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SAMMANFATTNING 

 

Musikens betydelse för hälsa och välbefinnande har varit känd i årtusenden. Dock försvann 

det integrerande, holistiska synsättet på sjukdom och hälsa i och med läkekonstens 

patofysiologiska landvinningar under 1800-talet. Musikterapi som en del i läkeprocessen 

introducerades åter under början av 1900-talet och utvecklades som självständig profession 

efter andra världskriget.  

 

Sjuksköterskan har en viktig roll i bemötandet av barn inom barnsjukvården, Hon utgör ofta 

familjens huvudsakliga och kontinuerliga kontakt med vården. Hanterandet av smärta och 

rädsla hos barn är en stor del av sjuksköterskans dagliga arbetsuppgifter. Behov finns för att 

bredda och utöka de omvårdnadsåtgärder som står till buds för sjuksköterskan i mötet med 

rädda och smärtpåverkade barn. 

 

Syftet med studien var att belysa effekter av musikterapi inom barnsjukvården. 

 

Den metod som valdes var en forskningsöversikt. Arton originalartiklar granskades, 

kvalitetsbedömdes och kategoriserades utifrån sex identifierade övergripande temata. 

 

Resultatet visade att flera av studierna gav belägg för att musikterapi har effekt i lindrandet av 

förväntad och upplevd smärta och rädsla i olika omvårdnadssituationer och gav utslag på 

bland annat ämnesomsättning och vitala funktioner såsom hjärtfrekvens. Resultatet var dock 

inte entydigt.  

 

Slutsatsen var att viss grund fanns för påståendet att musikterapi är verksamt för att minska 

smärta och rädsla hos barn i barnsjukvården. Vidare framgick att mycket av den musikterapi 

som undersöktes, med enkla medel skulle kunna adapteras till sjuksköterskans dagliga 

verksamhet och på sikt bli ett redskap bland andra i hennes arsenal av omvårdnadsåtgärder.  

 

Fortsatt forskning behövs, framför allt för att undersöka hur musikterapi på ett innovativt och 

användbart sätt skulle kunna implementeras i den dagliga vården i samarbete med 

professionell musikterapikompetens 

 

Nyckelord: Musikterapi, barnsjukvård, smärta, rädsla 
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INLEDNING 

 

Musikens roll som komponent i läkeprocesser finns beskrivet i mångtusenåriga skrifter. Allt 

eftersom läkekonsten erövrade kunskap som mer vilade på medicinsk vetenskaplig grund, 

lämnade man de delar som idag kallas alternativmedicinska bakom sig. Emellertid skulle det 

holistiska synsättet återkomma, och då återkom också musiken i läkekonsten som en faktor att 

beakta för hälsa och tillfrisknande. Under det senaste seklet har musikterapi som profession 

och ämne etablerat sig globalt (Ruud, 2002). Behov finns av evidensbaserad forskning både 

utifrån omvårdnadsperspektivet och musikterapiperspektivet. Enligt Nickel, Hilleke, 

Argstatter och Bolay (2005) har många forskningsprojekt genomförts senaste decennierna. 

Empirisk forskning som belyser kopplingen mellan musik och hälsa (Mc Lellan, McLachlan, 

Perkins & Dornan, 2012) har genomförts. Föreliggande arbete avser att undersöka 

musikterapins effekter inom barnsjukvården. 

 

BAKGRUND 

Hälsa genom musik, en historik 

 

En definition av själva grundbegreppet musik formuleras på följande sätt i 

Nationalencyklopedins [NE] inledande rader avseende begreppet: 

 

Musik (latin music, av grekiska mousike (techne) ’musernas (konst)’, 

kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, 

heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av 

organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring 

musiken, dvs. musiklivet. Karakteristiskt för musiken är att den såsom i det 

antika Grekland ofta är symbiotiskt förenad med andra fenomen, poesi, dans 

etc. (NE, 2012). 

 

Musikens koppling till hälsa finns omtalad sedan årtusenden och inom alla kulturer. Ett av de 

i den kristna kulturkretsen mest kända exemplen finns i Bibeln, i gamla testamentets 

berättelse om David och Saul, där den av Herren nysmorde ynglingen David kallades till kung 

Sauls hov, varefter David med framgång lindrade kung Sauls lidande genom sitt harpospel (1 

Sam. 16:23, Bibel 2000). Även bland naturfolken har musik haft en stor betydelse, dock 

kanske mer som ett medel att försätta individer eller grupper i trans/hypnos, än att vara 

kurerande i sig självt (Geck, 1977). 

 

Under antiken blev musiken en viktig del av läkekonsten. Antikens så kallade ”ethoslära” var 

en musikfilosofi där den förhärskande teorin var att de olika tonarterna hade olika specifika 

egenskaper som påverkade kropp och själ på olika sätt. Vissa skalor var eggande eller 

upphetsande medan andra var lugnande eller dämpande. Detta ansågs stå i förbindelse med 

hur hela universum var uppbyggt och tog sin utgångspunkt i de talförhållanden som antogs 

vara grunden för hela kosmos, där en harmonisk musik speglade balansen i universum (Zoltai, 

1979). En disharmonisk själ kunde, likt ett instrument, stämmas om till harmoni och 

därigenom återfå hälsa. Även humoralpatologin inkorporerades i dessa teorier, dvs. läran om 

att sjukdom uppstår genom obalans mellan de fyra kroppsvätskorna blod, slem, gul galla och 

svart galla. Musiken ansågs kunna neutralisera och utjämna en uppkommen snedfördelning i 

balansen mellan kroppens vätskor.  
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I utgrävningar i Grekland av Epidauros medicinska center från ca 500 f Kr, kunde konstateras 

att området, förutom de för de direkta behandlingarna avsedda byggnaderna, även bestod av 

bibliotek, konsertsalar, teaterscener och idrottsanläggningar. Området är enormt vidsträckt. 

Här omvittnar således historien att dåtidens diskurs angav en avancerad helhetssyn på hur 

kropp och själ samverkar. Det hängde ihop med att en av de för tiden dominerande 

sjukdomsteorierna visualiserades genom ett fantasidjur som tog sig in i kroppen via själen. 

Detta djur, kallat ”chimera” hade en gets kropp, ett lejons huvud och en orms stjärt. Det var 

nödvändigt att stärka själens motståndskraft mot det här vidundret för att det inte skulle kunna 

invadera kroppen. Själens motstånd, dvs. bevarande av hälsan, ansågs stärkas av olika former 

av kulturella aktiviteter (Ruud, 2002). 

 

Under medeltiden vidareutvecklades antikens idéer av filosofen A M S Boëthius (ca 480 – 

524). I sitt stora verk ”De musica” sammanfattade han sambanden mellan den kosmiska 

musiken och den av människan skapade musiken i tre huvudgrupper: 

Musica mundana - de överallt närvarande sfärernas harmoni, den musik som uppstår då 

planeterna rör sig runt jorden. 

Musica humana – den mänskliga kroppens och själens harmoni. 

Musica instrumentalis – den i verkligheten klingande vokala eller instrumentala musiken 

(Benestad, 1978).  

Enligt samme författare beskriver Boëthius musica humana på följande sätt: som ”en inre 

harmoni i människan, som symmetri mellan våra lemmar, som förhållandet mellan kropp och 

själ. Allt detta är en form av musik – och som all musik byggd på talens lagbundenhet” 

(Benestad 1978, s.55). Hälsa inträder således, enligt denna teori, när kroppens själsliga 

svängningar sammanfaller med de kosmiska (Geck, 1977).  

 

I sin bok ”Music as Medicine” (2000) skriver den brittiske musikterapihistorikern Peregrin 

Horden att det verkliga startskottet för musikens inträde i medicinen blev några formuleringar 

ur en arabisk skrift, författad av Hunain ibn Ishak (808 – 873), som var läkare, matematiker 

och översättare. I en kort introduktionstext där Hunain överför det teoretiska synsättet på 

växelverkan mellan kropp och själ till praktisk medicin, skriver han följande rader som efter 

sin latinska översättning fick stor spridning över hela Europa: 

 

Flera sinnestillstånd skapar reaktioner i kroppen, exempelvis sådana som 

transporterar den naturliga värmen från kroppens inre delar till dess yttre delar 

eller till hudens ytskikt. Ibland sker detta plötsligt, som vid häftigt raseri; 

andra gånger sker det varsamt och sakta, som vid glädje och njutning (…) 

vissa emotioner påverkar både den proximala och den perifera naturliga 

energin, som vid sorg (Horden 2000, s. 27).  

 

Under århundradena som följde vidareförmedlades den förståelse för de principer som 

utvecklats ur en syntes av antikens musikteori och den arabiska applikationen som en 

grundläggande stöttepelare i ett förebyggande och hälsobefrämjande arbete. Detta kan bland 

annat illustreras av att teorierna var en obligatorisk del av läkarutbildningen under medeltiden. 

Emellertid avtog denna tusenåriga tradition av musik i kombination med medicin och terapi 

under artonhundratalet, i och med genombrottet för ett mer renodlat naturvetenskapligt 

synsätt. Fokus flyttades från strävan efter att uppnå och bibehålla hälsa genom olika 

föreskrivna åtgärder och levnadsregler och hamnade istället på patofysiologi och att förstå 

sjukdomsförlopp. Detta tydliga skifte i synsätt hade till följd att musik inom läkekonsten 

förpassades till att bli ett helt och hållet marginaliserat fenomen (Ruud, 2002). Tron på 
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musiken som verkningsfullt redskap eller meningsfull mediator i läkeprocesser levde trots allt 

kvar och utvecklades i andra delar av samhället av andra yrkesgrupper. Inte minst 

omvårdnadsprofessionens stora pionjär Florence Nightingale vinnlade sig om den ljudmiljö 

som omgärdade patienten. Vad gäller skadade soldater som vårdades på sjukhus, 

tillhandahölls musik genom att tjänstgörande sjuksköterskor ”used voice and flute melodies to 

provide a beneficial effect for soldiers in pain” (McCaffrey & Locsin, 2002). Ett annat 

exempel var behandlingen av traumatiserade soldater efter andra världskriget, där musik 

användes i ångestdämpande och avstressande syfte (Bunt, 1994), och det var också efter andra 

världskriget som musikterapi som eget kompetensområde började mejslas fram.  

 

Begreppet musikterapi 

 

Musikterapi avser användandet av musik på ett systematiskt, målinriktat sätt, i avsikt att 

uppnå en positiv effekt eller utveckling av något slag (Olofsson & Fossum, 2009). Att fånga 

in exakt vad som täcks av begreppet musikterapi är komplext och den litteratur i ämnet som 

finns från 1940-talet och framåt visar att definitionerna har avlöst varandra. Musikterapi har 

etablerat sig som profession och ämne runt om i världen inom medicin och läkekonst bara 

under de senaste 50 – 60 åren och är under ständig utveckling (Ruud, 2002). 

