al., 2011; Nilsson et al., 

2001; Nilsson et al., 2003; Reza et al., 2007; Wu et al., 2017; Zengin et al., 2013; Özdemir et 

al., 2019). Detta skiljer sig ifrån de fyra av de 19 inkluderade kvantitativa studier som istället 

använde sig av t-test för att analysera statistiska data (Gokcek & Kaydu, 2019; Simcock et al. 

2008; Szmuk et al., 2008; Yilmaz et al., 2003) även Trängeberg och Warrén Stomberg (2013) 

kvalitativa studie använde sig av t-test för analys av HAD skalan. De fanns även en likhet 

mellan två av kvantitativa studierna av Guerrero et al. (2012) samt Zhang et al. (2005) som 

använde programmet Statistical Analysis System (SAS), detta skiljer sig från Bae et al. (2014) 

som använde sig av programmet PASW för dataanalys i sin kvantitativa studie. 
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Den kvalitativa studien av Trängeberg och Warrén Stomberg (2013) analyserade den 

insamlade kvalitativa datan från intervjuer med hjälp av innehållsanalys. Den kvantitativa 

studien av Wiwatwongwana et al. (2016) använde sig av statistisk analys med Fisher exact 

test och Sidak analysmetod, dock nämns inte vilket program som användes för analys av den 

statistiska datan. 

7.3 Likheter och skillnader i resultat 

Nedanför presenteras likheter och skillnader mellan studiernas resultat. Två huvudkategorier 

har identifierats: Patienternas fysiologiska responser på musik och patienternas psykologiska 

responser på musik. 

7.3.1 Patienternas fysiologiska responser på musik  

Medelartärtrycket (MAP) var något högre hos patienterna som lyssnade på musik under 

operation (101±11 mm Hg) till skillnad mot patienterna som inte lyssnade på musik (94±10 

mm Hg, p= 0.040) i den kvantitativa studien av (Szmuk et al., 2008). En skillnad var den 

kvantitativa studien av Yilmaz et al. (2003) där MAP var signifikant lägre i musikgruppen vid 

operationens slut till skillnad mot kontrollgruppen (97.2 mm HG versus 90.9 mm Hg, 

p=0.005). I två kvantitativa studier sågs ingen signifikant skillnad i MAP hos musikgruppen 

och kontrollgruppen (Gokcek & Kaydu, 2019; Kahloul et al., 2016). 

I tre av 19 kvantitativa studier, Wiwatwongwana et al. (2016), Wu et al. (2017) samt Zengin et 

al. (2013) visade resultatet att musikgrupperna hade signifikant lägre systoliskt blodtryck än 

kontrollgruppen. I en annan kvantitativ studie genomförd på sövda patienter sågs en mer 

stabil systolisk arteriellt blodtryck, framför allt 10 samt 30 minuter efter anestesiinduktion 

(Kahloul et al., 2016). Däremot visades ingen signifikant skillnad mellan musikgruppen och 

kontrollgruppen gällande systoliskt blodtryck i sju kvantitativa artiklar (Bae et al., 2014; 

Gokcek & Kaydu, 2019; Guerrero et al., 2012; Jiménez-Jiménez et al., 2013; Kahloul et al., 

2016; Kim et al., 2011; Zhang et al., 2005).   

Statistiska skillnader i det diastoliska trycket sågs inte i resultatet av sju av 19 kvantitativa 

artiklar (Bae et al., 2014; Gokcek & Kaydu, 2019; Guerrero et al., 2012; Jiménez-Jiménez et 

al., 2013; Kahloul et al., 2016; Kim et al., 2011; Zhang et al., 2005) Däremot visade den 

kvantitativa studien av Wu et al. (2017) signifikans hos musikgruppen i det diastoliska 

blodtrycket som då var lägre till skillnad mot kontrollgruppen (p <.001), det liknas vid 

resultatet i den kvantitativa studien av Zengin et al. (2013). 

Hjärtfrekvensen i den kvantitativa studien av Wu et al. (2017) var signifikant lägre i 

musikgruppen (p <.0004) till skillnad mot kontrollgruppen, det kunde också ses i den 

kvantitativa studien av Zengin et al. (2013). En skillnad mellan studierna var den kvantitativa 

studien av Wiwatwongwana et al. (2016) vars resultat visade att i en grupp patienter som 

lyssnade på musik med binaurala taktslag hade signifikant lägre hjärtfrekvens per minut i 

jämförelse med gruppen som spelade musik utan binaurala taktslag (p=0.050). Dock sågs 

ingen signifikant skillnad i hjärtfrekvensen hos patienter som lyssnade på musik 
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intraoperativt hos åtta kvantitativa studier (Bae et al., 2014; Gokcek & Kaydu, 2019; Guerrero 

et al., 2012; Jiménez-Jiménez et al., 2013; Kahloul et al., 2016; Kim et al., 2011; Szmuk et al., 

2008; Zhang et al., 2005). Zengin et al., (2013) resultat skiljde sig från resterande 19 

kvantitativa studierna då de kunde visa på en minskad andningsfrekvens hos patienter som 

lyssnade på musik under insättningen av subkutan venport.  

Adrenalin (113 vs 520 p=0.02) och noradrenalin (77.2 vs 305, p=0.03) stegring har varit 

mindre hos patienter som fick lyssna på musik intraoperativt (Jiménez-Jiménez et al., 2013). 

Inga signifikanta skillnader i interleukin-6 nivåerna mellan grupperna observerades (Zhang 

et al., 2005).  Zengin et al. (2013) såg i sin kvantitativa studie att ACTH och kortisolnivåerna 

var lägre hos musikgruppen, liknande resultat visades i Hepp et al. (2018) kvantitativa studie 

där kortisolökningen från operationsstart till slut var signifikant lägre hos musikgruppen till 

skillnad från kontrollgruppen (p=0.43). Vilket skiljer sig ifrån Özdemir et al. (2019) resultat 

där inga samband kunde påvisas mellan grupperna. Hepp et al. (2018) undersökte även 

amylas i samband med musikinterventionen, ingen signifikant skillnad sågs mellan 

grupperna avseende amylasnivåerna.  

I sex av de 13 kvantitativa studierna som utforskade musikens effekter på smärta var likheten 

att patienter som fick lyssna på musik intraoperativt hade generellt lägre smärtnivåer 

postoperativt (Gokcek & Kaydu et al., 2019; Kahloul et al., 2016; Nilsson et al., 2001; Simcock 

et al., 2008; Zengin et al., 2013; Özdemir el al., 2019). Det kan liknas vid Nilsson et al. (2003) 

kvantitativa studie där musikgruppen rapporterade signifikant lägre smärtpoäng 

intraoperativt (p <0.01) i jämförelse med kontrollgruppen (p <0.01). Detta resultat skilde sig 

dock från fem andra av 15 kvantitativa studier där ingen statistisk signifikans på smärtan 

kunde bevisas (Kang et al., 2008; Kim et al., 2011; Reza et al., 2007; Szmuk et al., 2008; 

Yilmaz et al., 2003). Guerrero et al. (2012) resultat i sin kvantitativa studie visade att 

intraoperativ musik bidrog till ökad smärta hos patienterna (p=0.045) vilket är det motsatta 

och skiljer sig helt ifrån andra 15 kvantitativa studier som har studerat sambandet mellan 

musik och smärta. Avseende användningen av analgesi observerade Nilsson et al. (2001) i sin 

kvantitativa studie att musikgruppen krävde mindre analgetika under operation. Detta skiljer 

sig från de kvantitativa resultat som presenterades av Reza et al. (2007) där det inte kunde 

bevisas att morfin som krävdes för att uppnå VAS ≤3 skiljde sig mellan musikgruppen och 

kontrollgruppen. 

