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Sammanfattning    

 

När en patient opereras i generell anestesi kan hon trots medvetslöshet uppleva smärta om hon 

är för ytlig i sin medvetslöshet. Kroppens fysiologiska stressrespons aktiveras, vilket visar sig 

genom stigande blodtryck och ökad puls. Administrering av hypnotika och analgetika 

eliminerar denna stress effektivt varpå risken för smärtutlösta postoperativa komplikationer 

minskas. Eftersom den farmakologiska behandlingen också medför en ökad risk för 

postoperativa biverkningar såsom illamående, kräkning och trötthet skulle det vara av värde 

att hitta en icke-farmakologisk behandling som har god smärtstillande effekt men saknar 

postoperativa biverkningar. En systematisk litteraturöversikt har visat att musik har lugnande 

effekt preoperativt och en annan litteraturöversikt har visat på smärthämmande effekter på 

vakna patienter både under och efter operation. Det saknas översikter som värderat musikens 

effekter på patienter under generell anestesi. Syftet med denna litteraturstudie är därför att 

värdera aktuella forskningsresultat gällande musikens påverkan på dessa patienter. Sökningen 

resulterade i sju interventionsstudier, varav fyra var randomiserade kontrollerade studier 

(RCT). De var jämförbara och av hög kvalitet men hade lågt deltagarantal (n=20-51 

deltagare/grupp). Musiken (naturljud och instrumentella lugnande ljud) gav intraoperativa 

effekter såsom sänkt blodtryck och minskat behov av analgetika. Dessutom resulterade den i 

postoperativa effekter såsom minskad smärta och fortsatt minskat behov av analgetika, ökad 

tillfredställande upplevelse av anestesin och en snabbare mobilisering. Effekter som kan 

minska vårdlidandet för patienten. Resultatet indikerar att musik under generell anestesi har 

en positiv inverkan på patienter, men eftersom studierna är få till antalet och har små 

studiepopulationer kan inga säkra slutsatser dras om huruvida musik är en metod som skall 

införas i vården.  

 

 

Nyckelord: musik, generell anestesi, intra- postoperativt, RCT och vårdlidande 
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INLEDNING 
 

Då jag i fem år arbetat på flera operationsavdelningar har jag sett många patienter som fått 

olika former av anestesi och genomgått många olika operationer. En vanlig iakttagelse som 

jag då gjorde var att många patienter kändes sig stressade och rädda inför operation. Dessa 

känslor upplevdes särskilt hos de patienter som opererades i vaket tillstånd och som bedövats 

med spinal- och/eller epiduralanestesi. För att minska dessa känslor erbjöds patienterna att 

lyssna på musik. Före operationsstart fick de själva välja vilken musik de ville lyssna på. 

Patienterna lyssnade på musiken genom hörlurar som sattes på strax före operationsstart. 

Anestesisjuksköterskan som övervakade patienterna observerade att många patienter blev 

lugnare av detta. Både under och efter operation var det också vanligt att patienterna själva sa 

att de uppskattade musiken. De tyckte att den hade en avledande effekt som då gjorde dem 

lugna. Musiken verkar alltså ha haft god effekt på dessa vakna patienter. Under denna tid såg 

jag dock aldrig att musik användes på sövda patienter och det gjorde mig nyfiken på om det 

kunde ha god effekt även på dem. Just denna nyfikenhet är anledningen till varför jag vill 

göra denna undersökning som handlar om hur musik påverkar patienter under generell 

anestesi. 

  

BAKGRUND 
 

I det dagliga livet utsätts många människor för påfrestningar, som till exempel när någon 

närstående dör eller när stressnivån är mycket hög under en lång tid. Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) kallar sådana påfrestningar för livslidande. Alltså ett 

lidande som hör i hop med det vanliga livet. Ett annat lidande som upplevs då en människa 

drabbas av sjukdom eller skada är sjukdomslidande. Sjukdomslidandet kan uttrycka sig i form 

av smärta, illamående och trötthet. Det kan också medföra känslor av en djupare karaktär som 

isolering, ensamhet och sårbarhet. De som upplever sjukdomslidande behöver ibland opereras 

för att bli av med eller för att få lindrat sitt lidande. Vården i sig kan också skapa ett lidande, 

vårdlidande. Denna typ av lidande förorsakas av själva vårdandet eller brist på densamma. En 

dåligt fungerande vårdrelation mellan patienten och vårdgivaren utgör grunden till 

vårdlidandet. I samband med en operation uppstår lätt ett vårdlidande eftersom patienten kan 

uppleva maktlöshet om hon inte får göra sig hörd eller bli sedd. Det kan i sin tur resultera i att 

hon blir utestängd från sitt eget vårdande (ibid.). 

 

Hovind (2006) menar att vara patient upplevs av många som främmande. Rollen som patient 

skiljer sig ofta mycket ifrån yrkesrollen, föräldrarollen, etc. Som patient är individen passiv, 

har låg kontroll över situationen och är i ett stort behov av hjälp. För patienter som ska 

genomgå kirurgi upplevs ofta stress, osäkerhet och rädsla inför detta. Lindwall & Post (2000) 

skriver att ofta har patienten sedan lång tid tillbaka oroat sig över operationens resultat. 

Samtidigt kan hon känna stor glädje och tacksamhet över att operationen äntligen blir av. 

Personer som opereras akut har i regel inte hunnit förbereda sig på samma sätt som de som 

väntat på att bli opererade. När patienten inte är tillräckligt förbered har forskning visat att 

hela situationen kan upplevas som kaotisk (ibid.). 

 

Då patienterna kommer till operation möts de av både ny miljö och nya människor. 

Upplevelsen av detta varierar med patienternas förväntningar och erfarenheter. Om 

erfarenheterna av vården är goda och patienten förväntar sig att bli frisk efter ingreppet blir 

upplevelsen mer positiv än om operationen kanske inte resulterar i att patienten blir frisk. 
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(Hovind, 2006). Oavsett vilken situation patienten befinner sig i är det, enligt Lindwall och 

Post (2000), viktigt att anestesisjuksköterskan bemöter patienten med ödmjukhet och 

öppenhet och på så sätt blir inbjuden i patientens livsrum. Stomberg (1996) skriver, att trots 

att dessa möten ibland är korta i tid räknat är det viktigt att vårdaren skapar ett förtroendefullt 

intryck, inger trygghet och är lyhörd för uttryck hos patienten som oro, ängslan och smärta.  

Dahlberg et al. (2003) betonar att patientens lidande måste ses och bekräftas. Patienten måste 

också få tid och utrymme till att lida ut. När patientens lidande inte får det utrymme som 

behövs kan känslor av maktlöshet och kränkning uppstå. Samma känslor kan upplevas då 

vårdaren fokuserar för mycket på att följa vissa rutiner istället för att inrikta sig på patientens 

egna behov och önskningar. Stomberg (1996) menar att anestesisjuksköterskan måste se 

patienten i ett helhetsperspektiv och inte bara inrikta sig på själva behandlingen eller 

sjukdomstillståndet. Anestesisjuksköterskan ska hjälpa patienten och undvika att utsätta henne 

för mer obehag än vad som är nödvändigt.  