 

I sin bok ”Noter om musik” skriver professor Töres Theorell att musikterapin ska förstärka de 

emotioner som behöver accentueras för att patienten ska utvecklas i sin behandling. Behöver 

patienten komma i kontakt med sin ilska ska musikterapin underlätta detta, likaså om den 

känsla eller det känslomässiga tillstånd som eftersträvas är sorg, stolthet, glädje osv. 

(Theorell, 2009). Begreppet musikterapi innefattar också att det är en kommunikativ, 

växelverkande disciplin som minst berör två personer, nämligen terapeut och respondent 

(Andersson & Jungeström, 2003). 

 

Den senast antagna definitionen musikterapi är utarbetad av The World Federation of Music 

Therapy, [WFMT]:  

 

Music therapy is the professional use of music and its elements as an 

intervention in medical, educational, and everyday environments with 

individuals, groups, families, or communities who seek to optimize their 

quality of life and improve their physical, social, communicative, emotional, 

intellectual, and spiritual health and well being. Research, practice, 

educational, and clinical training in music therapy are based on professional 

standards according to cultural, social, and political contexts (Förbundet för 

Musikterapi i Sverige, 2012). 

 

Musikterapi som profession 

 

En specifik profession kännetecknas bland annat av ett avgränsande yrkesparadigm och ett 

kunskapsmonopol som skiljer ut yrket från andra professioner (Holmdahl, 1997). Ett 

paradigm kan definieras som en samling anvisningar och regler för verksamheten inom ett 

visst område, hur det ska göras, och vilka teorier och antaganden som backar upp detta. Ett 

betydelsefullt signum för ett paradigm är att det kan förändras och utvecklas över tid 

(Bentling, 2001). Vid tiden för att den första officiella musikterapiutbildningen på 

högskolenivå introducerades i Sverige i början av 1980-talet, var en vedertagen distinktion 
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mellan begreppen musik och musikterapi att det förra begreppet var ett mål i sig – dvs. 

musiken och musikutövandet – medan det senare var ett medel för att uppnå ett bestämt syfte 

(Ruud, 1982).  Den första regelrätta musikterapiutbildningen startade i USA 1944 (AMTA, 

2012).  Högskoleutbildning till musikterapeut finns och har funnits vid flera olika lärosäten i 

Sverige, för närvarande vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och vid Karlstads 

Universitet, Ingesunds Musikhögskola (Studentum, 2012). Förutom dessa två utbildningar, 

finns vid flera högskolor och folkhögskolor kortare och längre orienteringskurser i ämnet 

musikterapi (Granberg, 2000). 

 

Musikterapi som behandling kan anta olika skepnader: den kan ske individuellt eller i grupp, 

den kan vara funktionsinriktad, såsom exempelvis Tomatismetoden som presenteras närmare 

nedan, eller processinriktad, såsom psykodynamisk musikterapi. Den kan vara verbal eller 

icke-verbal, den kan vara agerande eller reflekterande (Granberg, 2000). De aktiva momenten 

kan bestå i att deltagarna spelar, improviserar eller frambringar ljud via röst, rörelser eller 

instrument, oftast tillsammans med terapeuten, och den passiva delen kan bestå av lyssnande 

till levande musik eller via hörlurar (Theorell, 2009). Den gemensamma nämnaren för alla 

terapiformer är att musiken är avsedd att vara ett verktyg i en utvecklings- eller 

förändringsprocess (Ruud, 2002).  

 

I en psykodynamiskt inriktad musikterapi är avsikten att genom musikupplevelser av aktivt 

eller passivt slag initiera eller fördjupa den psykoterapeutiska processen. Terapin kan ske 

individuellt eller i grupp och här används såväl aktiva som passiva metoder. Målen för terapin 

sätts alltid upp i samråd mellan terapeut och patient (Granberg, 2000). ”På en psykodynamisk 

grund arbetar musikterapeuten med kompetens och ansvar inom det musikterapeutiska 

arbetsfältet med inriktning mot musikpsykoterapi, specialpedagogik och medicin” (Granberg, 

2000, s 103). 

 

Funktionsinriktad musikterapi, [FMT] är en metod som arbetar efter tydligt utarbetade mallar, 

där terapeuten använder pianot och patienten/adepten använder slag- och blåsinstrument av 

olika slag. I metoden ingår ett antal för FMT specifikt utarbetade melodier och musikaliska 

”koder”. Metoden är icke-verbal och bygger på en ordlös, instrumental kommunikation 

mellan terapeut och adept. Målet är att optimera funktionsnivån hos en individ på vilken nivå 

denne än befinner sig (FMT, 2012).  

 

Tomatis-metoden är också en funktionsinriktad musikterapi. Avsikten är att nå hjärncentra 

som är svåra att nå med vanliga kommunikationsmetoder och att den manipulerade musiken 

på så sätt blir ett träningsinstrument (Theorell, 2009). Metoden bygger på teorin att örat är det 

främsta organet för perception. En hämmad ljuduppfattning är handikappande på många 

områden, exempelvis språkutveckling, inlärning, kroppshållning och stresstålighet. 

Lyssningsträningen, med speciella hörlurar, går ut på att örat lär sig att uppfatta frekvenser 

som tidigare sållats bort. Ljudsignaler – basen är ofta musik av Mozart eller Gregoriansk sång 

– bearbetas i en sofistikerad signalprocessor, ett elektroniskt öra. Utifrån den behovsanalys 

klienten tidigare fått, förstärker eller förändrar sedan det elektroniska örat vissa frekvenser i 

realtid på ett sätt som hjärnan uppfattar som slumpmässigt (Tomatis Nordiska, 2012). 

 

Behandlingsområden inom musikterapi 

 

Musikterapeutens arbetsfält finns i huvudsak inom verksamhetsområdena vård, skola och 

omsorg. Som självständig behandlingsform kan musikterapi förekomma inom alla dessa 

http://www.tomatis.se/
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områden. Musikterapeuter återfinns bland annat inom psykiatrin, neurologisk rehabilitering, 

onkologisk rehabilitering, demensvård och annan geriatrik, barnsjukvård, specialpedagogik, 

habilitering (Olofsson & Fossum, 2009). I den psykodynamiska inriktningen beskrivs 

terapeutens roll som den som besitter specialistkunskaper i det musikaliska hantverket och i 

repertoarkunskapen. Terapeuten ska med sin kompetens och sitt ansvar strukturera lyssnandet 

och utövandet, samt med stor lyhördhet kunna välja musik som underlättar eller tar fram de 

känslor patienten behöver penetrera och kommunicera i det terapeutiska mötet (Granberg, 

2000; Theorell, 2009). I beskrivningen av funktionsinriktad musikterapi, framgår att 

terapeutens roll är enormt viktig. Han eller hon har tillägnat sig en specifik behandlingsmetod 

i sin utbildning, där speciella musikaliska koder (i form av bland annat melodier och 

intervall), speciella rumsliga uppställningar av instrument och annan rekvisita ingår. ”Målet är 

att med de specialkomponerade musikkoderna skapa strukturella minnesspår i hjärnan och att 

därigenom åstadkomma reaktioner, omedvetna handlingar, som senare kan organiseras till 

förmån för individen” (FMT, 2012). 

 

Tidigt i framväxten av den moderna musikterapiprofessionen, kom intresset att riktas mot 

terapins användbarhet bland barn med neurologiska och psykomotoriska funktionshinder 

(Horden, 2000). Det går inte att få fram någon samlad statistik över i vilken utsträckning 

musikterapeuter är verksamma inom den somatiska barnsjukvården (telefonsamtal FMS 2012-

03-14). Vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna och i Huddinge finns verksamma 

musikterapeuter som tar emot patienter efter läkarremiss. Denna verksamhet finansieras delvis 

av Stockholms Läns Landsting och delvis av andra bidragsgivare (Karolinska 

Universitetssjukhuset, 2012).  

 

Barn i sjukvården 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) föreskrivs att vården ska bygga på respekt för 

patientens integritet och medbestämmande. Det finns flera dokument som på ett övergripande 

sätt tar tillvara barns rättigheter, bland annat FN:s barnkonvention (UNICEF, 2012). Med 

referens till barnkonventionen, har European Association for Children in Hospital (EACH) 

utarbetat riktlinjer för barn på sjukhus och dessa har sen anpassats till svenska förhållanden 

och sammanfattas i ett dokument som kallas ”Nordisk standard för barn och ungdomar inom 

hälso- och sjukvården” (NOBAB, 2006). Många barnkliniker i landet arbetar numera efter 

dessa riktlinjer (Edwinsson-Månsson & Enskär, 2008). Här stipuleras bland annat att 

slutenvårdsinläggning ska undvikas i möjligaste mån, att varje barn har rätt att ha en anhörig 

hos sig hela dygnet, att barnet och föräldrarna ska få information om sjukdom, vård och 

behandling som är anpassad till barnets ålder. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i beslut 

som gäller barnets vård och behandling och barnet ska ha möjlighet till undervisning och lek 

som är avpassat till ålder och sjukdomstillstånd (NOBAB, 2006). 

 

Helhetsperspektiv i omvårdnaden 

 

Inom omvårdnadsvetenskapen är de fyra konsensusbegreppen utformade med 

helhetsperspektivet som viktigaste fokus: människan, hälsan, 

vårdandet/omvårdnadshandlingar samt världen/omgivningen/miljön (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Alla de viktigaste omvårdnadsteorierna poängterar 

helhetsperspektivet som en avgörande faktor för ett framgångsrikt hälsoarbete (Kirkevold, 

2000). Just helhetsperspektivet i människosynen är också en av de centrala formuleringarna i 
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Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). I helhetssynen betraktas människan ur ett antal 

perspektiv - biologiskt, psykologiskt, relationsmässigt, kulturellt religiöst samhälleligt, 

ekologiskt - där alla perspektiv är lika viktiga för att definiera innebörden av att vara 

människa (Thorsén, 2010). 

 

Rädsla och smärta hos barn i sjukvården 

 

Att behöva utsättas för sjukvårdande åtgärder eller till och med en sjukhusinläggning kan vara 

oerhört uppskakande och traumatiskt för ett barn. Hur barnet reagerar beror på en mängd 

omständigheter, som t ex ålder, mognadsnivå, orsak till åtgärden, anhörigas reaktioner och 

vårdpersonalens hållning. Att vara i en främmande miljö, bland människor man inte känner 

sen tidigare och med anhöriga som visar oro, kan skapa stor ångest och rädsla hos barnet. 

Ytterligare orsaker till rädslan kan vara att det ideligen uppstår situationer som man inte kan 

förutse eller tolka, eller rent av tvärtom: att tidigare erfarenheter av en liknande situation gav 

upphov till obehag och smärta (von Baeyer, Marche, Rocha & Salomon, 2004). Coping är en 

term som används inom psykologin. Termen beskriver individens förmåga att hantera 

påfrestningar och krav (NE, u.å.).  