Två av de kvantitativa studierna som jämförde BIS indexnivåerna hade likheter i resultaten 

som visade att lägre BIS nivåer kan observeras hos sederade patienter som lyssnade på musik 

(Bae et al., 2014; Kang et al., 2008). Resultaten skiljde sig från Zhang et al. (2005) 

kvantitativa studie där inga signifikanta skillnader kunde ses. 

Zhang et al. (2005) var även den enda kvantitativa studien som jämförde musikens effekt på 

sedering med propofol. Resultatet visade att patienterna som fick lyssna på musik 

intraoperativt hade en kortare induktionstid av sedering (12min versus 18min p=0.0079), 

krävde lägre propofol koncentration (1,6µg.ml-1 vs 2.4µg.ml -1 p= <0.0001) och totalt en 

mindre mängd propofol under sederingen (171mg vs 251mg, p= <0.0001). Detta skiljer sig 

från Szmuk et al. (2008) kvantitativa studie som jämförde Sevoflurane endtitala 
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koncentration som krävdes för att upprätthålla BIS index på ca 50. Där kunde inga skillnader 

i den endtidala koncentration mellan musikgruppen och kontrollgruppen. 

Kahloul et al. (2016) kunde inte observera några samband mellan musik och minskad 

incidens av awareness intraoperativt i likhet med både Gokcek och Kaydu (2019) samt 

Nilsson et al. (2003) där ingen patient upplevde awareness. 

7.3.2 Patienternas psykologiska responser på musik 

I den kvalitativa studien uttryckte patienterna att möjligheten att lyssna på musik under 

operationen var något positivt. De beskrev att musiken hade en lugnande effekt och hjälpte 

dem finna ro. Tack vare detta kunde de fokusera på något annat än själva ingreppet och i flera 

fallen drömma bort sig till andra platser. En bidragande faktor till dessa upplevelser var att 

patienterna fick möjligheten att själva välja musik (Trängeberg & Warrén Stomberg, 2013).  

Detta resultat är även lik tre av de kvantitativa studiernas resultat (Guerrero et al., 2012; 

Hepp et al., 2018; Yilmaz et al.,2003). I både Guerrero et al. (2012) samt Hepp et al. (2018) 

kvantitativa studier uppgav över 90% av patienterna att de skulle vilja lyssna på musik igen 

vid nästa operationstillfälle. Likt Trängeberg och Warrén Stomberg (2013) kvalitativa studie 

visade även Hepp et al. (2008) och Yilmaz et al. (2003) kvantitativa studier att musiken hade 

en lugnande effekt på patienterna. 

Fyra av de sex kvantitativa studierna som undersökte patienters tillfredsställelse under 

vårdtiden kunde se statistisk signifikant högre patienttillfredsställelse hos musikgruppen 

(Kahloul et al., 2016; Nilsson et al., 2001; Zhang et al., 2005; Gokcek & Kaydu, 2019). Det 

resultatet skiljer sig från Simcock et al. (2008) samt Nilsson et al. (2003) kvantitativa studier 

där inga statistisk signifikanta skillnader i patienternas tillfredsställelse kunde ses mellan 

musikgruppen och placebogruppen.   

I tre av 15 av de kvantitativa studierna som fokuserade på musikinterventionens samband 

mellan stress och ångest hade de visat sig att lyssna på musik intraoperativt minskade den 

postoperativa ångesten hos musikgruppen (Bae et al., 2014; Wu et al., 2017, Zengin et al., 

2013). Likheten kunde även ses i fem av de 15 kvantitativa studierna (Hepp et al., 2018; 

Jiménez-Jiménez et al., 2013; Kim et al., 2011; Yilmaz et al., 2003; Wu et al., 2017) samt en 

kvalitativ studie (Trängeberg & Warrén Stomberg, 2013) där även den intraoperativa 

ångesten och stresskänslan minskade i samband med musikinterventionen. Till skillnad från 

det visade fem av 15 kvantitativa studier (Guerrero et al. 2012; Kang et al., 2008; Nilsson et 

al., 2003; Reza et al., 2007; Wiwatwongwana et al., 2016) att ingen samband kunde ses 

mellan avseende ångestnivåer mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. Özdemir et 

al. (2019) kvantitativa studie skiljde sig ytterligare från de andra genom att musiken bidrog 

till en statistisk signifikant ökning av ångestnivån i musikgruppen. 

Två av de kvantitativa studierna (Gokcek & Kaydu, 2019; Kahloul et al., 2016) som mätte 

kvaliteten av uppväckningsfasen från anestesi såg att musikgruppen vaknade lugnare i 

jämförelse med kontrollgruppen (p=0.001) 
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8.DISKUSSION 

Nedanför diskuteras studiens resultat gentemot tidigare forskning och den valda teoretiska 

referensramen. Även studiens metod diskuteras utifrån styrkor och svagheter.  

8.1 Resultatdiskussion 

Tidigare forskning har antytt att preoperativ stress kan bidra till patienter kräver högre doser 

av propofol och sevoflurane (Kil et al., 2012). Zhang et al., (2005) såg i sin kvantitativa studie 

att musiken bidrog till lägre doser propofol hos de sederade patienterna. Dock undersöktes 

inte patienternas stressnivå vilket gör att det svårt att undervärdera ifall de lägre doserna av 

propofol berodde på att patienterna var lugnare. Szmuk et al., (2008) kunde dock inte styrka 

hypotesen att musiken minskar sevoflurane mängden hos patienter som lyssnar på musik. 

Inte heller där undersöktes ifall stressnivån är något som kunde ha påverkat dessa resultat. 

Den befintliga litteraturen (Valeberg, 2016) beskriver ett samband mellan de fysiologiska 

stressresponserna och den negativa påverkan på postoperativa återhämtningen som den kan 

leda till. Att arbeta preventivt, planera den postoperativa vården och behandla patienter som 

individer med individuella behov ingår i anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2012). Valeberg (2016) betonar att genom 

hjälpa patienten hitta olika copingstrategier för att hantera stressen och ångesten kan den 

negativa effekter på immunförsvaret minskas. Alla patienterna som inkluderades i studierna 

var planerade för elektiva ingrepp vilket gav dem mer tid på sig att förbereda sig på vad som 

händer samt erhålla nödvändig information och möjligheten att ställa frågor. 