 

 

Smärta 
 

Kirurgi av alla slag medför oftast en smärtupplevelse. Smärta är en form av sjukdomslidande 

som Nisell och Lundeberg (1999) delar in fyra olika grupper: nociceptiv smärta, neurogen 

smärta, idiopatisk smärta och psykogen smärta. Nociceptiv smärta orsakas av direkt 

mekanisk, kemisk eller tekniskt stimulering och kommer från organ som hud, muskler, leder 

och stora kroppshålor. Smärta från huden uppstår då huden stimuleras på olika sätt. Det är 

graden av stimulering som avgör smärtupplevelsen omfattning. Muskelsmärta uppstår när 

vävnaden är dåligt syresatt till exempel när muskeln är kontraherad. Vid syrebrist i muskeln 

kan kraftig smärta uppstå. Ledsmärta orsakas av att receptorer som normalt inte används 

aktiveras, ett exempel är översträckning av en led. Smärta från kroppshålor, till exempel 

bröstkorg och buk, är i regel diffus och svårlokaliserad. Det smärtande området är vanligtvis 

större än det område som stimuleras. 

 

Neurogen smärta utgår både ifrån perifera nerver (så kallad neuropati) och centrala nerver (så 

kallad neurogen smärta). Perifer nervsmärta orsakas av skada eller inklämning av en perifer 

nerv. Inklämning av nerven ger inflammatoriska inslag som leder till att nervfibrerna bildar 

förgreningar eller små nystan (neurom). Neuromet har en ökad känslighet för tryck och 

beröring vilket gör att lätt stimulering av neuronet kan ge svår smärta. När perifera nerver 

skadas förtvinar dessa varpå närliggande oskadade nerver breder ut sig och kompenserar de 

skadade nervernas funktion. Dessa förändringar registreras i CNS (centrala nervsystemet) och 

är orsaken till varför neurogen smärta ofta upplevs som mer utbredd än vad som fallet är. 

Central nervsmärta orsakas av skador på de sensoriska banorna i CNS. En vanlig orsak till 

denna smärta är kirurgi, trauma eller blödning.  

 

Med idiopatisk smärta menas att orsaken till smärtan är oklar. Smärtan debuterar vanligtvis på 

samma sätt som vid nociceptiv smärta, men skiljer sig från denna genom att de personer som 

drabbas också får svårt att definiera sina känslor. Känslor som besvikelse och rädsla utrycks 

istället i smärta. En del patienter kan drabbas av personlighetsförändringar, till exempel kan 

de bli lättirriterade och misstänksamma. De kan också drabbas av depressiva besvär med 

påföljande sömnstörningar. Psykogen smärta orsakas av psykisk sjukdom och saknar fysisk 

förankring. Denna typ av smärta är mycket ovanlig och förknippas ofta med psykologisk 

ohälsa som oro och ångest (ibid.). Enligt Tönnessen (2003) måste orsaken till smärtan utredas 

grundligt innan patienten får diagnosen psykogen smärta. Ofta försöker man hitta vilka 

psykogena faktorer som framkallar smärtan. 
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Smärta ger fysiologisk stressrespons 
 

Smärtan som uppstår vid kirurgi är nociceptiv och ibland även neurogen. Den vävnadsskada 

som då uppstår kan ses som ett trauma för kroppen, vilket medför en rad neurologiska- och 

hormonella effekter. Järhult & Offenbartl (2002)  kallar dessa effekter för det neuroendokrina 

svaret. Hovid (2006) skriver att syftet med denna reaktion är att öka kroppens 

handlingsberedskap och förmåga att reagera snabbt på förändringar. Binjurebarken och det 

sympatiska nervsystemet aktiveras varpå noradrenalin och adrenalin frisätts och 

hjärtfrekvensen ökar (ibid.). Ökar gör också hjärtmuskelns kontraktionskraft (inotropi), 

kärlsammandragning (vasokonstriktion), och blodtillförseln till hjärna och muskler. Däremot 

minskar blodtillförseln till mage, tarm, njurar och hud (Järhult & Offenbartl, 2002). 

Stressignaler skickas till hypothalamus vilket gör att hypofysen ökar frisättningen av 

adrenokortikotropt hormon (ACTH) som i sin tur gör att kortisol frisätts (Hovind, 2006). 

Enligt Järhult & Offenbartl (2002) sker en ökad frisättning av glukos i blodet med syfte att 

hjärna och hjärta ska få tillräcklig med energi. Samtidigt frisätts hormoner som aldosteron och 

anti-diuretiskt hormon (ADH). Detta leder till ökad retention av vatten och elektrolyter i 

blodet. Kroppen blir därmed förberedd på att kunna förlora vätska vilket kan vara en fördel 

inför eventuell blödning och avdunstning under operation. 

 

 

Postoperativa smärtutlösta komplikationer  
 

Postoperativt har smärtan en viktig funktion i att alarmera för komplikationer (Tönnessen, 

2003). Smärtutlöst stressrespons är kroppens sätt att visa att något är fel i kroppen. Enligt 

Renck (2003) belastas hjärtat mycket vid smärtutlöst stressrespons, vilket ökar blodtrycket 

och risken för hjärtproblem. Precis som alla andra blodkärl i kroppen dras även hjärtats 

kranskärl ihop sig, vilket ökar risken för syrebrist (ischemi). Enligt Tönnessen (2003) är detta 

vanligast hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom. Smärtan påverkar också mekanismen 

som styr blodets koagulationsförmåga vilket i sig ökar risken för uppkomsten av blodproppar 

(Renck, 2003). 

 

Tönnessen (2003) menar att det är smärtan i det postoperativa skedet som medför uppkomst 

av illamående och kräkning, vilka beror på en hämmad aktivitet i mag- tarmkanalen. 

Paralytiskt ileus, eller stillastående tarm som det också kallas, är ett välkänt problem som 

främst förekommer efter bukoperationer. Renck (2003) beskriver även andra typer av besvär 

som till exempel lungkomplikationer. Dessa smärtor uppstår vanligen efter operationer i övre 

delen av buken och i bröstkorgen. Varje andningsrörelse blir då smärtsam och kan leda till att 

patienten tar mindre andetag vilket gör att den totala andningsvolymen minskar och risken för 

att de perifera lungblåsorna faller samman ökar. När de perifera lungblåsorna faller samman 

fyller lungblåsorna inte längre någon respiratorisk funktion, istället ökar risken för en 

postoperativ lunginflammation.  

 

Den postoperativa smärtan ökar trycket i muskulaturen och triggerpunkter (muskelknutor) kan 

utvecklas. Dessa kan vara svåra att smärtstilla och kan då bli långvariga (Tönnessen, 2003). 

Smärta kan också medföra långsam mobilisering av den opererade patienten vilket kan 

resultera i ökad risk för till exempel trycksår, lunginflammation, blodproppar och stillastående 

tarm (Renck, 2003). Det är allmänt känt att snabb mobilisering har en positiv effekt för det 

postoperativa förloppet (Tönnessen, 2003). 
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Smärtskattning 
 

För att smärtan ska kunna behandlas på bästa sätt är det viktigt att sjuksköterskan förstår hur 

patienten upplever smärta. Det kan sjuksköterskan ta reda på genom att låta patienten värdera 

intensiteten av sin smärta. Det vanligaste instrumentet är VAS (visuell analog skala) 

Huskinsson (1974) kallar detta instrument för universellt målinstrument och beskriver det 

som en 100 mm lång linje, där 0 står för ”ingen smärta” och 100 för ”värsta tänkbara smärta”. 