 

Smärta är, enligt smärtsjuksköterskan Marianne Segerberg, en mycket komplex negativ 

upplevelse som innefattar både fysiologiska, psykologiska och sociala aspekter. Smärta är den 

enskilt största orsaken till att barn med vårdnadshavare uppsöker sjukvård. Barnet har ofta 

svårt att precisera och formulera sin smärta pga. att det ännu inte erövrat den språkliga 

förmågan för detta (föreläsning 11 nov 2011).  Det gör att både föräldrar och 

omvårdnadspersonal kan ha svårt att skatta smärtintensiteten hos barnet. Ofta underskattar 

vårdpersonalen barnets smärtupplevelse (Pölkki, Pietilä, Vahviläinen-Julkunen, Laukkala & 

Kiviluoma, 2008). När vårdpersonalen tvingas utsätta barnet för en smärtsam behandling, 

kallas detta procedursmärta, och denna smärta förstärks ofta av barnets rädsla och oro. Barn 

under en viss ålder kan inte kognitivt omfatta resonemanget att den sekundära smärta barnet 

utsätts för är avsedd att hjälpa till att ta bort primära smärtan eller annat sjukdomstillstånd. 

Ibland kan den stress barnet känner inför den förestående behandlingen anta rent panikartade 

proportioner (Jylli, 2008).  Bieri Face Pain Scale [BFPS] är en skattningsskala som hjälper 

sjuksköterskan att tolka barnets ansiktsuttryck relaterat till smärta (Bieri, Reeve, Champion, 

Addicoat & Ziegler, 1990).  

 

Sjuksköterskan i barnsjukvården 

 

Dagens sjukvård, där föräldrar och barn tillsammans tillförsäkras delaktighet och information, 

ställer stora krav på sjuksköterskan. Redan i början av förra seklet framfördes behovet av 

specialkompetens hos sjuksköterskor som arbetar med barn. Barnsjuksköterskor har idag ett 

brett verksamhetsfält, där prevention, friskvård, utbildning av familjerna, information, stöd 

och undervisning ingår i uppgifterna. Bemötande av barnet och dess anhöriga, med respekt för 

kulturella mångfald, är viktiga utmaningar för sjuksköterskor i barnsjukvården (Edwinsson-

Månsson & Enskär, 2008). I slutenvården ansvarar sjuksköterskan för viktiga mätningar, 

observationer och provtagningar, exempelvis vätskemätning, smärtskattning, registrering av 

vitalparametrar och venpunktioner.  Inom barnhälsovården har sjuksköterskan en uttalat 

självständig funktion. Hon planerar och genomför helt på eget initiativ och ansvar de 

nationella program som finns för ålderskontroller och vaccinationer mm. Hon utgör ofta den 

enskilda familjens huvudsakliga kontinuerliga kontakt med vården under barnens uppväxt, 
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och har alltså stor betydelse för familjen gällande stöd, råd och undervisning (Baggens, 2002). 

Inom barnsjukvården finns ett stort behov av att implementera och använda alternativ till 

farmakologisk behandling vid omvårdnadsåtgärder olika slag. Några exempel som kan 

nämnas är avledning via lekterapeut vid såromläggning, såpbubbleblåsning (Hedén, von 

Essen & Ljungman, 2009), utdelandet av ”stickpresenter” vid provtagning och sockerlösning 

till spädbarn vid insättning av perifer venkateter (Slater et al., 2010). Farmakologisk sedering 

har visat sig ge biverkningar i form av motoriska koordinationssvårigheter, yrsel och 

agitation, där många barn har kvarstående besvär i mer än 9 timmar efter administration. 

(Kaila, Chen & Kannikeswaran, 2012). Lokalanestesi - till exempel EMLA - inför stick 

kräver framförhållning och kan ge biverkningar, framför allt hudreaktioner (FASS, 2012). 

 

Problemformulering 

 

En av de stora utmaningarna inom barnsjukvården är att försöka transformera minnet av en 

påtvingad sjukdomstid till något som stärker barnets självkänsla på sikt (Mårtensson & 

Fägerskiöld, 2009). Många sjuksköterskor säger sig vara mycket intresserade av att använda 

musikterapi, men problemet är att få känner till hur och i vilka sammanhang det kan ske. De 

känner i många fall inte heller till ifall det finns utarbetade metoder som är praktiskt 

användbara inom omvårdnaden (Kwekkeboom, Bumpus, Wanta & Serlin, 2008).  

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa effekter av musikterapi inom barnsjukvården. 

 

Frågeställning 

 

Vilken effekt har musikterapi på smärta och rädsla? 

 

METOD 

 

Forskningsöversikt valdes som metod. Denna metod passar bra för att förvärva en samlad bild 

av kunskapsläget inom ett visst område, både utifrån kvalitativa och kvantitativa studier. 

Metoden kan också vara en indikator på vilka delar av området som behöver utforskas mer 

(Friberg, 2006). Förberedande slagningar på ”breda” sökord i olika databaser visade att det 

fanns mycket forskning utförd inom området musik/musikterapi inom sjukvården.  

 

Urval 

 

De avgränsningar som gjordes i artikelurvalet var att artiklarna skulle ha varit publicerade de 

senaste tio åren, ha sammanfattningar (abstracts), vara skrivna på engelska, danska, norska 

eller svenska och slutligen omfatta barn 0-18 år. De artiklar som valdes bort rörde palliativ-, 

neuropsykiatrisk, och neurologisk barnsjukvård, detta för att få ett hanterligt antal artiklar och 

för att specificera urvalet. De vetenskapliga artiklar som valdes ut för denna 

forskningsöversikt var originalartiklar som fokuserade på situationer som medförde smärta 

eller rädsla för barnet och belyste effekten av musikterapi inom barnsjukvården. 
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Datainsamling 

 

De sökord som användes var framtagna via MeSH och de databaser som användes var 

Pubmed och Cinahl. Kombinationen ”music therapy” AND ”child” gav 937 träffar, vilket 

nödvändiggjorde en mer specifik sökordsslagning. I de tidigare förberedande 

databasslagningarna framkom dock att kombinationen ”music therapy” AND ”child” AND 

”pain” OR ”distress” gav en för liten träffbild och därför valdes slutligen sökordskombination 

”music therapy” AND ”child” NOT ”autistic disorder” NOT ”palliative”. Detta gav en 

träffbild på 73 stycken artiklar och det slutliga urvalet gjordes sedan manuellt. 

 

 

Tabell 1 

Datum Databas Sökord Begräns- 

ningar 

Antal  

träffar 

Granskade 

titlar 

Granskade  

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

25 nov 

2011  

Pubmed Music therapy 

AND child  

 525     

25 nov 

2011  

Pubmed Music therapy 

AND child 

NOT autism 

NOT palliative  

< 10 år 

ålder 0-18 år 

Engelska, 

nordiska språk 

191 191 63 14 12 

05 dec 

2011 

Cinahl Music therapy 

AND child 

 412     

05 dec 

2011 

Cinahl Music therapy 

AND child 

NOT autistic 

NOT palliative 

2001-2011 

Engelska, 

nordiska språk 

All child, all 

infant 

Peer reviewed 

Research 

article, abstract 

available  

54 54 10 6 6 

 

Databearbetning och analys 

 

Efter att utifrån inklusionskriterierna ha gått igenom sammanfattningarna för samtliga 73 

artiklar och bland annat rensat bort de artiklar som visade sig vara översiktsartiklar, hittades 

18 artiklar som motsvarade syftet om effekter av musikterapi inom barnsjukvården . 

Artiklarna granskades systematiskt och värderades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2006) modifierade bedömnings- och kvalitetsgranskningsprotokoll, se bilaga I, för att sedan 

presenteras i en matris, se bilaga II. Båda författarna läste alla artiklar flera gånger. Likheter 

och skillnader mellan de olika studierna diskuterades och analyserades, vilket enligt Friberg 

(2006) är ett rekommenderat tillvägagångssätt för att ringa in bland annat övergripande 

metodologiska och teoretiska perspektiv. De sex övergripande likheter/skillnader som hittades 

var: medverkan av professionell musikterapeut eller annan person, barnets aktiva eller passiva 



      

 9 

 

medverkan, av barnet vald eller av annan person förvald musik. Resultatet kategoriserades i 

enlighet med dessa temata. Därefter sammanställdes resultatet med utgångspunkt från 

författarnas formulerade syfte och frågeställningar. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Det är av stor betydelse att inte tolka forskningsresultat utifrån granskarens egen förförståelse 

och eventuella hypotes (Forsberg & Wengström, 2008). För att undvika subjektiva eller 

tendentiösa tolkningar av resultaten läste båda författarna samtliga artiklar både individuellt 

och gemensamt. Alla resultat presenterades, oavsett om de bekräftade eller motsade att 

musikterapi har effekt på barn som vårdas för sjukdomar.  

 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2008) är ett av de dokument som styr etiskt förhållningssätt 

inom forskning. För att få en försäkran om att de artiklar som valdes ut höll en hög nivå 

avseende detta, förvissade sig författarna om att de var bedömda och godkända av en 

forskningsetisk kommitté.  

 

RESULTAT 

 

Resultaten i föreliggande arbete har redovisats utifrån författarnas syfte att undersöka effekten 

av musikterapi inom barnsjukvården, framför allt med fokus på smärta och rädsla. Resultaten 

kategoriserades i två huvudrubriker – medverkan eller ej av professionell musikterapeut – 

med underrubriker inom bägge kategorierna: aktiv eller passiv musikterapi, egenvald eller 

förelagd musik.  

 

Medverkan av professionell musikterapeut 

Aktiv musikterapi med egenvald musik 

Aktiv musikterapi med förvald musik 

Passiv musikterapi med egenvald musik 

Ej medverkan av professionell musikterapeut 

Aktiv musikterapi med förvald musik 

Passiv musikterapi med egenvald musik 

Passiv musikterapi med förvald musik 

 

Medverkan av professionell musikterapeut 

 

Aktiv musikterapi med egenvald musik 

 

Barry, O'Callaghan, Wheeler och Grocke (2010) lät ett antal barn 6 – 13 år med onkologiska 

diagnoser skapa sin egen musikterapi-CD inför sin första strålbehandling, för att sedan lyssna 

på densamma under själva strålbehandlingen. Alla patienter var polikliniska. Barnen 

”komponerade” musiken genom att använda ett databaserat interaktivt mjukvaruprogram, som 

sedan musikterapeuten ”remixade” och gav barnet inför strålbehandlingen. Samtliga barn som 

skapat sin egen musikterapi-CD skattade att denna var en god distraktion under behandlingen. 

Musikterapi-CD:n var roligt att göra, engagerande, utvecklande och utvärderades vara en 

åldersadekvat intervention. För att få fram dessa data intervjuades barnen med öppna frågor 

och med hjälp av ett mätverktyg kallat Kidcope. Intervjun tar max 5 min och Kidcope 
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behandlar ett antal stressfaktorer och vilka copingstrategier barnen använder för att angripa 

dessa. Dessa data kompletterades med föräldraintervjuer. 