Tidigare forskning har visat att det är just den kontinuerliga informationen som patienterna 

själva uttryckte hjälpte dem att minska ångest (Haugen et al., 2009). Liknande resultat sågs i 

den tidigare forskningen av Bergman et al. (2012) där patienterna påpekade att avsaknad av 

information är det som kan orsaka ökad ångest. Tidigare forskning visar att musiken 

minskade den preoperativa ångesten hos patienter (Pittman & Kridli, 2011). Även Van der 

Heijden et al. (2015) metaanalys har bekräftat att musikintervention har positiv effekt på 

pediatriska patienternas ångest, denna metaanalys har dock inkluderat endast tre studier. 

Den tidigare forskningen som finns inom ämnet stämmer inte fullständigt med resultatet av 

studien. Sju kvantitativa (Bae et al., 2014; Hepp et al., 2018; Jiménez-Jiménez et al., 2013; 

Kim et al., 2011; Wu et al., 2017; Yilmaz et al., 2003; Zengin et al., 2013) och en kvalitativ 

studie (Trängeberg & Warrén Stomberg, 2013) av de totalt 13 studier som utforskade 

musikens effekt på ångest kunde visa på reducerade ångest- och stressnivåerna i 

interventionsgrupperna. Samtidigt kunde detta resultat inte bevisas i de andra fem 

kvantitativa studierna (Guerrero et al., 2012; Kang et al., 2008; Nilsson et al., 2003; Reza et 

al., 2007; Wiwatwongwana et al., 2016) där ingen signifikant skillnad fanns mellan musik och 

kontrollgrupperna. 

En av de kvantitativa studierna, Özdemir et al. (2019) hade till och med observerat att 

musiken ökade ångesten hos patienterna vilket skiljer sig gentemot vad andra studierna 

visade. Samtidigt är det viktigt att beakta att metoderna och tillvägagångssätten och 
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ingreppen som patienter genomgick skiljde sig åt mellan studierna vilket kan ha betydelse på 

det slutgiltiga resultatet. Dessa 14 studier, både kvalitativ och kvantitativa, använde sig totalt 

av 5 olika instrument för att mäta patienternas ångest vilket gör det svårt att jämföra 

studiernas resultat. 

Ett samband som kunde dock ses är att i fyra utav sex kvantitativa studier (Gokcek & Kaydu, 

2019; Kahloul et al., 2016; Nilsson et al., 2001; Zhang et al., 2005) som fokuserade på 

patienttillfredsställelsen med vårdtillfället, kunde en högre patienttillfredsställelse ses hos 

interventionsgruppen. Det är endast i två av sex kvantitativa artiklar (Nilsson et al., 2003; 

Simcock et al., 2008) som ingen skillnad kunde observeras. Detta resultatet tyder på att 

musiken kan bidra till en ökad patienttillfredsställelse av sitt vårdtillfälle hos majoriteten av 

patienter.  

I en tidigare studie av Hyde et al. (1998) uppgav 57% av patienterna att de gärna skulle önska 

få lyssna på musik i samband med väntan på operation. Detta kan även bekräftas utav tre av 

de kvantitativa studierna (Guerrero et al., 2012; Hepp et al., 2018; Yilmaz et al.,2003) där 

patienterna uttryckte att de skulle återigen vilja ha möjligheten att lyssna på musik under 

operationen. Likaså i Trängeberg och Warrén Stomberg (2013) kvalitativa studie upplevde 

patienterna möjligheten att lyssna på musik som något positivt och som även hjälpte dem att 

drömma sig bort och lugna ner dem. De beskrev att den bidragande faktorn var att de fick 

möjligheten att välja musiken själva. Det var två studier, en kvalitativ Trängeberg och Warrén 

Stomberg (2013) och en kvantitativ Zhang et al. (2005) som lät patienterna välja egen musik. 

Det är möjligt att resultaten på de andra 18 inkluderade studierna hade kunnat bli 

annorlunda ifall patienterna fick själva möjlighet att välja musiken. Henderson (1991) 

betonar i sin behovsteori att sjuksköterskan behöver se patienten som en individ som 

behöver hjälp för att kunna uppnå fullständighet i både kropp och sinne. Henderson (1991) 

lyfter även fram vikten av kreativiteten hos sjuksköterskan som ska hjälpa patienten uppnå 

välbefinnande utifrån patientens egna önskemål. Detta är också ett av målen i 

anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning, att se patienten som en unik individ, expert 

på sig själv. Genom att låta patienten välja musik kan de göras delaktiga i sin vård och 

sjuksköterskan kan ta vara på deras egna självkännedom. Detta kan även relateras till 

Dahlberg och Segersten (2010) uttrycker är patienten experten på sig själv.  

Resultaten av musikens effekter på de fysiologiska responserna har varit motsägelsefulla. 

Under en anestesi dokumenteras oftast systolisk, diastoliskt blodtryck samt MAP, det är av 

betydelse under en anestesi både under lokal samt regional anestesi för patienters säkerhets 

skull. Det ingår i anestesisjuksköterskans uppgifter enligt Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård (2012) att övervaka patienten under en anestesi.  

Musikens positiva effekt på hjärtfrekvens kunde observeras i tre kvantitativa studier 

Wiwatwongwana et al., 2016: Wu et al., 2017; Zengin et al., 2013). Även om tidigare forskning 

har visat att musikterapi bidragit till en lägre hjärtfrekvens hos intensivvårdspatienter 

(Golino et al., 2019) så kunde ingen signifikant skillnad avseende intraoperativ 

musiklyssnandet och dess påverkan på hjärtfrekvensen visas i sex av de inkluderade 

kvantitativa studierna (Bae et al., 2014; Gokcek & Kaydu, 2019; Jiménez-Jiménez et al., 2013; 

Kim et al., 2011; Zhang et al., 2005; Özdemir et al., 2019). 
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Resultatet gällande blodtryck har delats upp i systolisk, diastoliskt blodtryck samt MAP. 

Studiens resultat har visat i tre kvantitativa studier att det systoliska blodtrycket varit lägre 

hos musikgrupperna (Wu et al., 2017; Zengin et al., 2013; Wiwatwongwana et al., 2016). I en 

annan kvantitativ studie har resultatet visat ett mer stabilt systoliskt blodtryck i 

musikgruppen till skillnad mot kontrollgruppen (Kahloul et al., 2016). Ingen signifikant 

skillnad har setts i det systoliska blodtrycket i sex av de 19 kvantitativa studierna (Bae et al., 

2014; Gokcek & Kaydu, 2019; Jiménez-Jiménez et al., 2013; Kim et al., 2011; Zhang et al., 

2005; Özdemir et al., 2019). Forskning av Vaajoki et al. (2011) har visat att patienter som fick 

lyssna på musik postoperativt hade ett förbättrat systoliskt blodtryck. Dock kunde detta inte 

bevisas av de inkluderade studierna då en stor majoritet av studierna såg inga samband 

mellan systoliska blodtrycksskillnader mellan grupperna. Det diastoliska blodtrycket har 

visat i två kvantitativa studier ett signifikant lägre värde hos patienter som lyssnat på musik 

intraoperativt (Wu et al., 2017; Zengin et al., 2013). I sju kvantitativa studier har det 

diastoliska blodtrycket inte haft någon signifikant skillnad mellan musikgruppen och 

kontrollgruppen (Bae et al., 2014; Gokcek & Kaydu, 2019; Jiménez-Jiménez et al., 2013; 

Kahloul et al., 2016; Kim et al., 2011; Zhang et al., 2005; Özdemir et al., 2019). 