Patienten markerar det ställe på linjen som bäst motsvarar vilken intensitet av smärtan som 

patienten upplever just då. Om patienten skattar sin smärta 40 mm skall smärtlindring ges. 

Tönnessen (2003) poängterar också att VAS är en ofullständig beskrivning av smärta som 

bara kan användas för att beskriva hur  smärtan upplevs vid mättillfället. 

 

 

Smärthämningsmekanismer 
 

Då en skada uppstår på huden uppkommer smärta på grund av att smärtreceptorer i vävnaden 

stimuleras. Stimuli av de perifera smärtreceptorerna orsakas av värme, kyla eller 

mekaniskt/kemiskt stimuli (Melzack & Wall, 1965). Detta stimuli omvandlas till en bioelektrisk 

impuls som skickas till bakhornet, i ryggmärgen, där den kopplas om och förs vidare till 

hjärnstammen och hjärnbarken där smärtan registreras av patienten. Smärtimpulsen kan 

hämmas på perifer nivå, ryggmärgsnivå, hjärnstams- och hjärnbarksnivå. Genom att 

inaktivera smärtreceptorerna vid smärtnervernas slut hämmas smärtan på perifer nivå. Vanliga 

läkemedel som inaktiverar smärtreceptorerna är, lokalbedövningspreparat och lokalt verkande 

opioider (morfinklassificerade läkemedel). Även NSAID (Non-steroidal anti-inflammatory 

drugs) hämmar smärta som har inflammatoriska inslag. Paracetamol och kyla har också 

smärthämmande effekter perifert (Nisell & Lundeberg, 1999). 

  

På ryggmärgsnivå kan smärtan hämmas genom aktivering av nervfibrer som är känsliga för 

tryck, beröring, vibration, värme och kyla. Som till exempel hämmas smärtan något när man 

blåser eller masserar kring det smärtande området. Denna mekanism kallas för portteorin 

”gate control theory” (Melzec & Wall, 1965). På ryggmärgsnivån har även kroppens egna 

morfinliknande ämnen, endorfinerna en smärthämmande effekt. De binder sig till opioida 

receptorer som hämmar överföringen av smärtsignaler. Mängden endorfiner ökar bland annat 

vid kortvarig stress, fysisk ansträngning och avledning som lätt massage och musik. 

Transcutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en apparat där elektroder placeras på huden. 

Apparaten avger ström som stimulerar utvalda nerver. Lågfrekvent TENS ökar endorfinhalten 

medan högfrekvent stimulering ökar istället effekten av ”gaten” (Hovind, 2006). Ibland 

används en kombination av både låg och högfrekvent TENS. 

 

Spinal- och Epiduralanestesi (EDA) är två olika typer av bedövning som också verkar på 

ryggmärgsnivå. Lokalbedövningsmedel sprutas in och hämmar smärtimpulser genom att 

diffundera till cerebrospinalvätskan och därigenom blockera nervfibrer som har en direkt 

smärtstillande verkan. I epiduralanestesi ges vanligen opioider (morfinliknande preparat) som 

även diffunderar till cerebrospinalvätskan för att sedan binda sig till opioidreceptorer. Spinal- 

och epiduralbedövningen blockerar nervfibrerna i de segment de ges, vilket till exempel, gör 

att operationer i benen, underlivet och buken kan genomföras utan generell anestesi (Nisell & 

Lundeberg, 1999). 

 

När smärtimpulserna kommer till hjärnstammen aktiveras denna varpå medvetandet skärps 

och beredskapen höjs.  Impulserna kommer därefter till hjärnbarken där de knyts samman till 
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en medveten och känslomässig smärtupplevelse. Från hjärnan går nedåtgående nervbanor som 

kontrollerar, förändrar och hämmar uppåtgående smärtstimuli (Hovind, 2006). Både 

morfinklassificerade läkemedel och endorfiner ger smärthämmande effekter här. Även gott 

omhändertagande, positiv förväntan och hypnos kan ha smärthämmande effekt vid hämning 

på hjärnbarksnivå (Nisell & Lundeberg, 1999). 

 

 

Anestesi 
 

I samband med operation måste smärtimpulserna hämmas så inte patienten upplever smärta. 

Detta görs då anestesi tillämpas. Anestesi betyder känsellöshet och är ett samlingsnamn för all 

form av narkos och bedövning (Hallenberg & Warrén-Strömberg, 1996). Anestesi delas 

vanligtvis in i regional anestesi, generell anestesi och en kombination av regional och generell 

anestesi. Regional anestesi innebär att endast en del av kroppen blir bedövad. I denna grupp 

ingår centrala nervblockader som spinal- och epiduralanestesi, perifera nervblockader, 

intravenös regional anestesi (IVRA), infiltrationsanestesi och ytanestesi. Generell anestesi 

innebär bortfall av all känsel inklusive medvetslöshet (Halldin & Lindahl, 2005).  Enligt 

Hovind (2006) påverkar generell anestesi CNS och ger medvetslöshet (hypnos) med 

påföljande minnesförlust (amnesi). Eftersom de autonoma reflexerna hämmas känner 

patienten inte heller någon smärta (analgesi). I vissa situationer försätts också patienten i total 

muskelavslappning som till exempel inför intubation och under kirurgi där stora 

muskelgrupper berörs. 

 

Inför generell anestesi kopplas patienten till blodtrycksmätning, pulsoxymetri, (POX) och 

elektrokardiografi (EKG). Utgångsvärdena av denna övervakning dokumenteras för att senare 

kunna upptäcka eventuella förändringar. Efter att patienten somnat och fri luftväg säkrats 

övervakas fler parametrar såsom temperatur, koldioxidhalt i in- och utandad luft, syrgashalt 

av in- och utandad luft samt luftvägstryck som ger information om lungorna och bröstkorgens 

tänjbarhet ”complience”. I de fall då patienten är svårt sjuk eller operationen är omfattande 

mäts också artär- och ventryck. Ibland används bispektralt index (BIS) för att mäta 

medvetandenivån. Detta utförs genom att elektroder fästs på patientens huvud och kopplas till 

en monitor som anger en siffra mellan 0-100. Ju lägre siffra som visas desto djupare sover 

patienten. Till exempel så motsvarar siffran 60 ett adekvat sömndjup. I de fall då den 

generella anestesin kompletterats med muskelavslappnade läkemedel mäts ofta graden av 

muskelavslappning med en nervstimulator som kallas Train Of Four (TOF) (ibid.). 