 

Barrera, Rykov och Doyle (2002) evaluerade ett antal livskvalitetvariabler före och efter en 

musikterapi-intervention bestående av 1–3 musikterapisessioner för pediatriska 

cancerpatienter 6 månader–17 år, inneliggande på sjukhus. Terapeuten sjöng och spelade 

enskilt tillsammans med barnet utifrån barnets preferenser. Utvärderingen efter musikterapin 

visade att interventionen höjde livskvalitet och välbefinnande. Både kvalitativ och kvantitativ 

metod användes; dels intervjuades barnen, föräldrarna och vårdgivarna och dels skattade 

barnen och föräldrarna barnens känslor i samband med terapi utifrån en skala med ansikten 

varierande från glada till ledsna: Bieri’s Facial Pain Scale. 

 

I en amerikansk studie från 2007 (Hendon & Bohon, 2007) jämförs musikterapi och lekterapi. 

Här registrerades antal leenden per 3-minutersperiod som ett mått på i vilken grupp barnet 

stimulerades mest. Barnen var inneliggande och i åldrarna 1–12 år. Musikterapin försiggick i 

grupp med en terapeut som ledde allsånger, ramsor och rytmlekar. Lekterapin skedde inte i 

organiserad grupp men barnen kunde leka med varandra och en utbildad volontär fanns på 

plats. Mycket lekmaterial fanns också att tillgå. Antal leenden per 3-minutersperiod var 

signifikant högre i musikgruppen än i lekgruppen. 

 

Konstnärliga terapier för barn med hjärntumörer var ämnet för en pilotstudie av Madden, 

Mowry, Gao, Cullen och Foreman (2012). Barnen var 2–13 år gamla, inneliggande och 

genomgick cellgiftsbehandling. Efter informerat samtycke från vårdnadshavare 

randomiserades patienterna till antingen en konstnärlig terapigrupp [CAT] eller till en 

kontrollgrupp som fick påhälsning av volontärer för högläsning, samtal etc. CAT-gruppen 

fick 6 timmars konstnärlig terapi under 6 veckor; 2 timmar inom vardera dans/rörelse, musik 

och bild/form. Signifikanta förbättringar noterades beträffande föräldrarnas skattning av 

barnets smärta och illamående. Personalen noterade förbättringar i livskvalitet och humör 

utanför pilotstudieprotokollet hos de barn som deltog i CAT.  

 

Aktiv musikterapi med förvald musik 

 

I ett tolvveckors rehabiliteringsprogram för barn med allvarliga brännskador undersöktes om 

rehabiliteringen blev mer effektiv om standardbehandlingen kompletterades musik och rörelse 

(Neugebauer, Serghiou, Herndon & Suman, 2008). Alla aktuella patienter inbjöds att delta i 

försöket och vid utskrivning från intensivvårdsavdelningen valde vårdnadshavaren grupp 

antingen ”group music and exercise program” [GMEP] eller standardbehandling. Deltagarna 

var 2–6 år gamla. I GMEP-gruppen var förbättringen av den aktiva rörelseförmågan i stora 

leder signifikant i förhållande till standardgruppen. Däremot sågs inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna vad gäller den passiva rörelseförmågan. 

 

Robb et al (2007) jämförde tre olika interventioner bland inneliggande pediatriska 

onkologipatienter i åldrarna 4–7 år. Dessa var aktivt musikengagemang [AME], 

musiklyssning och talbokslyssning. De två senare grupperna benämndes kontrollgrupper i 

undersökningen. Materialet i AME-interventionen bestod av åldersadekvat musik, en arsenal 

av olika rytminstrument, en akustisk gitarr, illustrerade sångböcker, dockor och plastdjur. I 

musiklyssningsgruppen ombads deltagarna lyssna till en CD med samma sånger och 

instrumentarium som fanns i AME-gruppen. I talboksgruppen kunde deltagarna välja mellan 

två kommersiella talböcker. En professionell musikterapeut ledde eller övervakade alla tre 

grupper, men förhöll sig passiv i de två kontrollgrupperna. I AME-gruppen däremot ledde 
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musikterapeuten sessionerna enligt ett strukturerat, aktiverande förhållningssätt. I resultatet 

framgick att AME-deltagarna hade signifikant högre frekvens av copingrelaterat beteende 

jämfört med de andra grupperna. I studien definierades coping-relaterat beteende enligt 

följande tre koder: positivt ansiktsuttryck, aktivt engagemang samt initiativkraft. 

 

Passiv musikterapi med egenvald musik 

 

DeLoach Walworth (2005) och Loewy, Hallan, Friedman och Martinez (2005) studerade 

musikterapi som ett alternativ till farmakologisk sedering i samband med olika medicinska 

undersökningar, exempelvis lumbalpunktion (LP), EEG och ekokardiografi. Studierna hade 

flera beröringspunkter; en musikterapeut satt vid sidan av barnet och spelade barnet till sömns 

eller för att sedera. Sångerna var utvalda efter vad barnet tyckte om för sånger i kombination 

med musikterapeutens val. Dessutom följde musikterapeuten ”insomningens” rytm och 

spelade successivt långsammare och tystare. I Loewy m.fl. (2005) studie studerades enbart 

EEG-undersökningar och där fick hälften av barnen musikterapi och hälften kloralhydrat 

(sömnmedel som används inom barnsjukvård). Barnen var inneliggande och 1 månad–5 år 

gamla. Barnens föräldrar var tillsagda att se till att barnen var sömniga inför undersökningen. 

Man hade ställt upp vissa kriterier i undersökningen för när man skulle gå in med ytterligare 

en intervention, dvs. musikterapi i kloralhydratgruppen och kloralhydrat i musikterapigruppen 

ifall sömnen inte infann sig efter en viss tid. Resultatet visade att i musikterapigruppen 

behövde 2,9 procent kloralhydrat och i kloralhydratgruppen behövde 50 procent av barnen 

musikterapi för att somna. Tillvägagångssättet i DeLoach Walworths (2005) studie var 

liknande, dock fanns ingen farmakologisk kontrollgrupp. Patienterna var både inneliggande 

och polikliniska och i åldrarna 6 månader–7 år. Här delades patienterna in i grupper beroende 

på vilken undersökning som skulle genomföras. Resultatets framgång mättes i stället utifrån 

ifall barnet somnade av enbart musikterapin eller om kompletterande sedering behövde ges. 

Resultatet blev att i gruppen ekokardiografi var framgången 100 procentig, i gruppen 

datortomografi 80,7 procent och övriga undersökningar (EEG, slätröntgen mm) 94,1 procent.  

 

Whitehead-Pleaux, Zebrowski, Baryza och Sheridan (2007) utforskade om musikterapi har 

effekt på smärta vid brännskadeomläggning. En musikterapeut fanns med i rummet när 

sjuksköterskan lade om brännskadan. Barnen var 7–16 år gamla, både inneliggande och 

polikliniska. Musikterapeuten hade i förväg tagit reda på barnets älsklingssånger och dessa 

framförde musikterapeuten live under behandlingen. Dessutom improviserade 

musikterapeuten sånger till gitarrackompanjemang med peppande texter typ ”you’re doing a 

good job” och ”you’re so brave”. Vitalparametrar och skattningsskalor användes före, under 

och efter omläggningen. Observationerna följdes upp med intervjuer. Resultatet visade ingen 

minskad upplevelse av vare sig ängslan eller smärta vid omläggningen relaterat till 

musikterapeutmedverkan. Däremot minskade beteendestörningar (behavioral distress) 

signifikant när patienten var engagerad i musikterapin. Fyra parametrar ingick när 

beteendestörningar hos barnet observerades och skattades: verbalt uttryck, ansiktsuttryck, 

kroppsrörelser och respons på beröring. Engagemanget i musikterapin gav dock inte utslag på 

hjärtverksamheten; här hittades ingen signifikans. 
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Ej medverkan av professionell musikterapeut 

 

Aktiv musikterapi med förvald musik 

 

Huruvida en inspelad musiksaga har fördelar framför samma saga enbart läst (också inspelad), 

studerades i nästa experiment (Noguchi, 2006) Avsikten var att undersöka den distraherande 

och smärtlindrande effekten vid vaccination på en vårdcentral av barn 4-6 år. Barnen blev 

slumpmässigt inplacerade i någon av de tre grupperna musiksaga, läst saga eller 

standardbehandling/kontrollgrupp. Sagan handlade om en liten ekorre och barnen i de två 

sagogrupperna skulle peka på ett antal korresponderande bilder allteftersom sagan fortskred. 

Alla barn videofilmades och bedömdes efter skattningsskalan OBSD= The Observational 

Scale of Behavioral Distress. Resultatet anger att barnen i musikgruppen gav uttryck för 

mindre ängslan både före, under och efter injektionerna, men skillnaderna är så små att dessa 

inte vid någon av de tre punkterna visar signifikans. 

   

Passiv musikterapi med egenvald musik 

 

I en isländsk forskningsstudie (Kristjánsdóttir & Kristjánsdóttir, 2011) studerades om musik 

som distraktion kan vara en verksam smärtlindrande intervention för 14-åringar i samband 

med vaccination av en skolsköterska. Ungdomarna randomiserades till tre grupper; en 

musiklyssningsgrupp med hörlurar, en musiklyssningsgrupp utan hörlurar (högtalare i 

rummet) och en kontrollgrupp som vaccinerades enligt standardpraxis. Ungdomarna i alla tre 

grupperna självskattade dels förväntad smärta och dels upplevd smärta. Den musik som 

användes hade ungdomarna valt utifrån en aktuell populärmusikalisk topplista och det fanns 

även ett alternativ med avslappnande klassisk musik. Forskarna fann att musikdistraktion i 

allmänhet och, för forskarna något oväntat, utan hörlurar i synnerhet, var en signifikant 

prediktor för att uppleva mindre smärta än förväntat. 

 

Vietnamiesiska barn, 7–12 år, med leukemi deltog år 2007-2008 i en studie som undersökte 

om musik kan minska smärta och oro vid lumbalpunktion, [LP], (Nguyen, Nilsson, Hellström 

& Bengtson, 2010). Merparten var polikliniska patienter. Samtliga barn hade genomgått LP 

minst en gång tidigare och de delades in i två grupper. Under LP-undersökningen fick 

interventionsgruppen hörlurar med musik och kontrollgruppen fick hörlurar utan musik. 

Barnen i musikgruppen fick välja favoritmusik från en iPod, och musiken som valdes var 

traditionella vietnamesiska sånger och barnsånger. Ingen lokalbedövning eller annan 

analgetika användes. Före och efter undersökningen självskattade barnen sin oro och smärta. 

Under LP:n mättes vitalparametrar och omedelbart efter undersökningen genomfördes 

intervjuer med öppna frågor. Resultatet visar en signifikant lägre smärtpoäng hos 

musikgruppen, likaså hjärt- och andningsfrekvens under och efter undersökningen. 

Skattningen av oro var signifikant lägre hos musikgruppen inför LP:n och kvarstod efteråt. 