Andningsfrekvens har studerats i en kvantitativ studie där andningsfrekvensen hos 

patienterna som lyssnat på musik under sitt ingrepp varit signifikant lägre till skillnad mot 

kontrollgruppen (Zengin et al., 2013). Tidigare forskning har visat att musik har positiva 

effekter på andningsfrekvensen postoperativt (Vaajoki et al., 2011). Likheten sågs inom 

intensivvården där musik också hade en positiv effekt på andningsfrekvens (Golino et al., 

2019). Zengin et al. (2013) bekräftar den tidigare forskningens resultat, dock är det den enda 

studien som jämförde andningsfrekvensen och därför kan det inte jämföras eller mätas med 

andra studier som använde sig av andra metoder. 

Effekten som musik hade på den postoperativa och intraoperativa smärta var något som 

studerades i flertal kvantitativa studier. Resultatet visade i sex kvantitativa studier att 

smärtan i det postoperativa skedet var lägre hos patienterna som lyssnade på musik 

intraoperativt (Gokcek & Kaydu et al., 2019; Kahloul et al., 2016; Nilsson et al., 2001; 

Simcock et al., 2008; Zengin et al., 2013; Özdemir et al., 2019). Nilsson et al. (2003) resultat 

visade att även den intraoperativa smärtan var signifikant lägre hos musikgruppen. I fem av 

de inkluderade kvantitativa studierna sågs ingen samband mellan smärta och musik (Kang et 

al., 2008; Kim et al., 2011; Reza et al., 2007; Szmuk et al., 2008; Yilmaz et al., 2003). Dock 

har Guerrero et al. (2012) resultat visat att musiken bidrog till ökad smärta hos patienterna. 

Tidigare forskning visar på att musiken har goda effekter på smärta med en lägre smärtnivå i 

den postoperativa fasen (Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Engwall & Dupplis, 2009), inom 

intensivvården (Golino et al., 2019) samt under förlossning (Simavli et al., 2014). De 

inkluderade studiernas resultat visar att musiken har haft en positiv effekt på smärtan i över 

hälften av de inkluderade studierna. Musiken är en omvårdnadsåtgärd som i de flesta fall är 

gratis och kan vara rogivande för patienter och sjukvårdspersonalen i en operationssal. 

Resultatet att musiken har en signifikant ökning av smärta hos patienter som lyssnar på 

musik intraoperativt är något som var unikt och inte visades i de resterande 13 studier som 

tittat på musikens effekter på smärtan hos patienter. Patienterna i Guerrero et al. (2012) 

studie uttryckte att de skulle återigen vilja få lyssna på musik vid ingreppet vilket kan tyda att 

det är själva operationen eller anestesimetoden som var orsaken till det avvikande resultatet 
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och inte själva musiken. Abort kan vara stark emotionellt påfrestande operation och kan 

därav bidra till detta resultat.  

Anestesisjuksköterskan ska enligt Riksföreningen för anestesi och intensivvård (2012) skapa 

en trygghet till patienten. Även att arbeta förebyggande och planera den postoperativa vården 

och smärtlindringen ingår i kompetensbeskrivningen. Henderson (2006) lyfter 

sjuksköterskans professionella karaktär och betonar vikten av en uppdaterad sjuksköterska 

som vet vilka vårdhandlingar som kan hjälpa patienten och vilka som inte är goda för 

patienten. Tidigare forskning har visat att om patienten erbjuds en stöttande och samtals 

givande sjuksköterska bredvid sig under operationen eller en stressboll som patienten kan 

klämma på under operation kan det bidra till en lägre nivå av upplevd smärta för patienten 

(Hudson, Ogden & Whiteley, 2015). I det dagliga arbetet som anestesisjuksköterskan ingår 

att inge trygghet och förtroende för patienten (Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 

2012).  

Behov av analgetika har i tidigare forskning visat sig vara lägre hos patienter som fått lyssna 

på musik (Ebneshahidi & Mohseni, 2008).  Även inom pediatrik har musiken haft i studien 

av Van der Heijden et al. (2015) positiv effekt på den postoperativa smärtan hos barnen som 

opererats. Minskad användning av analgetika i samband med musikinterventionen har visats 

i en av de kvantitativa studierna (Nilsson et al., 2001), däremot kunde inte Reza et al. (2007) 

se någon statistisk signifikant skillnad avseende morfindoserna mellan musikgruppen och 

kontrollgruppen. Detta bidrar till att musikens effekt på minskad mängd analgetika inte kan 

påvisas i samband med intraoperativa ingrepp. 

Både Narayanan och Gray (2018) samt Weldon et al. (2015) har i sin tidigare forskning visat 

att musiken i operationssalen kan ha en negativ effekt på personalens kommunikation mellan 

varandra och till patienten, dock var det endast i fyra av fallen där musiken spelades upp via 

högtalare. Genom att spela musik via hörlurar som det skedde i 16 av fallen elimineras risken 

med att negativt påverka kommunikationen i operationssalen. Henderson (2006) skriver att 

sjuksköterskans strävar efter patientens tillfrisknande och att omgivningen kan påverka 

hälsan psykiskt och fysiskt, påverkande faktorer kan bland annat vara ljud. Genom att 

påverka den omgivande miljön och ersätta de obehagliga ljudet med något som patienten kan 

förknippa med trygghet kan kroppens fysiska och psykiska responser påverkas. Hendersons 

(1991) behovsteori bygger på att som sjuksköterska ska man hjälpa patienten uppnå behov 

som de inte klarar av själva i nuläget. Dessa behov är bland annat andning, skydd från yttre 

miljö och skydd av huden. Genom att övervaka vitalparametrar och säkerställa en fri luftväg 

ansvarar vi som anestesisjuksköterskor för patientens kropp och hjälper dem att uppnå 

behoven som de själva inte kan uppnå. Med hjälp av evidens av olika icke farmakologiska 

interventioner kan patienten få hjälp med deras behov och säkerställa så snabb återhämtning 

som möjligt, vilket i sin tur bidrar till att så småningom patienten själv ska kunna uppnå 

dessa. Tidigare forskning av (Ballard et al., 2012) har visat att en för djup anestesi kan öka 

risken för Postoperativ kognitiv dysfunktion hos äldre vilket i sin tur leder till förlängd 

sjukhusvistelse för patienterna och ökad lidande. 
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8.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden var en allmän litteraturöversikt. Det hade varit önskvärd med en 

systematisk litteraturöversikt som samlar in all befintlig forskning inom området och bidrar 

till att skapa evidens (Friberg, 2017), men på grund av tidsbrist var det inte möjlighet att välja 

den metoden. En av styrkorna med den allmänna litteraturöversikten är att den hjälper att 

kartlägga kunskapsläget av den befintliga forskningen inom ett område (Friberg, 2017). En 

annan styrka med metoden är att den nkluderar olika metoder av datainsamlingsmetoder.  