 

Enligt Hovind (2006) omfattar övervakningen under anestesi inte bara mätningar av 

monitorer utan också av kliniska observationer. I den kliniska övervakningen ingår alltid 

observation av patienten genom kontroll av medvetandenivå, förekomst av rörelser, 

andningsrörelser, andningsblåsans rörelser samt hudens färg, utseende och temperatur. Enligt 

Halldin (2005) innefattar den kliniska övervakningen inspektion, perkussion, auskultation och 

palpation. Hovind (2006) skriver vidare att övervakningen under anestesi innebär att de 

kliniska observationerna jämförs med de monitoriska mätningarna och utifrån denna 

information ges patienten adekvat vård. Syftet med övervakningen är att trygga patientens 

säkerhet och välbefinnande under hela anestesiförloppet. För de patienter som får generell 

anestesi handlar det också om att säkerställa patientens smärtfrihet och medvetslöshet. För 

vakna patienter som bedövats med regional anestesi är smärtfrihet och mental tillfredställelse 

det mest centrala. Ett mentalt tillstånd som till exempel rädsla och oro, kan minskas med icke-

farmakologiska metoder som till exempel musik (ibid.). 
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Musik 
 

Musik påverkar det autonoma nervsystemet och stimulerar frisättningen av ett antal 

transmittorsubstanser, vilket i sin tur ger en avslappnande effekt. Detta gör att känslor som 

oro, rädsla och smärta inte upplevs lika starkt som vanligt. Musik har använts i olika kliniska 

sammanhang som till exempel efter operation, inom intensivvården och hjärtsjukvården. Det 

används också för att minska psykologiska och fysiologiska följder av sjukdom eller 

behandling (Cooke, Chaboyer & Hiratos, 2005). Enligt Grönlund, Alm & Hamarlund (1999) 

påverkar musik tankeprocesser som engagerar sinnen som syn, hörsel, smak samt upplevelser 

av rörelse, position och beröring. Detta kan upplevas som ett känslotillstånd på medveten eller 

omedveten nivå. Känslotillståndet kan ses som ett slags ”rum” som gör det möjligt för 

människan att hantera tillstånd som är smärtsamma (ibid). 

 

Holmes-Atwater (1999) beskriver ett ljud som kallas Hemisfärisk Synkronisering (Hemi-

Sync). Genom att lyssna på detta ljud stimuleras båda hjärnhalvorna så att medvetandenivån 

kan påverkas, vilket i sin tur kan medföra känslor som avslappning, stressminskning, 

smärtreduktion och sömn. Hjärnan har en medfödd förmåga att upptäcka fas-skillnader mellan 

öronen, vilket gör det möjligt att uppfatta Hemi-Synkroniserat ljud. Detta inträffar när två 

sammanhängande ljud av nästan samma frekvens spelas, en i vartdera öra. 

Sammanslagningen av dessa två ljud uppfattas av hjärnan som ett tredje ljud. Hemi-

Synkroniserat ljud är en vidsträckt accepterad metod, för att uppnå avslappning, inom den 

anestesiologiska och neurofysiologiska forskningen (Ibid.). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

En operation föregås ofta av ett lidande i form av sjukdomslidande och/eller livslidande. 

Syftet med operationen är att lindra eller bota detta lidande. Operationen i sig kan också 

medföra en form av lidande som kallas vårdlidande som kan till exempel yttra sig genom 

smärta. Smärtan skall under operation avlägsnas med någon typ av anestesi, men i de fall då 

patienten har fått generell anestesi och därmed försatts i ett medvetslöst tillstånd kan ändå 

kroppen reagera på smärta. Detta medför då en stor påfrestning för kroppen och risken för 

postoperativa komplikationer ökar. Smärtan beror på att medvetslösheten blivit för ytlig på 

grund av för låga doser av hypnotika och/eller analgetika. För mycket farmaka medför i sin 

tur en ökad risk för postoperativa biverkningar. Det blir därför viktigt att hålla en balans 

mellan smärtan och mängden farmaka. Det optimala hade därför varit att använda en icke-

farmakologisk metod som har en smärtstillande verkan och som därigenom minskar behovet 

av farmaka. Musik har visat sig ha god smärtstillande effekt på vakna patienter under regional 

anestesi, men användningen av musik på patienter under generell anestesi är i princip 

obefintlig vilket gör att detta blir extra viktigt att undersöka. 

SYFTE 
 

Syftet att värdera forskning om hur musik påverkar patienten under generell anestesi. 
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METOD 
 

Detta är en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg & Wengström (2008) definieras en 

sådan metod först av en tydlig fråga, som sedan efterföljs av en systematisk sökning av 

studier. Därefter granskas studierna kritiskt och analyseras ingående. Slutligen sammanställs 

studiernas resultat. Viktigt är att litteraturstudien grundar sig i aktuell forskning så att bästa 

beslutsunderlag skapas för den kliniska verksamheten. 

 

Datainsamlingsmetod 
 

För att få råd om hur databaserna användes på bästa sätt togs kontakt med söksupport på 

Högskolans bibliotek. Därefter påbörjades fritextsökning i databasen Cinahl. Provade först att 

göra en fritextsökning utan begränsningar. Det gav inte bara en överblick över området utan 

också uppslag till nya sökord varpå följande sökord tillslut kombinerades: music* and 

perioperative, music* and intraopera*, music* and anaesthesia samt music* and anesthesia. 

Dessa sökningar begränsades ytterligare med hjälp av urvalskriterierna ”peer-rewied” och 

”english language”. Av totalt 117 studier valdes tre för närmare granskning men då två var 

dubbletter blev det två att granska. Sökningen fortsatte sedan i databasen Pubmed. Här 

användes samma sökord som i Cinahl förutom att urvalskriterierna ändrades till följande: 

”adults”, ”english language” och ”RCT”. Sökresultatet av ”music and anaesthesia” och 

”music and anesteshia” visade identiska resultat i Pubmed vilket det inte gjorde i Cinahl. 

Sökningen i Pubmed kompletterades med ”musictherapy and general anaestesi” och ”music 

under general anaesthesia”. Dessa gav endast ett fåtal träffar och därför togs urvalskriterierna 

bort. Sökningen i Pubmed gav totalt 202 träffar varav 41 studier inkluderades. Eftersom 

flertalet av de inkluderade studier var dubbletter blev det sju studier som kunde inkluderas. 

Två av dessa studier var dubbletter av de studier som tidigare inkluderats efter sökningen i 

Cinahl och därför blev totala antalet inkluderade studier sju. Sökningen innefattade även 

Cochrane där en review hittades. I denna fanns tre studier som matchade inklusionskriterierna 

men då en närmare analys gjordes visade det sig att dessa studier redan funnits i tidigare sökta 

databaser och då inkluderats. 

  

Inklusionskriterierna var följande: vuxna patienter som, via hörlurar lyssnat på ljud/musik, 

under generell anestesi då de genomgått kirurgi. Musikens effekt på patienterna måste ha 

mätts och analyserats på något sätt. De studier som inte överrensstämde med 

inklusionskriterierna exkluderades. Till exempel exkluderades studier som handlade om 

patienter som fick lyssna på musik endast preoperativt, under operation i vaket tillstånd eller 

postoperativt. Då begränsningarna i Cinahl inte innefattade barn framkom även ett fåtal träffar 

om musikterapi på barn. Dessa exkluderades också. Dessutom exkluderades studier som 

handlade om musikterapi givet i annat syfte, som till exempel vid icke-kirurgiska 

behandlingar och vid mindre intravasala ingrepp. Till sist exkluderades också studier som 

primärt inte utvärderade effekter av musik samt litteraturöversikter. Litteratursökningen 

presenteras närmare i tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanställning av litteratursökningen 

Databas Sökord Antal träffar  Inkluderade Exkluderade och orsak 

Cinahl Music* 
AND Perioperative 

40 0 n=40 
Musikterapi på vakna patienter (n=9) 

Preoperativ musikterapi (n=8 ) 

Pre- och postoperativ musikterapi (n=1) 
Postoperativ musikterapi (n=7) 

Ej musikterapi (n=8) 

Musikterapi i annat syfte (n=3 ) 
Litteraturöversikt (n=4 

Cinahl Music* 

AND Intraoper* 

16 1 n=15 

Musikterapi på vakna patienter (n=7) 