 

Passiv musikterapi med förvald musik 

 

Balan, Bavdekar och Jadhav (2009) undersökte om klassisk indisk musik kan minska smärta i 

samband med venös blodprovtagning hos barn 5 – 12 år vid en vårdcentral. Patienterna 

delades slumpmässigt in i tre grupper (lokalanestetika [LA], musik respektive placebo), där 

samtliga fick kräm på huden 45 minuter före provtagningen och hörlurar 15 minuter före 

proceduren fram till 5 minuter efter. Anestetikagruppen fick verksam lokalbedövningskräm 

och hörlurar utan musik, musikgruppen fick placebokräm och hörlurar med musik medan 
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placebogruppen fick placebokräm och hörlurar utan musik. Resultatet visade att LA-gruppen 

och musikgruppen i stort sett var likvärdiga, även om LA-gruppen hade marginellt lägre 

smärtskattningspoäng. Smärtan skattades enligt VAS (=visual analog scale). Placebogruppen 

visade signifikant högre smärtskattningspoäng mot de två andra grupperna.  

 

Våren ur Vivaldis De fyra årstiderna användes i en studie av Hatem, Lira och Mattos (2006) 

för att studera effekter av exponering för musik direkt efter en hjärtoperation, det vill säga 

under det första postoperativa dygnet. Barnen var i åldrarna 1 dag–16 år gamla. 

Interventionsgruppen fick lyssna på musik i hörlurar under 30 minuter och kontrollgruppen 

fick ha på sig hörlurar lika länge utan att musik spelades i dem. Forskarna ville se om det gick 

att via objektiva data verifiera en eventuell effekt. Därför mättes en rad vitalparametrar 

(hjärtfrekvens, blodtryck, temp, andningsfrekvens, syremättnad och medelblodtryck) 

tillsammans med subjektiva men validerade skattningsinstrument. Resultatet påvisade en 

signifikant skillnad mellan grupperna ifråga om lägre hjärtfrekvens och lägre 

andningsfrekvens i musikgruppen, samt lägre smärtpoäng utifrån Bieri’s Facial Pain Scale. De 

övriga variablerna visade ingen skillnad mellan grupperna. 

 

Kemper, Hamilton, McLean och Lovato (2008) undersökte vilken effekt specialdesignad 

musik, som tidigare visat sig ha positiv effekt på ungdomar och vuxna, har på polikliniska 

onkologipatienter vid en pediatrisk klinik. Patienterna, 8 mån – 17 år, var sin egen 

kontrollgrupp såtillvida att vid två på varandra följande besök fick de vila i ett tyst rum under 

20 minuter respektive lyssna på musik i 20 minuter. Musiken som valdes var Doc Childre’s 

Heart Zones CD (denna musik har tidigare rapporterats bibringa känslor av vitalitet, minska 

stress och förbättra hjärtfrekvensvariationen). Liksom i den förra studien mättes både 

objektiva och subjektiva parametrar. I resultatet framkom att patienterna slappnade av mer 

med musik än vid enbart vila och forskarna fick också fram en signifikans som objektivt 

stöder detta i form av ökad parasympatisk aktivitet. Övriga parametrar gav inte något 

signifikant resultat. 

 

Ett projekt för att utröna om musikterapi kan minska rädsla vid gipsrumsprocedurer 

genomfördes av Liu et al. (2007). Barnen var mellan ett halvår och 10 år gamla och var både 

inneliggande och polikliniska. Vissa barn (randomiserade utifrån datum för åtgärd och inte 

individuellt) fick höra mjuk vaggsångsmusik i gipsrummet under gipsning, gipsborttagande, 

suturtagning etc., och andra barn behandlades utan musik i gipsrummet. Hjärtfrekvensen 

mättes i väntrummet, när barnet var inne i behandlingsrummet före, under och efter 

behandlingen. En signifikant skillnad fanns mellan de två undersökningsgrupperna gällande 

hjärtfrekvensförändring mellan väntrummet före behandlingen, där musikgruppen hade en 

mindre förändring än icke-musikgruppen. Några signifikanta skillnader i övrigt gav inte 

resultatet stöd för. 

 

I en israelisk studie från 2009 (Lubetzky et al.) studerades effekten av musik av Mozart 

gällande kaloriförbrukning hos för tidigt födda barn vid en neonatalavdelning. Barnen som 

ingick i studien var i åldrarna v 30–37 räknat i postmenstrual ålder, hade normal vikt för sitt 

fosterstadium och sondmatades. Studien var en crossoverstudie och barnen studerades två på 

varandra följande dagar. Hälften av barnen fick lyssna på Mozart dag 1 jämfört med hälften 

som inte lyssnade på musik dag 1. Dag 2 var grupperna ombytta. Ämnesomsättningen mättes 

när barnen sov, en timme efter senaste sondmatning. Man använde sig av metoden indirekt 

kalorimetri, som man enligt beskrivningen fick fram genom ett speciellt mätinstrument som 

mätte syreförbrukningen i förhållande till koldioxidproduktionen genom en flödesgenerator. 

Musiken startades 10 minuter innan mätningen började och fortsatte under de 30 minuter 
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mätningen pågick. Samma procedur upprepades vid icke-musikexponering. Musikens effekt 

på den basala ämnesomsättningen var signifikant och visade i genomsnitt en sänkning i 

genomsnitt på 10 till 13 procent från utgångsvärdet. Effekten uppnåddes inom 10 – 30 min. 

 

Nilsson, Kokinsky, Nilsson, Sidenvall B och Enskär (2009) beskriver ett forskningsprojekt 

där skolbarn 7 – 16 år, som genomgått dagkirurgi fick lyssna på musik postoperativt, för att 

testa om detta minskade morfinåtgång, smärta, oro och ängslan. Barnen lottades i förväg till 

antingen musikgruppen eller kontrollgruppen och vare sig barn, föräldrar eller personal visste 

vilken grupp de tillhörde förrän efter operationen. Musiken som spelades var en speciell 

musikmedicin-CD (MusiCure registered trademark) med mjuk och rogivande musik. 

Högtalare var placerade i sängen och musiken sattes på när barnen i musikgruppen kom till 

BUVA (barnuppvaket) och pågick i 45 minuter. För barnen i kontrollgruppen sattes musiken 

aldrig på. En rad validerade observations och självskattningsinstrument användes i anslutning 

till undersökningen. Den totala morfinkonsumtionen var signifikant lägre i musikgruppen, 

likaså minskningen av FAS-poäng (FAS=facial affective scale). Övriga observerade och 

registrerade parametrar visade inga säkerställda skillnader, inte heller besvär efter utskrivning 

i form av smärta, illamående eller yrsel. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Författarna har valt att studera ett antal vetenskapliga artiklar inom ett begränsat segment av 

omvårdnaden. Att välja metoden forskningsöversikt för att undersöka effekter av musikterapi 

inom barnsjukvården visade sig vara ett lämpligt tillvägagångssätt. Sökträffarna i redovisade 

databaser blev efter sökordscentrering via exkluderande MeSH-termer 73 stycken, och funna 

artiklar anslöt väl till det problemområde som valts. I den ursprungliga stora träffmängden 

(937 stycken) framgick att merparten av den forskning som bedrivs kring musikterapi inom 

barnsjukvården handlar om barn med medfödda funktionshinder av olika slag; framför allt 

barn med grava medfödda funktionshinder och neuropsykiatriska diagnoser. Det är mycket 

möjligt att intressanta fynd hade hittats i resultaten hos dessa studier men eftersom det är 

nödvändigt att avgränsa urvalet vid en översikt av detta slag (Friberg, 2006) valde författarna 

att exkludera samtliga studier med nämnda målgrupp. Därmed kom fokus att hamna mer på 

omvårdnaden inom somatisk barnsjukvård, vilket också var författarnas intention.  

 

Flera olika kategoriseringsalternativ för presentation av resultatet prövades innan valet 

slutligen föll på det föreliggande. En sortering utifrån huvudfrågeställningen smärta och 

rädsla bedömdes inte som meningsfull eftersom studiernas redovisade resultat ofta var en 

syntes av båda begreppen. I de funna undersökningarna fanns omfattande variationer gällande 

metoder för mätning och validering av smärta och rädsla, vilket belägger de svårigheter som 

redovisats i andra studier vad gäller mätbarheten av dessa begrepp (Pölkki et al, 2008).   

 

Författarna fann ett konglomerat av olika mätmetoder, svagheter i metoduppläggen, 

ogenomtänkta studiedesigner och kontrollgrupper med tveksam relevans i de studerade 

artiklarna. Rimligtvis bidrar dessa konstateranden till svårigheter för sjuksköterskor att ta till 

sig aktuella forskningsrön för att avgöra om det finns utarbetade metoder för musikterapi som 

är praktiskt användbara inom omvårdnaden. Dessa iakttagelser stämmer väl överens med en 

tidigare studie som konstaterar att sjuksköterskor ofta uppger sig vara intresserade av att 
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inkludera musikterapi bland sina omvårdnadsåtgärder, men har svårt att veta hur och vad som 

är genomförbart (Kvekkeboom et al, 2008).  

 

Både kvantitativa och kvalitativa forskningsstudier finns representerade i de arton 

originalartiklar som slutligen inkluderades. Att i en allmän forskningsöversikt av detta slag, ta 

med studier med olika forskningsansats är, enligt Forsberg och Wengström (2008), en fördel 

vid en bred analys av kunskapsläget inom ett visst ämne. De två metoderna gör att 

problemområdet kan bli belyst ur olika perspektiv, eftersom resultaten är redovisade både som 

siffror och som betydelsebärande meningar. 

 

Flera potentiellt betydelsefulla begränsningar finns i artikelurvalet. Den första gäller de 

språkliga begränsningarna. En extensiv musikterapeutisk forskning bedrivs i Tyskland, bland 

annat finns fem musikterapeutiska forskningscentra vid olika universitet (Deutsches 

Musiktherapeutische Gesellschaft, 2012). Många av de originalartiklar som finns från 

Tyskland är dock inte översatta till engelska. På grund av risk för missförstånd och tidsödande 

översättningar, har sökningar i det materialet lämnats därhän. En annan begränsning rör 

databasvalet. Den databas som finns för artiklar inom alternativmedicin, 

CAM=Complementary and Alternative Medicine är inte genomsökt, utan urvalet är begränsat 

till Pubmed och Cinahl. I det sammanhanget kan också en reflektion göras om ytterligare 

försök skulle ha gjorts i de förberedande slagningarna på synonymtermer till ”pain” och 

”distress” exempelvis ”fear”, ”anguish” eller kombinationer med ”nursing care”. Det är 

möjligt att några icke upptäckta artiklar skulle ha hittats, men alla artiklar som hittades i de 

förberedande ”smala” sökningarna fanns också med bland dem vi fick träff på med den valda 

sökordskombinationen. Vad gäller materialets trovärdighet är samtliga artiklar godkända 

innan publicering i respektive tidskrift, och författarna till denna studie har kvalitetsgranskat 

artiklarna i enlighet med matrisen i bilaga I. Vissa av de i översikten ingående 

forskningsstudierna inkluderar så få deltagare att generaliserbarheten kan ifrågasättas. 