Svagheten med den metoden är att resultatet är endast översiktlig och en allmän 

litteraturöversikt samlar inte all data som finns tillgänglig inom området, utan endast en 

förutbestämd mängd av studier. Den tillför inte nytt resultat inom ämnet, då den baseras på 

andra studier. Det har även varit en styrka att använda sig av högskolebibliotekets resurser 

för att kunna få tips och råd angående sökningar i databaser för att kunna få fram forskning 

till studien. En nackdel var att vissa studier som skulle kunna inkluderas i denna 

litteraturöversikt inte fanns tillgängliga i fulltext i databaserna PubMed samt Cinahl. De 

artiklar som inte fanns tillgängliga i databaserna PubMed eller Cinahl försöktes att hittas via 

Google, och dess direktiv till andra hemsidor. Det innebar att ett flertal artiklar inkluderas i 

resultatet vilket anses vara en av studiens styrkor. Även manuella sökningar utfördes på 

grund av otillräcklig mängd data som hittades med hjälp av sökorden. Friberg (2017) skriver 

dock att sekundära sökningar är nödvändiga för att få fram bra resultat annars finns risk att 

relevanta studier missat på grund av fel sökordskombinationer. En annan svaghet är att 

majoriteten av studierna är av kvantitativ ansats vilket inte ger stora möjligheter att fördjupa 

sig inom ämnet ur det kvalitativa perspektivet. Kvantitativa studier har dock möjligheten av 

ett större urval vilket gör att det är en större population som undersöks i slutändan. Tyvärr 

finns inte det tillräcklig med kvalitativa studier som fokuserar sig på intraoperativ musik, 

därav uppstod detta skevfördelning av antalet kvalitativa och kvantitativa studier i resultatet. 

Indikatorer på god vetenskaplig kvalité innehåller termerna såsom tillförlitlighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdighet innebär den skapade kunskapen är rimlig 

och resultat äger giltighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Dataanalysen utfördes och 

granskades av båda författarna vilket enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ökar 

trovärdigheten. Studiens styrka har varit att två författare har jobbat med materialet. Det 

minskar risken för bias i samband med tolkning av resultaten. Tyvärr har inte hela arbetet 

kunnat genomföras tillsammans på grund av olika bostadsorter vilket kan vara svagheten. 

Författarna har dock haft tät kontakt, diskuterat fynden med varandra, rådfrågat varandra 

vid osäkerheter i samband med analys och datainsamling. Alla inkluderade artiklar i 

resultatet har varit av medelhög eller hög kvalité, vilket ökar arbetets tillförlitlighet.    

Pålitlighet handlar om att beskriva sin förförståelse och hur de tidigare erfarenheterna har 

påverkat datainsamling och dataanalys (Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarna har varit 

medvetna om den egna förförståelsen under arbetsprocessen och diskuterat studiernas 

resultat gemensamt under analysens gång för att förhindra påverkan av den egna förståelsen.  

Bekräftelsebarhet innebär en tydlig beskrivning av analysprocessen samt att vara neutral vid 

förmedling av data (Mårtensson & Fridlund, 2017). Sökmatrisen, artikelmatriser och 

kvalitetsgranskning mallarna är redovisade vilket stärker studiens bekräftelsebarhet. Genom 
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att noggrant skriva ner stegen i datainsamling samt dataanalys säkerställs studiens 

bekräftelsebarhet. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver vikten av att ha andra personer 

som granskar arbetet för att säkerställa neutraliteten. Handledaren har under arbetets gång 

väglett, givit feedback samt förändringsförslag som har varit värdefullt och bidragit till hjälp 

vid att uppnå kravet för bekräftelsebarhet. 

Begreppet överförbarhet handlar om i vilken grad arbetets resultat kan överföras till andra 

grupper (Mårtensson & Fridlund, 2017). En nackdel är att olika studier använde sig av olika 

instrument och hade olika intervaller på skalorna vilket kunde göra det svårt att tolka och 

jämföra de sammanställda resultaten rätt. Faktum är att de inkluderade studierna har utförts 

världen runt vilket giver ett globalt perspektiv på musikanvändning och dess effekter på 

patienter. Dock skiljer sig sjukvården mellan länderna, och i många andra länder är det oftast 

en anestesiolog och inte anestesisjuksköterskan som genomför en anestesi och är närvarande 

under hela ingreppet. Det har dock valts att inkludera studier där anestesiologen eller annan 

sjukvårdspersonal ger anestesi eller hjälper till vid procedurer då studiens syfte var att 

jämföra musikens effekter på patienter och inte anestesisjuksköterskans roll i samband med 

detta.  

8.3 Etikdiskussion 

Författarna förhöll sig till en forskningsetik och forskaretik och hade därför etiska krav på sig 

genom hela genomförandet av studien. Forskaretik och etiska krav följdes på forskningen, 

såsom publiceringen av vetenskapliga data och ansvaret för de medverkande i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2017). En etisk diskussion, ett förtydligande om de inkluderade 

deltagarnas samtycke till deltagande i studierna, godkännande av lokal kommitté eller en 

randomisering av urval och gruppurval i studien har funnits i alla inkluderade artiklar. Ur 

kvalitetsgranskningsmallen av Friberg (2017) ställdes studierna kvantitativa respektive 

kvalitativa frågan om de innehöll ett etiskt resonemang, vilket ökar studiens kvalité.  Under 

hela arbetets gång har Codex (2018) hänvisade lagar och riktlinjer följts för att inte plagiera 

eller förvränga resultat. I studien har förförståelsen beaktats för att inte påverka resultatet, 

ämnet har diskuterats genom hela studiens gång för att pålitligheten av arbetet skulle öka. 

Alla inkluderade artiklar i studien finns dokumenterade i referenslistan.  

9. SLUTSATS 

Syftet som var att beskriva dels om och dels på vilket vis ett intraoperativt musik påverkar 

patienter vid elektiva ingrepp har besvarats. Efter dataanalysen identifierades två 

övergripande likheter av musikens effekter på patienterna: de fysiologiska responserna och 

de psykologiska responserna. Studien visar att den intraoperativa musikens effekter på 

vitalparametrar, BIS index, stresshormoner, smärta, ångest och stress är motsägande. 
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Musiken har visat sig ha positiva effekter på patienttillfredsställelse med den perioperativa 

perioden och många av patienterna uttryckte att de hade önskat få möjligheten att få lyssna 

på musik vid ingreppen. Även om musikens effekterna i den här allmänna 

litteratursöversikten visat sig vara tveksamma då de inkluderade studierna resultat visat på 

signifikanta positiva effekterna men även negativa effekter, verkar det vara ett uppskattat 

tillägg i den intraoperativa vården. Patienten bör erbjudas möjligheten att lyssna på musik då 

detta är en enkel, lättillgänglig och billig metod.  

10. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Det behövs mer forskning inom ämnet som är mer specificerad på olika sorters musik och 

anestesi, främst där patienterna få välja själva utifrån sin egen kännedom. Det finns brist på 

kvalitativ forskning inom området. Det hade varit önskvärd med mer kvalitativ forskning där 

patientupplevelser av intraoperativa musiken belyses. För att även om musiken skulle visa sig 

ha positiva effekter är det grundläggande att ta reda på hur det uppfattas av patienterna 

innan det kan implementeras vidare i sjukvården. Att jobba tillsammans med patienten och 

utifrån patientens önskemål är en del av anestesisjuksköterskans profession. 
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86/s12884-018-2069-
6 
 
Tyskland 

 
Signifikansnivå nämns inte 
 
Data analyserades via SPSS 

5 Jiménez-Jiménez, M., 
García-Escalona, A., 
Martín-López, A., De 
Vera-Vera, R., & De 
Haro, J. (2013).  
 
Intraoperative stress 
and anxiety reduction 
with music therapy: A 
controlled 
randomized clinical 
trial of efficacy and 
safety.  
 
Journal of Vascular 
Nursing., 31(3), 101–
106. 
 
Spanien 
 

Undersöka 
musikterapins effekter 
på intraoperativa 
stressen och ångesten 
på patienter som 
genomgår 
åderbråckskirurgi 

Kvantitativ 
 
Simpelblindad, kontrollerad, parallell 
grupp, prospektiv randomiserad klinisk 
prövning 
 
40 patienter i åldern 27–70, män och 
kvinnor 
 
En förvald musiksort spelades till patienter 
via hörlurar 
 
Signifikansnivå p= <0.05 
 
Data analyserades via SPSS  
 

 

Inga statistiskt signifikanta skillnader 
observerades i grupperna avseende 
hjärtfrekvens eller blodtryck. Stress och 
ångestnivåerna var statistiskt signifikant 
lägre i musikterapi gruppen. 

Hög 11/13  

6 Kahloul, M., Mhamdi, 
S., Nakhli, M., Sfeyhi, 
A., Azzaza, M., 

Evaluera effekter av 
musikterapi under 
generell anestesi på 
patienternas 

Kvantitativ 
 
Randomiserad kontrollerad studie  
 

Musikgruppen hade statistiskt 
signifikant mer stabilt systoliskt 
blodtryck. Statistisk signifikant skillnad 
avseende lugnare återhämtning 

Hög  
11/13 

https://doi.org/10.1186/s12884-018-2069-6
https://doi.org/10.1186/s12884-018-2069-6
https://doi.org/10.1186/s12884-018-2069-6


 

4 
 

Chaouch, A., & Naija, 
W. (2016). 
 
Effects of music 
therapy under general 
anesthesia in patients 
undergoing 
abdominal surgery.  
 
Libyan Journal Of 
Medicine, 12(1), 
1260886 
 
Tunisien 
 

tillfredsställelse, 
ångest, intraoperativ 
awareness och 
smärtintensitet under 
återhämtningen från 
bukkirugi 

140 patienter över 18 år gamla, kön nämns 
inte  
 
 
Patienter fick välja musik utifrån några 
förutbestämda musikgenrer och lyssna på 
den via hörlurar. 
 
Signifikansnivå p= <0.05 
 
Data analyserades via SPSS  

 
 

observerades i musikgruppen samt lägre 
poäng på VAS skalan. Även 
patienttillfredsställelsen var statistiskt 
signifikant högre i musikgruppen. 

7 Kang, J., Lee, J., Kim, 
D., Kim, J., Kim, C., 
Hahm, T., & Lee, B. 
(2008).  
 
Blocking noise but not 
music lowers 
bispectral index 
scores during 
sedation in noisy 
operating rooms.  
 
Journal of Clinical 
Anesthesia., 20(1), 
12–16.  
 
Sydkorea 
 

Att undersöka om 
musiklyssnande eller 
ljuddämpning kan 
påverka BIS-index 
under propofol 
sedering. 

Kvantitativ 
 
Prospektiv, randomiserad, singelblindad 
studie  
 
59 patienter i åldern 55–78, män och 
kvinnor 
 
Tre grupper: en med bomullspackad 
hörselgång och ljuddämpande hörlurar, en 
med hörlurar där det fick lyssna på musik, 
en grupp som inte hade någon form av 
ljuddämpning eller musik. Musikgruppen 
fick välja musik utifrån förvalda 
musikgenrer. 
 
Signifikansnivå p= <0.05 
 
SPSS användes för dataanalys 

Ljuddämpning av omgivande ljud i 
operationssalen med hjälp av hörlurar  
är statistiskt signifikant mer effektiv än 
att lyssna på musik i syfte för att 
reducera BIS-index under en 
propofolsedering 

Medelhög 
10/13  



 

5 
 

8 Kim, Y-K., Kim, S-K 

och Myoung, H. 

(2011).  

Musical intervention 

reduces patient´s 

anxiety in surgical 

extraction of an 

impacted mandibular 

third molar. 

 American 

Association of Oral 

and Maxillofacial 

Surgeons.  

Sydkorea 

Att utforska musikens 
effekt på ångest under 
operation av 
tandextraktion  

Kvantitativ studie 
 
Randomiserad studie med en 
kontrollgrupp och en musikgrupp. 
Musikgruppen lyssnade på musik via 
hörlurar som var vald av patienterna men 
från en förvald musiklista.  
 
219 patienter deltog, män och kvinnor, 
åldrarna < 40 och > 40 år. 
 
Signifikansnivå p= <0.05 
 
SPSS användes för dataanalys 

Det fanns ingen statistskt signifikant 
skillnad mellan grupperna gällande 
blodtrycket. Musikgruppen visade på en 
mindre förändring med signifikans på 
hjärtfrekvensen under operation i 
jämförelse med kontrollgruppen.  

Hög 
11/13 

9 Nilsson, U., Rawal, 

N., Uneståhl, L.E., 

Zetterberg, C., 

Unosson, M. (2001). 

Improved recovery 

after music and 

therapeutic 

suggestions during 

general anaesthesia: a 

double-blind 

Att avgöra om musik 
eller musik i 
kombination med 
terapeutiska alternativ 
under generell anestesi 
i intraoperativa fasen 
kunde förbättra 
återhämtningen hos 
hysterektomi patienter. 

Kvantitativ studie  
 
Randomiserad kontrollerad studie. Två 
interventionsgrupper och en 
kontrollgrupp. Ena musikgruppen 
lyssnade på musik utan terapeutiska tillägg 
och en med, kontrollgruppen lyssnade inte 
på musik. Ljud spelades via hörlurar, 
kontrollgruppen fick lyssna på 
förinspelade operations ljud. 
 
90 kvinnliga patienter, medelåldern i 
musikgrupperna 51-52 år och i 
kontrollgruppen 50 år.  
 
Signifikansnivå p= <0.05 
 

Patienterna som lyssnade på musik 
krävde signifikanta mindre mängder 
analgetikum, hade ett kortare behov av 
postoperativ mobilisering och vid 
utskrivning var patienterna mindre 
trötta i jämförelse med patientgruppen 
som inte lyssnade på musik.  