Postoperativ musikterapi (n=2) 
Ej musikterapi (n=2 ) 

Musikterapi i annat syfte (n=2 ) 
Musikterapi på barn (n=1 ) 

Litteraturöversikt(n=1) 

Cinahl Music*  

AND Anaesthesia 

6 0 n=6  

Musikterapi på vakna patienter (n=3) 
Ej musikterapi (n=1) 

Musikterapi på barn (n= 1) 

Litteraturöversikt (n=1) 

Cinahl Music*  

AND 

Anaesth* 

9 0 n=9 

Musikterapi på vakna patienter (n=3 ) 

Postoperativ musikterapi (n=2) 
Ej musikterapi (n=2)  

Musikterapi på barn (n=1 ) 

Litteraturöversikt=1 

Cinahl Music* 
AND Anesthesia 

43 2 n=41 
Musikterapi på vakna patienter (n=13 ) 

Postoperativ musikterapi (n=10) 

Ej musikterapi (n= 9) 
Musikterapi på barn (n=3) 

Litteraturöversikt (n=6) 

Pubmed Music  
AND Perioperative 

14 2 n=12 
Musikterapi på vakna patienter (n=4) 

Preoperativ musikterapi (n=2) 

Postoperativ musikterapi (n=3) 
Ej musikterapi (n=2)  

Musikterapi i annat syfte (n=1) 

Pubmed Music 
AND Intraoperative 

18 7 n=11 
Musikterapi på vakna patienter (n=5) 

Postoperativ musikterapi (n=5) 

Musikterapi i annat syfte (n=1) 

Pubmed Music  
AND Anaesthesia 

35 7 n=28 
Musikterapi på vakna patienter (n=8) 

Preoperativ musikterapi (n=3) 

Postoperativ musikterapi (n=8) 
Ej musikterapi (n=3) 

Musikterapi i annat syfte (n=5) 

Litteraturöversikt=1 

Pubmed Music  

AND Anesthesia 

35 7 n=28 

Musikterapi på vakna patienter (n=8) 

Preoperativ musikterapi (n=3) 
Postoperativ musikterapi (n=8) 

Ej musikterapi (n=3) 

Musikterapi i annat syfte (n=5) 
Litteraturöversikt (n=1) 

Pubmed Musictherapy AND 

General Anaesthesia 

13 4 n=9 

Musikterapi 

på vakna patienter (n=1) 
Preoperativ musikterapi (n=1) 

Postoperativ musikterapi (n=5) 

Musikterapi i annat syfte (n=1) 
Litteraturöversikt (n=1) 

Pubmed Musictherapy 

AND 
General Anaesthesia 

 

 
 

utan begränsning 

21 4 n=17 

Musikterapi på vakna patienter (n=3) 
Preoperativ musikterapi (n=1) 

Postoperativ musikterapi (n=6) 

Ej musikterapi (n=1) 
Musikterapi i annat syfte (n=2) 

Musikterpi på barn (n=3) 

Litteraturöversikt (n=1) 
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Fortsättning tabell 1 
 

Databas Sökord Antal träffar  Inkluderade Exkluderade och orsak 

Pubmed  Music  

under  

general anaesthesia 

7 3 n=4 

Musikterapi på vakna patienter (n=1) 

Postoperativ musikterapi (n=2) 
Ej musikterapi (n=1) 

Pubmed Music  

under  

general anaesthesia 
 

 

utan begränsning 

18 7 n=11 

Musikterapi på vakna patienter (n=5) 

Postoperativ musikterapi (n=3) 
Musikterapi i annat syfte (n=1) 

Ej musikterapi (n=1) 

Litteraturöversikt(n=1) 

 

Analysmetod 

 

De utvalda studierna lästes först igenom för att få en övergripande blick av innehållet. De 

översattes sedan till svenska så ingen språkförbistring skulle uppstå. Återigen lästes de 

igenom, upprepade gånger och mera noggrant. På så sätt uppstod en känsla för resultatet i 

artiklarna. Denna känsla gjorde att det blev lättare att förstå och tolka studiernas helhet. För 

att se om studierna var jämförbara och hade samma fokus skrevs en sammanfattning över 

studiernas design, syfte, metod, deltagare, mätinstrument och resultat. De delar av texten som 

berörde metoden det vill säga urval, blindning, bortfall, powerberäkning, beskrivning av 

interventions- och kontrollgrupper och delar av diskussionen markerades med olika färger. 

Därefter påbörjades analysarbetet som syftade till att bedöma varje studies kvalitet, genom att 

se hur väl metoden var beskriven och söka efter systematiska felkällor (bias). Analysen 

baseras på instrumentet “The Cochrane Collaboration´s tool of assessing risk of bias” 

(Higgins & Green, 2009) (Bilaga 2). 

 

Analysarbetet av varje enskild studie påbörjades med att kontrollera att alla studier var 

godkända av en etisk kommitté, vilket de var. Sedan fortsatte analysen med granskning av 

urvalsmetoden. Först för att se om den fanns beskriven och i så fall om och i så fall hur 

randomiseringsmetoden var beskriven. Enligt Jadad, Moore, Carroll, Jenkinson, Reynolds, 

Gavaghan & McQuay (1996) innebär en korrekt utförd randomisering att alla patienter har 

samma chans att få behandling. Ett exempel på korrekt förfarande är när en datorgenererad 

lista används för randomisering. Alternativet, icke randomiserat urval, som till exempel 

baseras på födelsedatum eller datum för besök på sjukhuset, anses inte vara är en lämplig 

randomiseringsmetod eftersom risken finns för selektion i urvalet och påföljande systematiska 

fel. Dessa studier har enligt Forsberg & Wengström (2008) en kvasiexperimentell design. En 

studie som har minst en interventionsgrupp och kontrollgrupp med korrekt 

randomiseringsförfarande kallas, enligt Forsberg & Wengström (2008), för en randomiserad 

kontrollerad studie (RCT).  Efter att randomiseringsmetoden klarlagts, granskades också hur 

patienterna eller forskarna gått tillväga för att hemlighålla resultatet av randomiseringen så 

inte utvärderare kunnat räkna ut vilken behandlingsgrupp patienterna tillhör, i dessa fall vilka 

patienter som ska lyssna på musik under operationen.  

 

Jadad et al. (1996) menar att en studie som uppges vara ”dubbelblind” måste också vara det i 

praktiken. I en dubbelblind studie känner varken personalen som ger interventionen eller 

patienten som får den till vilken behandling som ges. I en så kallad enkelblind studie känner 

vanligen inte patienterna till vilken behandling de fått eller så finns det en ”oberoende” 

bedömare eller statistiker som är ovetande om vilken behandling patienten fått. Ju fler som 

känner till behandlingen desto större risk är det att resultatet påverkas. Personalen eller 

patienten kan då medvetet eller omedvetet påverka resultatet och därför har dubbelblinda 
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studier högsta bevisvärdet Granskningen fortsatte med att se om studierna var enkel- eller 

dubbelblinda och vilka metoder som använts för att säkerställa metoden för blindning.  