Dessutom är åldersspannet i denna översikt, tillika inom barnsjukvården 0–18 år, vilket 

problematiserar och begränsar generaliserbarheten för gruppen i stort.  

 

De studerade originalartiklarna visar att smärta och rädsla är två svårfångade och vida 

begrepp, vilket också finns belagt i relevant facklitteratur (Jylli, 2008). De mest näraliggande 

och jordnära tolkningarna av begreppen fanns i de studier som behandlade smärtsamma 

procedurer av olika slag, exempelvis venprovtagning, vaccinering och ryggmärgspunktion 

(Balan et al., 2005; Kristjánsdóttir & Kristjánsdóttir, 2011; Nguyen et al., 2010; m fl). I 

materialet fanns emellertid även metafysiskt färgade tolkningar av begreppen, framför allt i de 

forskningsartiklar som undersökte mer generella effekter av musikterapi inom 

barncancervården (Barrera et al., 2002; Kemper et al., 2008; Madden et al., 2010; m fl). Här 

formulerades smärta och rädsla i en mer existentiell kontext inför en livshotande sjukdom. 

Effekten av musikterapi beskrevs följaktligen i termer som copingförmåga, livskvalitet, och 

välbefinnande. I ett par studier (DeLoach Walworth, 2005; Loewy et al., 2005) undersöktes 

effekterna på den rädsla som alstrade så mycket hjärnaktivitet och stress att sömnimpulserna 

blockerades. Ytterligare en form av mer ursprunglig rädsla/stress studerades när man mätte 

energiförbrukning hos prematurbarn vid exponering för en viss sorts musik (Lubetzky et al., 

2010). Alla dessa olika tolkningar av termerna smärta och rädsla visar hur mångfacetterade 

och komplicerade begreppen verkligen är. 
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Resultatdiskussion 

 

I förstone såg resultaten av studierna ut att entydigt verifiera och bekräfta en positiv effekt av 

musikterapi inom vitt skilda undersökningsområden och med lika vitt skilda 

undersökningsmetoder. Vid en närmare granskning framträdde dock en mera divergerad bild 

där resultaten i vissa fall inte var samstämmiga. Detta kan vara förklaringen till den i 

litteraturen redovisade svårigheten för den mångtusenåriga holistiska läkekonsten, där 

musikbehandling ingick, att hävda sig mot den ”exakta” vetenskapens landvinningar (Ruud, 

2002). Flera av studierna jämförde avledning med musik i samband med venpunktion, 

brännskadeomläggning eller vaccination hos barn och ungdomar. En av dessa studier 

(Noguchi, 2006) påvisade ingen signifikans alls, även om de som fick lyssna på musik 

skattade något lägre smärta. I brännskadestudien (Whitehead-Pleaux et al., 2007) var 

resultatet tvetydigt med diskutabel signifikans, medan övriga studier på detta tema (Balan et 

al, 2005; Krisjánsdóttir  & Krisjánsdóttir, 2011) visade på en tydlig koppling mellan musik 

som distraktion och smärtreducering. En intressant iakttagelse i resultatet för den sistnämnda 

studien med vaccinering av 14-åringar, var att musik i rummet genom högtalare var gav bättre 

smärtlindring än musik i hörlurar. Gissningsvis kan detta ha samband med den kontrollförlust 

som blir följden när kringljud utestängs i och med att hörlurarna är direktapplicerade på 

öronen. I studien nämndes också möjligheten att kommunicera med skolsköterskan under 

vaccinationen som en förklaring till det bättre resultatet för högtalargruppen.  

 

Av de 18 artiklarna är det endast fyra som i något avseende jämför musikterapi med 

farmakologiska interventioner av något slag. Jämförelsen mellan bedövningskräm (EMLA) 

och musikterapi (Balan et al., 2009) gav vid handen att metoderna var i stort sett likvärdiga 

med något lägre smärtskattning i EMLA-gruppen. Här finns alltså stora möjligheter att utifrån 

situation välja den ena eller andra metoden beroende på plats, tid till förfogande, känd 

överkänslighet eller dylikt. Detta anknyter till andra forskningsstudier som undersökt 

efterfrågan av enkla, lättimplementerade alternativ till farmakologisk behandling i 

sjuksköterskans vardag (Hedén et al., 2009). Effekten på den postoperativa 

morfinförbrukningen hos dagkirurgpatienter var tydlig i studien av Nilsson et al. (2009) 

Minskningen i morfinbehov hos den grupp som fick lyssna på musik var avsevärd. Med tanke 

på vanliga oönskade bieffekter av morfin, såsom illamående och kräkningar, är detta ett 

intressant resultat. Ett annat resultat som otvetydigt jämställde eller t o m överglänste 

farmakologisk behandling, var studierna där man studerade effekterna av musikterapi i 

samband med sedering. Resultaten i de bägge studierna (DeLoach Walworth, 2005; Loewy et 

al., 2006) var så odiskutabla att man i bägge fallen gjort en kostnadseffektivitetsanalys. I en 

av dessa studier drog man utifrån resultatet slutsatsen att mycket pengar och resurser kan 

sparas om en musikterapeut alltid finns att tillgå i liknande situationer. Resonemanget byggde 

på att ett barn som inte sederas farmakologiskt, behöver inte en sjuksköterska för att övervaka 

vitala parametrar, eftersom vare sig insomnandet eller uppvaknandet är förenat med några 

biverkningar. Här är en jämförelse med andra påvisade, ofta långvariga och besvärliga 

biverkningar av farmakologisk sedering på sin plats (Kaila et al., 2012). 

 

Sex av studierna (Barrera et al., 2002; Barry et al., 2010; Kemper et al., 2008; Madden et al., 

2010; Nguyen et al. 2010; Robb et al. 2008) undersökte effekterna av musikterapi i olika 

situationer för barn med cancersjukdom. Här återfanns de flesta av studierna där en 

professionell musikterapeut medverkade och flera av dessa studier hade ett mer långsiktigt 

perspektiv, där terapeut och patient träffades flera gånger. Genomgående kan också sägas att 

dessa studier tycktes ha ett mer genomarbetat kreativt upplägg än övriga studier vad gäller 
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den specifika musikterapeutiska delen om än inte nödvändigtvis den metodologiskt 

analyserande delen. Här fanns barns musikskapande, interaktiv improvisation, aktivt 

musikengagemang samt konstnärliga terapier med dans, musik och resultaten mättes i 

skattningsskalor och i kvalitativa intervjuer. Musikterapi bidrog till att höja livskvalitet, 

copingförmåga och välbefinnande hos barnen i de olika studierna, vilket inte var annat än 

väntat. Frågan är bara om det verkligen var musiken eller om det lika mycket kan ha varit 

terapeutens personliga engagemang som gav utslag i resultaten i de studier där terapeuten och 

patienten utvecklade en relation.  

 

En annan liknande risk för snedvridning av resultatet framkom i den studie där musikterapi 

jämfördes med lekterapi för barn inom slutenvården (Hatem et al., 2006). Resultatet mättes i 

antal leenden per treminutersperiod och detta indikerade att barn hade större positiv effekt av 

musikterapi än lekterapi. Dock var grupperna helt olika utformade med en musikterapeut som 

ledde en grupp barn i sånger, klapplekar och ramsor, jämfört med lekgruppen som inte var 

delaktig i någon gruppaktivitet utan lekte ensamma eller med de barn eller den vuxne volontär 

de spontant knöt kontakt med.  En musikterapeut som uppmanar och inspirerar till aktivitet 

och interaktivitet får troligtvis ut betydligt mer mimik från ett barn än när detta leker själv. 

Hade grupperna varit omvänt utformade med ett antal instrument till barnens spontana 

förfogande och med en lekledare i lekterapigruppen, är det möjligt att resultatet blivit tvärtom. 

Dessa studier styrker dock vikten av gedigen musikterapeutisk kompetens i relationer och 

situationer som de ovan refererade, vilket också fastslagits av andra forskare (Granberg 2000). 

 

Fler observandum noterades gällande kontroll/jämförelsegruppernas utformning i förhållande 

till interventionsgrupperna och risken för snedvridning av resultaten på grund av detta. Bland 

annat blev några av barnen i en kontrollgrupp som fick ”tysta” hörlurar så uppbragta att de 

vägrade fortsätta medverka (Hatem et al., 2006) eftersom de trodde att de fått trasiga hörlurar. 

Naturligtvis måste detta haft påverkan på resultatet. Där hade forskarna kanske kunnat 

utforma kontrollgruppen mer omsorgsfullt, nu blev det nästan parodiskt. I samma studie 

vägrade ytterligare ett par av de äldre barnen att medverka på grund av att de redan hade en 

väl definierad musiksmak, och inte ville lyssna på den förvalda musiken (Vivaldi). Just det 

väsentliga i att själv få välja den musik man exponeras för i en utsatt vårdsituation, och att 

detta har betydelse för ett positivt resultat, kommenterades också i en av de övriga studierna 

där artikelförfattaren skrev: ”att hitta och spela den sång eller musikgenre varje individuell 

patient föredrar, är en viktig komponent i all interaktiv musikterapi” (DeLoach Walworth, 

2005, s 278). I den isländska studien (Kristjándóttir & Kristjánsdóttir, 2011) kommenterade 

flera av ungdomarna att de hade velat ha fler musikalternativ att välja emellan. 

 

Flera av studierna försökte hitta objektiva mätmetoder för att registrera resultat av 

genomförda observationer (Hatem et al., 2006; Kemper et al., 2008; Nguyen et al., 2010). Det 

som registrerades var vitalparametrar såsom puls, syremättnad, blodtryck, temperatur, 

hjärtfrekvensvariation, andningsfrekvens. Emellertid var signifikansen svag och gällde oftast 

endast någon enstaka av parametrarna om den alls var fastställd. Ändå fanns det positiva 

samband i de flesta av artiklarna mellan musikterapi och resultat. Den tydligaste signifikansen 

beträffande en objektiv observationsparameter gällde den indirekta kalorimätningen hos 

prematurbarnen (Lubetzky et al., 2010). Här sågs ett otvetydigt samband mellan orsak och 

verkan och crossoverdesignen på studien var väl genomtänkt ur trovärdighetssynpunkt. 