Hög 
11/13 
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randomised 

controlled trial. 

Acta 
Anaesthesiologica 
Scandinavia. 
45(7):812-7.  
 
Sverige 

SPSS användes för dataanalys 

10 Nilsson, U., Rawal, 

N., Unosson, M. 

(2003). 

A comparison of 

intra-operative or 

postoperative 

exposure to music--a 

controlled trial of the 

effects on 

postoperative pain. 

 Anesthesia, 

58(7):699-703. 

Sverige 

Jämförelsen av 
effekten av musik 
intraoperativ och 
postoperativt på 
postoperativ smärta 

Kvantitativ studie 
 
Randomiserad kontrollerad studie. Tre 
grupper, två interventionsgrupper och en 
kontrollgrupp. Förbestämd musik spelades 
via hörlurar. Ena musikgruppen lyssnade 
på musik intraoperativt den andra både 
intraoperativt och postoperativt och 
kontrollgruppen lyssnade inte på något 
men hade hörlurarna på.  
 
151 patienter, åldrarna 21-85 
 
Signifikansnivå p= <0.05 
 
SPSS användes för dataanalys 

Resultatet visade att patienter som 
lyssnade på musik intraoperativt eller 
postoperativt upplevde signifikanta 
lägre smärtgrad under de första 
timmarna postoperativt. Patienter i den 
postoperativa gruppen erhöll mindre 
morfin. Musikens fördelar skiljde sig 
inte på patienter som lyssnade på musik 
intraoperativt eller postoperativt. 

Hög 
12/13  

11 Reza, N., Ali, S., 
Saeed, K., Abul-
Qasim, A., & Reza, T. 
(2007).  
 

Evaluera effekten av 
intraoperativ musik 
under generell anestesi 
på postoperativt 
morfinbehov samt 
ångestnivåer efter 
kejsarsnitt. 

Kvantitativ 
 
Dubbelblindad placebokontrollerad 
prövning 
 

Ingen statistisk signifikans kunde ses 
avseende postoperativa smärtan, 
morfinbehov, ångest eller kräkning. 

Medelhög 
10/13 
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The impact of music 
on postoperative pain 
and anxiety following 
cesarean section.  
 
Midler East J 
Anaesthesiol, 19(3), 
573–586. 
 
Iran 
 

100 kvinnor, medelålder 26 år i 
musikgrupp, 25 år i kontrollgrupp  
 
Patienterna fick lyssna på endast en sort 
förbestämd musik via hörlurar 
 
Signifikansnivå p= <0.05  
 
SPSS användes för dataanalys 

 
 

12 Simcock, X., Yoon, R., 
Chalmers, P., Geller, 
J., Kiernan, H., & 
Macaulay, W. (2008) 
 
 Intraoperative music 
reduces perceived 
pain after total knee 
arthroplasty: a 
blinded, prospective, 
randomized, placebo-
controlled clinical 
trial. 
 
 J Knee Surg, 21(4), 
275–278. 
 
USA 

Undersöka musikens 
effektivitet på 
reduktion av det 
upplevda postoperativa 
smärtan hos patienter 
som genomgått total 
knäartroplastik 

Kvantitativ  
 
Blind, prospektiv, randomiserad, placebo-
kontrollerad klinisk prövning. 
 
30 patienter, män och kvinnor, medelålder 
67.3 år  
 
Elektiv kirurgi 
 

Patienter fick välja musik utifrån några 
förbestämda musikgenrer och lyssna på 
den via hörlurar 

Signifikansnivå p= <0.05 

T-test vid dataanalys, dataanalysprogram 
nämns inte 

Musikgruppen upplevde statistisk 
signifikant  mindre smärta 3 timmar 
respektive 24 timmar postoperativt i 
jämförelse med kontrollgruppen. 
Patienttillfredsställelsen var högre 6 
timmar samt 24 timmar postoperativt i 
musikgruppen, skillnaden var dock inte 
tillräcklig stor för att vara statistisk 
signifikant.  
 

Medelhög 
9/13 
 
 

13 Szmuk, P., Ezri, M., 

Muzikant, G., 

Syftet var att testa 
hypotesen om 
intraoperativ 
exponering av musik 
intraoperativt minskar 

Kvantitativ studie. 
 
Randomiserad dubbel-blind kontrollerad 
studie. Två grupperna en musikgrupp och 
en kontrollgrupp, både grupperna hade 

Resultatet visade ingen statistiskt 
signifikant skillnad mellan gruppen som 
exponeras för musik och gruppen som 
inte fick lyssna på musik. Gruppen som 
lyssnade på musik upplevde viss mindre 

Hög 
11/13 



 

8 
 

Weisenberg, M., 

Sessler, D. (2008). 

Listening to music 

during anesthesia 

does not reduce the 

sevoflurane 

concentration needed 

to maintain a 

constant bispectral 

index. 

International 

Anesthesia Research 

Society, Vol. 107, No. 

1.  

USA 

tidvattenkoncentration
en 
av sevofluran (ETSevo) 
som är nödvändig för 
att bibehålla BIS nära 
50. 

hörlurar med bara musikgruppen fick 
lyssna på musik från några förvalda 
genren. 
 
40 patienter, män och kvinnor i åldrarna 
40–60. 
 
Signifikansnivå p= <0.05 

Data analyserades via t-test. 

 
 
 

smärta men ingen större signifikans 
fanns för det.  

14 Trängeberg, Ö., & 
Wallnér Stomberg, M. 
(2013). 
 
 Listening to music 
during regional 
anesthesia: patients’ 
experiences and the 
effect on mood.  
 
Journal of 
Perianesthesia 
Nursing Official 
Journal of the 
American Society of 

Beskriva patienternas 
upplevelse av att lyssna 
på musik under 
regional anestesi samt 
effekten på patientens 
sinnesstämning. 

Kvalitativ  studie 
 
Semistrukturerade intervjuer med öppna 
frågor 
 
Även HAD skala användes för att mäta 
patienternas ångest 
 
15 elektiva patienter i åldern mellan 21–73,  
 
Patienterna fick lyssna på egenvald musik 
via hörlurar 
 
Signifikansnivå för HAD skala nämns inte 
Innehållsanalys för intervjuer samt HAD 
skala via t-test 

Musiken bidrog till att patienterna 
kände sig mer avslappnade och lugnare. 
Musiken gjorde så att patienterna kunde 
fokusera på annat än operation.  
 
Ångesten minskade efter att patienterna 
fick börja lyssna på musik 
 

Hög 
13/14  
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PeriAnesthesia 
Nurses 
 
Sverige 
 

15 Wiwatwongwana, D., 

Vichitvejpaisal, P., 

Thaikruea, L., 

Klaphajone, J., 

Tantong, A., 

Wiwatwongwana, A. 

(2016). 

The effect of music 
with and without 
binaural beat audio 
on operative anxiety 
in patients 
undergoing cataract 
surgery: a 
randomized 
controlled trial. 
Eye. 
Nov;30(11):1407-
1414.  
 

Thailand  

Att undersöka 
effekterna av musik på 
operations ångest hos 
patienter med eller 
utan binaural beat-
audio ljud hos 
patienter som 
genomgår 
kataraktkirurgi under 
lokalbedövning.  