 

Ytterligare en viktig faktor i analysen var att se så intervention- och kontrollgrupperna var 

jämförbara innan studien påbörjades. Faktorer som ålder, kön, vikt, fysiologisk status (ASA), 

preoperativ diagnos, premedicinering, typ av kirurgi med mera studerades.  Är grupperna inte 

jämförbara från studiens start kan inte resultatet bli jämförbart. Till exempel om den ena 

gruppen består huvudsakligen av yngre patienter och den andra av äldre kan systematiska fel 

uppstå. I denna del av analysen granskades också hur många patienter som deltog i varje 

studie, antal per grupp, och om denna storlek var lämplig i förhållande till det som 

undersöktes. Om gruppstorleken är lämplig framgår ofta genom så kallad powerberäkning. 

Forsberg & Wengström (2008) menar att en powerberäkning är en beräkning på studies styrka 

samt ett mått på hur stor sannolikhet det är att studien påvisar en effekt med viss felmarginal. 

Powerberäkningen påvisar hur stort stickprovet (grupperna) behöver vara för att uppnå > 80 

% chans att påvisa en effekt (med ett p-värde <0.005). En sådan beräkning grundar sig på den 

variabel som hypotesen bygger på. En variabel kan till exempel vara behov av analgetika, den 

kallas för primärvariabel.  

 

I varje studie ska det finnas exklusionskriterier, vilket innebär faktorer som kan exkludera 

patienter ur studien. Patienter kan, förutom exklusionskriterierna, falla ur studien exempelvis 

om patienterna väljer att avbryta sitt deltagande så kallad ”drop-outs” eller om det uppstår 

problem i samband med mätningen med mera. Detta så kallade bortfall granskades genom att 

se hur ingående bortfallet beskrivits. Orsaker till bortfallet, totala antalet bortfall samt antalet 

bortfall i varje grupp ingick i analysen. Då bortfallet är mer än tio procent rekommenderas en 

bortfallsanalys göras. Vid en bortfallsanalys analyseras de patienter som exkluderats ur 

studien utifrån till exempel ålder och kön eller faktorer som kan ha betydelse för resultatet. 

Författarna ska sedan analysera och berätta hur dessa kan ha påverkat studiens resultat 

(Forsberg & Wengström, 2008). Granskningen innebar också att se om alla randomiserades 

data analyserats även om de inte fullföljt studien. Denna analys kallas det för ”intention to 

treat” analys. Syftet med den är att studien ska likna ”verkligheten” så mycket som möjligt. I 

verkligheten följer inte alla patienter den ordination de fått etcetera. Per protocolanalys är 

ytterligare en analys som beskriver och analyserar de patienter som genomfört alla delar i 

studien. Till skillnad från ”intention to treat” analys är det bara de patienter som genomgått 

hela studien som följs upp (Gunnarsson, 2002). Viktigt är att se hur de randomiserades data 

påverkar studiens totala resultat. Jadad et al. (1996) anser att patienter som varit inkluderade i 

studien och sedan exkluderats måste beskrivas. 

 

Till sist granskades studierna för att se om författarna diskuterat kring andra ”selektiva” 

faktorer som kan påverkat resultatet, så kallad ”confounding factors”, CF. En egen tolkning 

gjordes också för att se om någon ytterligare CF kunde hittas i studierna. Randomisering, 

blindning samt bortfall är de faktorer som påverkar risken för bias mest (Jadad et al., 1996). 

Tabell 2 i resultatet visar de krav som ställs på en studie och som används för att fastställa 

studiens kvalitet (risk för bias). Varje studie får ett poäng för varje krav som uppfylls. Max är 

sju poäng. Studierna värderades avseende hög eller låg kvalitet. Studierna med hög kvalitet 

beskriver en lämplig randomiseringsmetod och uppfyller i huvudsak de andra kraven, 

Studierna med låg kvalitet uppfyller inte kravet på beskriven och lämplig 

randomiseringsmetod. Instruktion för bedömning av studierna visas i tabell 2 nedan.  

 

 



11 

 

Tabell 2. Beskrivning av analysmetod för utvärdering av studiernas kvalitet enligt Capeda, 

Carr, Lau & Alvarez, (2009). 

 

 

 

RESULTAT 
 

Denna litteraturstudie baseras på sju interventionssttudier. Fyra av sju studier är 

randomiserade på ett korrekt sätt och är RCT:s (Tsuchiya, Asada, Ryo, Noda, Hashino, Sato, 

Sato & Inoue, 2003; Nilsson, Rawal, Uneståhl, Zetterberg & Unosson, 2001; Nilsson, Rawal 

& Unosson, 2003; Kliempt, Ruta, Ogston, Landbeck & Martay, 1999). De övriga tre har en 

kvasiexperimentell design, vilket sänker deras bevisvärde betydligt (Dabu-Bondoc, Vadivelu, 

Benson, Perret & Kain, 2010; Lewis, Osborn, & Roth, 2004; Migneault, Girard, Albert, 

Chouinard, Boudreault, Provencher, Todorov, Ruel & Girard, 2004). Samtliga nämnda fyra 

RCT:s har använt en slumpmässig datorgeneraliserad lista för randomisering. I de övriga tre 

studierna är inte randomiseringsmetoden beskriven. En otydligt beskriven 

randomiseringsmetod påverkar kvaliteten på studien mer negativt än vad något av de andra 

kraven gör eftersom den kan göra att urvalet selekteras. 

 

 Antalet deltagare är också en faktor som påverkar kvaliteten på studierna. Antalet deltagare 

varierade mycket mellan de olika studierna. Studien av Nilsson et al. (2003) baseras på 151 

patienter som randomiserats till tre grupper (50 patienter/grupp). Denna studie har det största 

antalet patienter. Nilsson et al. studie (2001) baseras på tre grupper med cirka 30 patienter i 

varje grupp, vilket är lika många som i studien av Tsuchiya et al. (2003). Kliempt et al. (1999) 

visar på 76 patienter i tre grupper (25 patienter/grupp) och studien Dabu-Bondoc et al. (2010) 

baseras på 60 patienter fördelat på tre grupper (20 patienter/grupp). Till sist två studier med 

15 patienter/grupp som i studien av Lewis et al. (2004) baseras på fyra grupper, totalt 60 

patienter och studien av Migneault et al. (2004) baseras på två grupper med totalt 30 patienter. 

I studierna Migneault et al. (2004), Dabu-Bondoc et al. (2010); Tsuchiya et al. (2003); 

Nilsson et al. (2001) och Nilsson et al. (2003) grundar sig antalet patienter på en 

powerberäkning. Det totala antalet patienter i föreliggande litteraturstudie är 530 och av dessa 

ingår 374 patienter i studier av hög kvalitet.  

 

I tre av sju studier framgår orsaken till bortfallet (Tsuchiya et al. 2003; Nilsson et al., 2001; 

Lewis et al., 2004). I studien av Kliempt et al. (1999) rapporteras bortfallet men orsaken till 

det finns inte beskriven. Migneault et al. (2004) och Nilsson et al. (2003) rapporterar inte om 

bortfallet men det kan uppskattas när en jämförelse av antalet patienter innan intervention och 

under intervention görs. Dabu-Bondoc et at. (2010) rapporterar inte om bortfall. Ingen av de 

sju studierna har använt ”intention to treat” analys. Nilsson et al. (2001); Kliempt et al. 

(1999); Nilsson et al. (2003) och Tsuchiya et al. (1999) får 5-6 poäng av 7 möjliga, vilket 

innebär att de uppfyller flest av de kraven för att anses vara av hög metodologisk kvalitet, se 

bilaga 1. 