 

Påtagligt var att i merparten av studierna med passiv musiklyssning kommenterades inte 

musiken annat än i svepande ordalag. MusiCure beskrevs till exempel som ”mjuk och 

avslappnande” utan att någon avgränsning av dessa begrepp gjordes. Troligtvis är ”mjuk och 
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avslappnande” för en person inte detsamma för en annan. Doc Childre’s Heart Zones CD 

valdes för att ”den tidigare rapporterats ge förhöjd vitalitetskänsla, stressreducering och 

förbättrad hjärtfrekvensvariabilitet”. Detta säger ännu mindre om vad det är för musik än 

föregående exempel. Hjärtfrekvensvariabilitet är dessutom ett begrepp som är okänt för båda 

författarna. Musik av Mozart preciserades inte mer än att den anges som ”passande musik av 

Mozart”. I en vetenskaplig originalartikel borde, enligt författarnas mening, begreppet 

”passande” ha definierats.  Topplistemusik tillsammans med ett klassiskt alternativ är också 

en tämligen vag beskrivning av den i undersökningen inkluderade musiken. De enda två 

exempel där den använda musiken preciserades så att den blev identifierbar för läsaren var 

artikeln av Robb et al. (2008) där alla sångtitlar angavs och studien av Hatem et al. (2006) där 

Våren ur Vivaldis Årstiderna användes. Vagheten rimmar illa med kravet på att en 

vetenskaplig studie ska kunna återupprepas in i minsta detalj utifrån den redogörelse som ges 

i originalartikeln (Hansson, 2010). Visserligen har en av författarna till denna 

forskningsöversikt musikdirektörsexamen, men förhoppningsvis är detta en generell 

iakttagelse och inte en yrkesbunden randanmärkning. Andra forskare som tidigare har studerat 

ämnet påpekar just vikten av musikterapins musikaliska innehåll (Theorell, 2009; Granberg, 

2000). 

 

Ingen studie jämförde musik med musik, vilket kunde ha varit mycket intressant för att 

undersöka om och vad som är ”verksam substans” i musikterapi. Det finns en tendens till 

diskussion om detta i prematur-studien, det vill säga vad i musikens uppbyggnad som 

eventuellt kan ha effekt i terapeutiskt syfte. Här diskuteras hypotetiskt vad i Mozarts musik 

som har en så bevisad påverkanskraft till skillnad från andra kompositörer och här nämner 

artikelförfattaren Haydn, Bach, Beethoven och Chopin som exempel. Musik är en komplex 

organisation av ljud, bestående av melodi, harmonik, tonart, rytm, metrik, dynamik, 

klangfärg, svängningstal mm. Tendensen i de artiklar som studerats är att musik beskrivs så 

oprecist och brett att det är svårt att riktigt definiera vad som avses. Ingen studie utgick heller 

ifrån de speciella funktionsinriktade musikterapiformer som finns och som redovisades i 

bakgrunden (FMT, 2012; Tomatis, 2012). Gissningsvis beror det på att dessa 

musikterapiformer främst används inom habilitering och rehabilitering vilket handlar om 

långvariga processer, medan redovisade studier främst utgått från situationer och procedurer. 

 

I ett par av artiklarna introducerades en distinktion mellan musikterapi och musikmedicin. I 

den kategorisering som gjorts ovan under resultatredovisningen kan i så fall de artiklar som 

insorterats vid den första huvudrubriken sägas passa in under begreppet musikterapi och de 

artiklar som insorterats vid den andra huvudrubriken passa in under begreppet musikmedicin. 

Det framgick tydligt av resultaten i denna forskningsöversikt att både musikterapeuter och 

annan personal var kapabla att hantera musikterapi som redskap inom barnsjukvården, om än 

på olika sätt och utifrån olika utgångspunkter. Sammanfattningsvis kan sägas att författarna 

till denna översikt funnit många inspirerande och tänkbara öppningar för sjuksköterskans 

användande av musikterapi/musikmedicin i olika omvårdnadssituationer relaterade till smärta 

och rädsla såsom angavs i bakgrundens problemformulering. 

 

Slutsats 

 

Resultaten i föreliggande forskningsöversikt ger visst stöd för att musikterapi i olika former 

har effekt på smärta och rädsla hos barn. Resultaten ger dock inte en entydig bild. I den 

evidens som trots allt kan urskiljas, framgår att mycket av den musikterapi som undersöktes, 
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med enkla medel kan adapteras till sjuksköterskans dagliga verksamhet och på sikt bli ett 

redskap bland andra i hennes arsenal av omvårdnadsåtgärder.  

 

Fortsatt forskning 

 

Fördjupade studier behövs av musikvetare och musikterapeuter om vad i musiken som 

verkligen ger den terapeutiska effekten. Därefter behövs tillämpad forskning om hur 

musikterapi (eller musikmedicin) på ett innovativt och enkelt sätt skulle kunna implementeras 

i den dagliga omvårdnaden i samarbete med professionell musikterapikompetens. 
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Bilaga I 

 

  

Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  SBU& 

SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlledtrial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

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

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Balan, R., 

Bavdekar, S. 

B., & Jadhav, 

S. 

2009 

Indien 

Can Indian classical 

instrumental music 

reduce pain felt 

during venepuncture?  

Att jämföra effekten 

av bedövningskräm, 

indisk klassisk 

musik och placebo 

som smärtstillande 

för barn i samband 

med venpunktion. 

Patienterna, i åldrarna 5-12 

år, randomiserades till de 

olika grupperna. 

Smärtskattning utfördes i 

olika intervall under 

provtagning av barnet, 

förälder, forskaren själv 

samt oberoende observatör.  

n=150 

(0) 

Lägst VAS i gruppen som fick 

bedövningskräm. 

Något högre i den grupp som fick musikterapi, 

avsevärt högre i den grupp som fick placebo.  

 

 

RCT 

I 

Barrera, M. 

E., Rykov, M. 

H., & Doyle, 

S. L.  

2002 

Kanada 

The effects of 

interactive music 

therapy on 

hospitalized children 

with cancer: a pilot 

study 

Att undersöka i 

vilken utsträckning 

musikterapi minskar 

oro och ökar 

välbefinnande hos 

barn med cancersom 

vårdas på sjukhus. 

Skattning av barnens (6 

månader till 17 år) 

sinnesstämning före och 

efter musikterapi. 

Skattningarna utfördes av 

barnet, föräldrarna och 

vårdpersonal. Även 

musikterapeuten 

rapporterade sina 

iakttagelser under terapin.  

n=70 

(5) 

De skattningar barnen själva gjorde visar på  

att musikterapi ökar deras välbefinnande.  

Föräldrarna skattar välbefinnande högre för 

förskolebarn och ungdomar dock ej för barn i 

skolåldern. Kvalitativa analyser av föräldrarnas  

och barnens kommentarer visar dock på en  

positiv effekt av musikterapi på barnets  

välbefinnande. 

CCT 

K 

I 

Barry, P., 

O'Callaghan, 

C., Wheeler, 

G., & Grocke 

D.  

2010 

Australien 

Music therapy CD 

creation for initial 

pediatric radiation 

therapy: a mixed 

method analysis.  

Att undersöka 

effekten på 

copingförmåga (att 

klara sin situation) 

genom att delta i 

skapandet av en 

musikterapi-CD hos 

cancersjuka barn 

som ska genomgå  

strålbehandling. 

Kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Barn 6 till 13 år.   

Hälften av barnen fick mixa 

sin egen musik-CD 

tillsammans med en 

musikterapeut. Musik-CD:n 

fick barnet sedan lyssna på 

under strålbehandlingen. 

Hälften fick traditionell 

behandling. 

Skattningsskalor för oro 

och copingstrategi 

användes samt intervjuer.  

 

n=12 

(1) 

Barnen skattade oro lågt i båda grupperna men 

de barn som tillverkat sin egen musik-CD var 

avsevärt mindre socialt tillbakadragna (0 % 

jämfört med 67 %) vilket var en av 

copingstrategierna som mättes.  

RCT 

K 

II 
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DeLoach 

Walworth, D.  

2005 

USA 

Procedural-support 

music therapy in the 

healthcare setting: a 

cost-effectiveness 

analysis.  

Att undersöka hur 

stor kostnads-

reduceringen blir om 

man ersätter 

sedering med 

musikterapi.   

Deltagarnas ålder varierade 

mellan 1 månad och 11 år.  

Identifiera musik och 

sånger som barnet tycker 

om sedan tidigare. Dessa 

utfördes ”live” av 

musikterapeuter i 

väntrummet innan och till 

viss del under tiden 

undersökningen (ECHO, 

CT och övr.) utfördes. 

Utvärderingen var om us. 

kunde genomföras med 

musikterapi som avledning 

utan att barnet behövde 

sederas. 

n=166 

(0) 

Kostnadsanalysen visar att musikterapi kan till 

viss del ersätta sedering och därför spara 

pengar, tid och personalresurser framför allt 

avseende ECHO-udersökning.  

CCT 

II 

Hatem, T. P., 

Lira, P. I., & 

Mattos, S. S. 

2006 

Brasilien 

The therapeutic 

effects of music in 

children following 

cardiac surgery.  

Att undersöka 

effekten av 

musikterapi på barn 

som vårdas inom 

intensivvård efter att 

ha genomgått 

hjärtkirurgi.  

Randomiserad studie med 

kontrollgrupp. Barn i 

åldersspannet 1 dag till 16 

år. Ena gruppen (63 barn) 

fick lyssna på klassisk 

musik i hörlurar i 30 

minuter under de första 24 

timmarna efter operation. 

Under tiden mättes vissa 

vitala parametrar samt 

smärtskattning. Samma 

observationer gjordes på 

den andra gruppen  (21 

barn) som dock hade 30 

minuters tystnad  i sina 

hörlurar.  

n=84 

(5) 

Skillnader mellan grupperna kunde ses 

avseende puls- och andningsfrekvens och 

ansiktsuttryck relaterat till smärta. Det tyder på 

att klassisk musik kan ha en lugnande effekt.  

RCT 

I 
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Hendon, C., 

& Bohon, L. 

M.  

2008 

USA 

Hospitalized 

children´s mood 

differences during 

play and music 

therapy.  

Att undersöka om 

barn på sjukhus är 

gladare under 

musikterapi jämfört 

med lekterapi.  

Barnen, i åldrarna 13 

månader till 12 år, fick 

välja vilken av grupperna 

de ville ingå i. Barnen 

observerades och graden av 

”glädje” definierades  av 

antal leenden under en  

treminutersperiod.  

n=60 

 

Resultatet visade att antalet leenden per 

treminutersperiod var ungefär dubbelt så många 

i musikterapigruppen.  

CCT 

II 

Kemper, K. J., 

Hamilton, C. 

A., McLean, 

T. W., & 

Lovato, J. 

2008  

USA 

Impact of music on 

pediatric oncology 

outpatients 

Att bedöma 

musikens inverkan 

på cancersjuka barn 

som vårdas i 

öppenvård.  

Barnen (9 månader till 17 

år) var sin egen 

kontrollgrupp och 

mätningar gjordes vid två 

tillfällen. Första gången vila 

20 minuter utan musik, 

andra gången med. 

Föräldrarna fyllde i 

skattningsskalor avseende 

välbefinnande mm före och 

efter, hjärtfrekvens följdes.  

n=67 

(4) 

Skillnader uppmättes i föräldrarnas skattning av 

grad av avslappning samt att hjärtfrekvensen 

var lägre då barnen fick lyssna till musik och 

inte bara vila. I övrigt uppmättes inga märkbara 

skillnader.  

CCT 

I 

Kristjánsdóttir

, Ó., & 

Kristjánsdóttir

, G. 

2011 

Island 

Randomized clinical 

trial of musical 

distraction with and 

without headphones 

for adolescents´ 

immunization pain.  