Kvantitativ studie 
 
Prospektiv randomiserad kontrollerad 
studie. Tre grupper, i ena musikgruppen 
spelades musik utan binaurala taktslag och 
den andra med, i kontrollgurppen spelades 
ingen musik. Musiken spelades via 
hörlurar och var av förvald relaxerande 
musik av forskarna. 
 
141 patienter, män och kvinnor i 
medelåldern 69 i kontrollgruppen och 67-
68.4 år i musikgrupperna.  
 
Signifikansnivå p= <0.05 

Data analyserades via Fisher exact test och 
Sidak analysmetod. 

 
 

Binaural beat audio gruppen hade lägre 
puls i jämförelse med de andra två 
grupperna med signifikans. 
Musik både med och utan binaural beat 
resulterade i en ökad känsla av nöjdhet 
hos patienter gällande vården och 
minskade deras systoliska blodtryck 
med signifikans. 

Hög 
11/13 

16 Wu, P., Huang, M., 
Lee, W., Wang, C., & 
Shih, W. (2017) 
 
Effects of music 
listening on anxiety 

Utforska effekten av 
musiklyssnande på 
ångestnivåer och de 
fysiologiska 
responserna hos 
patienter som 

Kvantitativ 
 
Experimentell design med randomisering 
 
38 patienter, medelålder 40 år, män och 
kvinnor 

Musiken minskade ångesten signifikant 
hos patienterna. Därutöver visade det 
sig att musiken reducerade statistisk 
signifikant hjärtfrekvens, systoliskt och 
diastoliskt blodtryck hos patienterna. 

Hög  
11/13 
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and physiological 
responses in patients 
undergoing awake 
craniotomy.  
 
Complementary 
Therapies in 
Medicine., 32, 56–60.  
 
Taiwan 
 

genomgår vaken 
kraniotomi 

 
Musik spelades via högtalare.Förbestämda 
musikgenrer typer att välja bland. 
Musikrytmen liknande hjärtfrekvensen. 
 
Tre olika signifikansnivåer beroende på 
variabel (p= <0.05 vid hjärtfrekvens och 
andningsfrekvens samt p= <0.001 vid 
systolisk, diastolisk blodtryck samt 
ångestnivå ) 
 
SPSS användes för dataanalys 

 

17 Yilmaz, E., Ozcan, S., 

Basar,M., Basar,H., 

Batislam,E & 

Ferhat,M. (2003).  

Music decreases 

anxiety and provides 

sedation in 

extracorporeal shock 

wave lithotripsy.  

Departments of 

Urology and 

Anesthesiology, 61, 

282-286.  

Turkiet 

Att utvärdera effekten 

av musik på sedering 

och 

användningsgraden av 

midazolam.  

Kvantitativ studie  

Randomiserad studie. En musikgrupp där 

musik spelades via hörlurar och var 

bestämd av patienterna och en 

kontrollgrupp där patienterna hade 

hörlurar men ingen musik spelades.  

98 patienter, män och kvinnor  i åldrarna 

19-68 år 

Signifikansnivå p= <0.05 

Data analyserades via t-test. 

 

Resultatet i musikgruppen visade 

statistiskt signifikant lägre MAP till 

skillnad mot kontrollgruppen. Ingen 

statistiskt signifikant skillnad i VAS-

poängen sågs mellan grupperna. STAI-

TA var statistiskt signifikant lägre i 

musikgruppen.   

Hög 
11/13 

18 Zengin, S., Kabul, S., 
Al, B., Sarcan, E., 

Undersöka musikens 
effekter på 
stresshormoner, 

Kvantitativ  
 

Statistisk signifikanta skillnader 
avseende  lägre stresshormonnivåer, 
andningsfrekvens, hjärtfrekvens, samt 

Medelhög 
10/13 
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Doğan, M., & 
Yildirim, C. (2013).  
 
Effects of music 
therapy on pain and 
anxiety in patients 
undergoing port 
catheter placement 
procedure.  
 
Complementary 
Therapies in 
Medicine., 21(6), 
689–696.  
 
Turkiet 

vitalparametrar, 
smärta och ångest 
innan och under 
subkutanvenport 
insättnings procedur 
 

Prospektiv, randomiserad, kontrollerad 
kvantitativ studie  
 
100 onkologiska patienter, män och 
kvinnor, 18-75 år gamla 
 
Patienter fick endast lyssna på klassisk 
turkisk musik via högtalare 
 
Signifikansnivå p= <0.05 

SPSS för dataanalys 

en sänkning av både systoliska och 
diastoliska blodtrycket. Det har även 
observerats mindre ångest samt 
reducerad smärta i gruppen som fick 
lyssna på musik under ingreppet. 

19 Zhang, X., Fan, Y., 
Manyande, A., Tian, 
Y., & Yin, P. (2005).  
 
Effects of music on 
target-controlled 
infusion of propofol 
requirements during 
combined spinal-
epidural anaesthesia.  
 
Anaesthesia., 60(10), 
990–994. 
 
Kina 

Utforska de lugnande 
effekterna av musiken 
under en spinal-
epiduralanestesi med 
hjälp av BIS index 
samt TCI av propofol 

Kvantitativ 
 
Randomiserad kontrollerad studie  
 
110 kvinnor i åldrarna 24–59 
 
Patienterna fick själva välja musik som 
spelades via hörlurar 
 
Signifikansnivå p= <0.05 

SAS för dataanalys 
 
 

Sedering uppnådde snabbare hos 
patienterna i musikgruppen, därutöver 
krävde patienterna mindre doser 
propofol och hade en högre 
tillfredsställelse med den perioperativa 
vården. Skillnader mellan grupperna var 
statistisk signifikanta. 

Hög 
11/13 

20 Özdemir, U., Tasci, S., 

Yildizhan, E., Aslan, S 

& Eser, B. (2019).  

Att undersöka effekten 

av klassisk turkisk 

instrumentell musik på 

smärtintensiteten och 

Kvantitativ studie 

Randomiserad kontrollerad studie. En 

musikgrupp som lyssnade på förbestämd 

Smärtan hos musikgruppen var 

statistiskt signifikant lägre i jämförelse 

med kontrollgruppen. SAI visade en 

ökning av ångesten under första och 

Hög  
11/13  
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The effect of classical 

turkish music on pain 

severity and anxiety 

levels in patients 

undergoing bone 

marrow aspiration 

and biopsy. 

 American Society for 

Pain Management 

Nursing, 20, 82–87.  

Turkiet 

ångestnivån hos 

patienter som 

genomgår 

benmärgsaspiration 

och biopsi.  

turkisk musik, av forskarna, via högtalare i 

operationsrummet och en kontrollgrupp 

som inte lyssnade musik.  

30 patienter, män och kvinnor, 

medelåldern i musikgruppen var 57.64 år 

och i kontrollgruppen 50.12 år.  

Signifikansnivå p= <0.05 

SPSS för dataanalys. 

andra uppföljningen i båda grupperna 

med signifikans. 
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