 

 

Beskriven 

randomiserings- 
metod 

Dold ranodomiserings-

metod 

Blindad 

personal 

Blindade 

patienter 

Jämförbara 

Grupper 

”Intention     

to treat” 

 <20% 

bortfall 

Totala 

poäng/ 
Kvalitet 

1 1 1 0 1 0 1 5 / Hög 

0 0 1 1 1 0 1 4 / Låg 
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Tabell 3. Analysmetod enligt Capeda, Carr, Lau & Alvarez, (2009). 

 
 

Interventionsstudierna har både likheter och skillnader. Likheterna består i att samtliga 

patienter som deltar är vuxna och har genomgått öppen/laparaskopisk kirurgi på en 

operationsavdelning under generell anestesi. De har minst en interventionsgrupp där 

patienterna fått lyssna på musik eller ljud och en kontrollgrupp där patienterna fått lyssnat på 

ljudlöst band eller ljud från operationssalen. Patienterna har haft hörlurar på sig oavsett om de 

lyssnat på musik eller inte. Musiken/ljudet har startats efter att patienten sövts. Samtliga 

patienter har sövts med intravenös hypnotika, Propofol och smärtlindrats med Fentanyl. Övrig 

läkemedelsbehandling under operation skiljer sig något, vilket inte påverkar hypnosen eller 

analgesin avsevärt. Före start visades inga av studierna ha några demografiska skillnader 

mellan interventionsgrupp/er och kontrollgrupp, det vill säga ålder, kön, fysiologiskt status 

(ASA) med mera mellan de olika grupperna skilde sig inte åt. All personal i samtliga studier 

är ”blindade”. Alla studier har också valt samma signifikanta nivå för att kunna påvisa 

signifikant skillnad (p<0.05).  

 

Precis som att det finns många likheter mellan studiernas metoder finns det också skillnader. 

Studiernas syften skiljer sig till exempel åt. Fyra studier syftar till att undersöka vilken effekt 

musiken/ljudet har på patienterna intraoperativt. KIiempt et al. (1999) undersöker effekten av 

musiken/ljudet på smärta, Lewis et al. (2004) utvärderar effekter på smärta och 

hemodynamiska förändringar, Tsuchiya et al. (2003) bedömmer hemodynamiska förändringar 

och Migneaelt et al. (2004) studerar effekter på insöndring av stresshormoner. Två av 

studierna syftar till att undersöka hur musiken/ljudet påverkar patienten postoperativt. Dabu-

Bondoc et al. (2010) undersöker postoperativ smärta och behov av smärtbehandling och 

Nilsson et al. (2001) undersöker effekter på smärtintensitet, illamående, trötthet, 

tarmfunktion, mobilisering och välbefinnande. Nilsson et al. (2003) studerar under vilket 

skede, intra- eller postoperativt, musikterapin ger bäst effekt. För att få en tydlig bild över 

varje studies resultat presenteras de först en och en. Efter det presenteras en sammanfattning 

av resultatet från de studier som bedöms ha högst kvalitet.  

 

 

 

Studie Deltagare Beskriven 

random. 

metod 
 

 Dold 

 random. 

 metod 

Blindad 

personal 

Blindade 

patienter 

Jämförbara 

grupper 

”Intention  

to treat” 

< 20 % 

bortfall 

Totala 

poäng 

Kvalitet 

Dabu- 

Bondoc 
(2010) 

Grupp A (n=20) 

           B (n=20) 
           C (n=20) 

0 0 1 0 1 0 0 2 Låg 

Migneault 

(2004) 

Grupp A (n=15) 

           B (n=15) 

0 0  1 1 1 0 1 4  Låg 

Lewis  
(2004) 

Grupp A1 (n=15) 
           B1 (n=15) 

           A2 (n=15) 

           B2 (n=15) 

0 0 1 1 1 0 1 4 Låg 

Tsuchiya 
(2003) 

Grupp A (n=29) 
           B (n=30) 

1 1 1 0 1 0 1 5 Hög 

Nilsson  

(2003) 

Grupp A (n=51) 

           B (n=51) 
           C (n=49) 

1 1 1 0 1 0 1 5 Hög 

KIiempt 

(1999) 

Grupp A (n=25) 

           B (n=25) 

           C (n=26) 

1 1 1 1 1 0 1 6 Hög 

Nilsson  

(2001) 

Grupp A (n=30) 

           B (n=30) 

           C (n=28) 

1 1 1 1 1 0 1  6 Hög 
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Interventionsstudier med låg kvalitet 
 

Dabu-Bondoc et al. (2010) undersökte vilken effekt Hemi-synkroniserat ljud hade på 

postoperativ smärta och smärtbehandling jämfört med patienter som lyssnat på egen vald 

musik och ingen musik. Trettio minuter före anestesistart sattes hörlurarna och eventuell 

musik på, beroende på vad patienten randomiserats till. De mätningar som gjordes var 

blodtryck, puls, behov av analgetika intraoperativt och smärtskattning med (VAS) 

postoperativt. Resultatet visade att de patienter som lyssnat på hemi-synkroniserat ljud krävde 

mindre analgetika intraoperativt jämfört både med de patienter som lyssnat på egen vald 

musik (p=0.02) och de som inte lyssnat på musik (p=0.04). Gruppen med hemi-synkroniserat 

ljud upplevde även mindre smärta en och 24 timmar postoperativt jämfört med de två andra 

grupperna (p=0.002) vs (p=0.005). Samma grupp krävde kortare vårdtid jämfört med de som 

lyssnat på egen vald musik och ingen musik (p=0.048 vs p=0.048).  

 

Metodologisk kvalitet: Författarna skriver att 25 procent av patienterna i studien genomgick 

mindre ingrepp och kortvariga ingrepp som generellt kräver små eller inga doser av 

smärtstillande läkemedel postoperativt. De menar att detta kan vara en confounder som 

påverkat resultatet positivt på ett felaktigt sätt. Studien har flera andra brister till exempel 

framgår det inte hur randomiseringen gått tillväga. Bortfallet är inte beskrivet och utförandet 

av blindningen av personalen på operation är otydligt beskrivet. Studien bedöms därför ha en 

låg metodologisk kvalitet. 

 

 

Hypotesen som Migneault et al. (2004) ville undersöka var om musik under generell anestesi 

minskar utsöndringen av stresshormonerna adrenalin, noradrenalin, kortisol och ACTH. 

Patienterna i experimentgruppen lyssnade på egen vald musik (klassisk, jazz, new-age eller 

pianomusik) och kontrollgruppen lyssnade på ljudlöst band. För att testa denna hypotes 

användes analyser av blodprov. Första blodprovet togs precis före operationsstart, andra togs 

fem minuter efter att bukhinnan perforerats, det tredje togs i samband med hudförslutning och 

det fjärde togs 30 minuter efter patientens ankomst till den postoperativa avdelningen. 

Förutom blodproverna mättes också blodtryck, puls och behov av analgetika och hypnotika 

samt sömndjup (BIS) intraoperativt registrerades. Ett dygn postoperativt ställdes frågor om 

om patienten hört någon musik under operationen, vilket inte någon av patienterna gjort. Den 

effekt som kunde påvisas mellan grupperna var att stresshormonerna ökade signifikant vid 

alla provtagningstillfällena (p<0.05).  

 

Metodologisk kvalitet: Denna studie är dubbelblind och har inget bortfall. Trots detta håller 

studien låg kvalitet eftersom randomiseringsmetoden inte är beskriven. 