Att utvärdera 

användbarheten av 

musik som ett enkelt 

sätt att avleda 

ungdomar som 

genomgår 

vaccination och den 

smärta det medför.  

Ungdomarna, samtliga 14 

år gamla, randomiserades i 

tre grupper. Musik med 

hörlurar, musik utan 

hörlurar och en grupp 

behandlades enligt praxis 

(utan musik).  

n=118 

(0) 

Resultatet visade att musik är en bra metod för 

avledning jämfört med praxis. Studien visade 

också att gruppen ungdomar som lyssnade på 

musik utan hörlurar skattade lägre smärta än 

gruppen med hörlurar. 

RCT 

I 
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Liu, R. W., 

Mehta, P., 

Fortuna, S., 

Armstrong, D. 

G., 

Cooperman, 

D. R., 

Thompson, G. 

H., & 

Gilmore, A. 

2007  

USA 

 A randomized 

prospective study of 

music therapy for 

reducing anxiety 

during cast room 

procedures. 

Att utforska om  

musik kan minska 

oro hos barn som 

genomgår olika 

procedurer i ett 

gipsrum.  

Barnen som deltog i studien 

var 10 år eller yngre.  

Hjärtfrekvensen uppmättes 

före, under och efter 

proceduren. Hälften av 

barnen fick lyssna på lugn 

bakgrundsmusik och 

hälften av barnen fick inte 

lyssna på musik.  

n=69 

(0) 

Hjärtfrekvensen ökade mindre i den gruppen 

som hade låg bakgrundsmusik jämfört med 

gruppen utan musik.  

RCT 

II 

 

Loewy, J., 

Hallan, C., 

Friedman, E., 

& Martinez, 

C.  

2006 

USA 

Sleep/sedation in 

children undergoing 

EEg testing: a 

comparison of chloral 

hydrate and music 

therapy.  

Att utvärdera och 

jämföra effekten av 

kloralhydrat och  

musikterapi som en 

säker och effektiv 

metod att uppnå 

sömn under EEG-

registrering hos barn 

0-5 år 

Deltagarna i studien var 1 

månad till 5 år. Hälften av 

barnen fick kloralhydrat, 

hälften musikterapi. Data 

insamlades före, under och 

efter undersökningen 

avseende antal som 

genomfört undersökningen 

med eller utan 

tilläggsbehandling, 

sömnens kvalitet (tidpunkt 

när barnet somnade/ 

vaknade, djup, längd mm). 

n=60 

(2) 

Resultatet visade att fler av barnen sov genom 

undersökningen utan tilläggsbehandling med 

musikterapi och att sömnen varade i snitt 66 

minuter jämfört med 226 minuter i den grupp 

som fick läkemedel. De var också lättare att 

väcka i gruppen som fick musikterapi.  

RCT 

I 

Lubetzky, R., 

Mimouni, F. 

B., Dollberg, 

S., Reifen, R., 

Ashbel G., & 

Mandel D. 

2010 

Israel 

Effect of music by 

Mozart on energy 

expenditure in 

growing preterm 

infants.  

Att utforska 

huruvida musik av 

Mozart sänker 

energiförbrukningen 

i vila hos växande 

prematura barn. 

Barnen (födda i v 30-37) 

randomiserades in i två 

grupper varav den ena 

lyssnade på musik och den 

andra inte. Metabolismen 

mättes med sk indirekt 

kalorimetri.  

n=20 

(2) 

Studien visade ett positivt resultat med lägre 

energiförbrukning under de sista 20 (av 30) 

minuterna för de barn som lyssnade på musik 

vilket borde få en gynnsam effekt för barnens 

viktökning.  

RCT 

II 



Bilaga 2 

 

  

 

Madden, J. R., 

Mowry, P., 

Gao, D., 

Cullen, P. M., 

& Foreman, 

N. K.  

2010 

USA 

Creative arts therapy 

improves quality of 

life for pediatric brain 

tumor patients 

recieving outpatient 

chemotherapy.  

Att undersöka om 

”creative arts 

therapy” (CAT) ökar 

livskvalitén  hos 

barn med hjärntumör 

som genomgår 

kemoterapi.  

Studien omfattade en 

pilotstudie som riktade sig 

till barn med hjärntumör. 

Den följdes av en studie 

som riktade sig till samtliga 

barn (2 till 18 år) med 

cancerdiagnos som erhöll 

CAT. Barnen delades in i 

tre grupper (dans, musik, 

måleri) 

n=18 

(2) 

Studien visade att kreativa konstformer har en 

gynnsam verkan på barnens livskvalitet men 

också att det krävs mer forskning inom 

området.  

RCT 

II 

Neugebauer, 

C. T., 

Serghiou, M., 

Herndon, D. 

N., & Suman, 

O. E.  

2008    

USA 

Effects of a 12-week 

rehabilitation 

program with music 

& exercise groups on 

range of motion in 

young children with 

severe burns. 

Att fastställa om ett 

tolvveckors 

rehabiliterings-

program med musik 

och träning ger 

förbättrad rörlighet 

jämfört med 

standardbehandling 

hos svårt 

brännskadade barn.   

Barnen (2 till 6 år) delades 

in i två grupper, en grupp 

deltog i 

behandlingsprogrammet 

och en fick 

standardbehandling. 

Behandlingsprogrammet 

innebar en timmes 

behandling, 5 dagar/vecka i 

tolv veckor.  

Rörelseomfång mättes i 

knä- och armbågsled.  

n=24 

(0) 

Patienterna som deltog i 

tolvveckorsprogrammet fick ett avsevärt 

förbättrat rörelseomfång i de leder som mättes 

jämfört med de barn som fick 

standardbehandling.  

CCT 

II 

Nguyen, T. 

N., Nilsson, S, 

Hellström A. 

L., & 

Bengtson A.  

2010 

Sverige 

Music therapy to 

reduce pain and 

anxiety in children 

with cancer 

undergoing lumbar 

punction: a 

randomized clinical 

trial 

Att utvärdera om 

musikterapi 

påverkar smärta och 

oro hos barn som 

genomgår 

lumbalpunktion.  

Deltagarna (7 till 12 år)  

randomiserades till en 

musikgrupp och en 

kontrollgrupp. Skattning av 

smärta och oro samt vitala 

parametrar mättes före, 

under och efter ingreppet. 

Intervjuer utfördes när 

punktionen var slutförd.  

n=40 

 

Resultatet visade att de barn som fick lyssna på 

musik visade mindre tecken på smärta och oro.  

RCT 

I 



Bilaga 2 

 

  

Nilsson, S., 

Kokinsky, E., 

Nilsson, U., 

Sidenvall B., 

& Enskär, K. 

2009 

Sverige 

School aged 

children´s 

experiences of 

postoperative music 

medicine on pain, 

distress and anxiety.  

Att undersöka om 

musik postoperativt 

kan minska 

förbrukningen av 

morfin och minska 

smärtupplevelsen 

hos skolbarn som 

genomgår dagkirurgi 

samt att beskriva 

samma grupps  

upplevelse av att 

lyssna på musik 

postoperativt. 

Deltagarna, 7 till 16 år 

delades in i två grupper, ena 

gruppen fick lyssna på 

musik i hörlurar 

postoperativt, den andra 

utgjorde kontrollgrupp utan 

musik. Oro- och 

smärtskattning utfördes av 

personalen och barnet själv. 

Vitala parametrar 

observerades och all 

läkemedelsadministration 

dokumenterades i 

studiesyfte. Avslutningsvis 

intervjuades barnen i 

”musikgruppen”.  

n=80 

(0) 

Behovet av morfin minskade avsevärt i gruppen 

som lyssnade på musik. De skattade oro lägre 

men vitala parametrar och smärtskattning 

visade på samma resultat för båda grupperna. 

Barnen upplevde musik som lugnande och 

avslappnande.  

RCT 

I 

Noguchi, L. 

K.  

2006 

USA 

The effect of music 

versus nonmusic on 

behavioral signs and 

self-report of pain in 

pediatric injection 

patients.  

Att fastställa om 

avledning med 

musik kan påverka 

oro och smärta i 

samband med 

vaccination av barn.  

Barnen (4-6 år) lottades i 

tre grupper; musikalisk 

saga, uppläst saga eller 

enligt traditionell rutin. 

Barnen observerades och 

skattades avseende oro och 

smärta före, under och efter 

injektionen. Man 

observerade även barnen 

för att se hur engagerade de 

var i musiken/sagan.  

n=64 

(X) 

Viss skillnad uppmättes mellan grupperna, dock 

ej signifikant. De som fick lyssna på musik 

skattade något lägre på smärta.  

RCT 

II 

Robb, S. L., 

Clair, A.A., 

Watanabe, 

M., Monahan, 

P. O., Azzouz, 

F., Stouffer, J. 

W.,...  

Hannan, A. 

2008  

USA 

A non-randomized 

[corrected] cntrolled 

trial of the active 

music engagement 

(AME) intervention 

on children with 

cancer 

Att fastställa hur om 

insatser med AME 

(Active Music 

Engagement) 

påverkar barns 

förmåga att klara av 

cancer. 

Deltagarna (4-7 år) delades 

in i tre grupper, en AME, 

en grupp lyssnade på 

musik, en lyssnade på 

ljudböcker. Sessionerna 

filmades för att senare 

analyseras avseende 

beteende (ansiktsuttryck, 

engagemang, initiativ).  

n=83 

(0) 

Resultatet visade att barnen i den grupp som 

deltog i AME uppvisade ett beteende som  

kopplas till copingstrategier som underlättar för 

barn att klara av att leva med cancer. 

RCT 

II 
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Whitehead-

Pleaux, A. M,, 

Zebrowski, 

N., Baryza, 

M. J., & 

Sheridan, R. 

L.  

2007  

USA 

Exploring the effects 

of music therapy on 

pediatric pain: phase 

1 

Att utvärdera 

effekten av 

musikterapi på oro 

och smärta i 

samband med 

omvårdnad av 

brännskadade barn.  

Intervjuer med patienter (7-

16 år), föräldrar, 

sjuksköterskor och 

musikterapeut. Dessutom 

gjordes skattningar av oro 

och smärta samt mätningar 

av  puls och syremättnad 

före, under och efter 

ingreppen. Under ingreppet 

deltog musikterapeut som  

sjöng och spelade gitarr, 

sånger som patienten själv 

valt, delvis med 

improviserade, 

uppmuntrande texter.  

n=9 

(0) 

Resultatet av datainsamlingen indikerar att 

musikterapi minskar oro, smärta och rädsla. Ett 

samband sågs mellan engagemang i musiken 

och mindre tecken på rädsla, detta kopplades 

starkt till ålder (ju äldre barn, ju större effekt). 

Resultatet från intervjuerna indikerade också att 

musikterapi har god effekt på oro, smärta och 

rädsla. Man upplevde att engagemanget i 

musiken gjorde att det var lättare att koppla av, 

inte bara för barnet utan även för föräldrar och 

sjuksköterskor.  

CCT 
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