 

 

Lewis et al. (2004) studerade effekten av att lyssna på hemisfärisk synkroniserat ljud i två 

specifika patientgrupper – laparaskopiska fetmaoperationer och lumbala ryggoperationer med 

öppen kirurgi. Varje specifik patientkategori var indelad i två grupper, en som lyssnat på 

hemi-synkroniserat ljud och en som lyssnat på ljudlöst band. Blodtryck, puls, BIS (sömndjup) 

och behov av analgetika mättes. Resultatet visade att de patienter som genomgått 

fetmaoperation och lyssnat på hemi-synkroniserat ljud krävde mindre dos analgetika jämfört 

med patienterna som opererats ljudlöst (p=0.009). Patienterna som genomgått ryggoperation 

krävde däremot lika stora doser av analgetika.  
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Metodologisk kvalitet: Författarna menar att om inte lustgas hade använts, på patienterna 

som genomgick ryggoperationer, hade kanske behovet av analgetika visat på större skillnad i 

någon av grupperna. Lustgasen ses som en confounder factor. Den andra patientgruppen (som 

gått igenom fetmaoperationerna) fick däremot inte lustgas. Studien saknar beskrivning av hur 

randomiseringen gått till men den är dubbelblind och rapporterar ett litet bortfall n=4/64 (6%). 

Orsakerna till bortfallet är tydligt beskrivet. Det totala deltagarantalet är sextio, som fördelats 

på fyra grupper vilket blir femton deltagare i varje grupp . Studien bedöms ha låg kvalitet 

eftersom randomiseringsmetoden inte finns beskriven. 

 

 

Interventionsstudier med hög kvalitet (RCT)  
 

Tsuchiya et al. (2003) undersökte hemodynamiska förändringar under generell anestesi och 

uppvakningsperioden, samt utvärderade acceptansen av anestesin för patienter som lyssnat på 

lugna naturljud (vatten och vindar) jämfört med de som lyssnat på ljud från operationssalen. 

Blodtryck, puls, total mängd hypnotika, totala infusionstiden med hypnotika, totala dosen 

blodtrycksänkande och patienternas grad av tillfredställelse från operationsavdelningen 

(acceptans av anestesin) var de variabler som mättes. Resultatet visade att blodtryck och puls 

ökade i båda grupper strax före extubationen men för patienterna som lyssnat på lugna 

naturljud ökade den det inte lika mycket som för de patienter som lyssnat på ljud från 

operationssalen (blodtryck p<0.05 respektive puls p<0.05).  Patienterna som lyssnat på 

naturljud upplevde även en ökad acceptans av anestesin jämfört med den andra gruppen 

(p=0.01). Sex patienter av de som lyssnat på ljud från operationssalen krävde 

blodtrycksänkande läkemedel vilket var fler än patienter som lyssnat på naturljud (p=0.039).  

 

Metodologisk kvalitet: Eftersom patienterna, preoperativt, fick välja musik och sedan lyssna 

på samma musik intraoperativt var studien enkelblind. Tydliga beskrivna metoder om hur, 

den noggranna, blindningen av personalen fanns. I studien framgick att randomiseringen var 

datorgeneraliserad och att den utfördes strax före anestesistart. Bortfallet n=5/59 (8%) samt 

orsakerna till dessa var väl beskrivna. Studien är inte är dubbelblind men bedöms ändå ha hög 

kvalitet. 

  

 

Nilsson et al. (2003) undersökte under vilket skede musikterapi ger bäst effekt, intraoperativt 

eller postoperativt.  För att undersöka detta delades patienterna in i tre grupper, en grupp som 

fick lyssna på musik intraoperativt en grupp som fick lyssna på musik postoperativt och en 

kontrollgrupp som fick lyssna på ljudlös CD-skiva. Musiken som användes var lugn, 

”flytande” och instrumentell. Samma musik användes för bägge grupperna. Endast 

postoperativa upplevelser som smärta, illamående trötthet, oro och tillfredställelse av den 

intraoperativa vården mättes. Även behovet av analgetika samt frågor som om patienterna 

hört någonting under operationen registrerades. Resultaten visade att båda musikgrupperna 

upplevde mindre postoperativ smärta, efter en timma (intraop. musik p=0.01 respektive 

postop. musik p=0.034) och två timmar (intraop. musik p=0.015 respektive postop. musik 

p=0.005) jämfört med kontrollgruppen. Patienterna som fick musik postoperativt krävde 

mindre mängd morfin en timma postoperativt jämfört med kontrollgruppen (p=0.019).  

 

Metodologisk kvalitet: Författarna skriver att upplevelsen av smärtintensitet postoperativt 

var generellt låg, vilket kunde vara en effekt av lokalbedövning som administrerats i 

operationssåret. Vidare menar de att den smärtreducerade effekt av musiken var relativt kort.  

Randomiseringen är datorgeneraliserad. Bortfallet finns inte beskrivet i texten men det var 
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noll, vilket kunde utläsas i en tabell där antalet patienter från start och antalet patienter som 

fått behandling redovisades. Randomiseringsmetoden bedöms ha varit dold. Blindningen 

omfattar all personal på operationssalen och åtgärderna för blindningen av anestesi- och 

operationspersonal och postoperativ personal var flera och väl beskrivna. Trots att studien är 

enkelblind håller den hög kvalitet. 

  

 

I studien av KIiempt et al. (1999) jämförs patienter som lyssnat på hemisfäriskt synkroniserat 

ljud, klassisk musik och ljudlöst band utifrån smärtsynpunkt. Blodtryck, puls, behov av 

hypnotika och analgetika mättes. Resultatet visade att de patienter som lyssnat på klassisk 

musik och ljudlöst band krävde fyra och en halv gånger så höga doser av fentanyl än de 

patienter som lyssnat på hemi-synkroniserat ljud (p<0.001) vs (p<0.001). Författarna skriver 

att det är fler män än kvinnor (15 vs 9) i gruppen som lyssnat på hemisfäriskt synkroniserat 

ljud. De skriver också att denna grupp hade längre operationstid jämfört med de andra 

grupperna, vilket betyder att denna grupp borde krävt större dos analgetika intraoperativt.  

 

Metodologisk kvalitet: Tolkningen av resultatet blev att skillnaden mellan gruppernas 

konsumtion av analgetika skulle kunna vara större än vad resultatet visar.  Randomiseringen 

var datorgeneraliserad och utfördes på operationsavdelningen. Studien är dubbelblind, 

bortfallet n=7/76 (9%) och åtgärderna för blindningen är beskrivna. Eftersom studien 

uppfyller flertalet av de krav som ställs håller den hög kvalitet.  

 

 

Nilsson et al. (2001) undersökte hur musik eller musik i kombination med lugnande ord kan 

påverka patientens återhämtning när det gäller smärtintensitet, illamående, trötthet, 

tarmfunktion, mobilisering, välbefinnande och vårdtid. Studien baserades på tre grupper. I 

den första experimentgruppen lyssnade patienterna på avslappnande musik av ljud av 

havsvågor och i den andra experimentgruppen lyssnade de på samma musik men med inslag 

av lugnande ord, patienterna i kontrollgruppen lyssnade på inspelat ljud från en operationssal. 

Mätvariablerna som användes var analgetikabehovet intra- och postoperativt, postoperativ 

smärtskattning (VAS), illamående, trötthet och tillfredställelse. Resultatet visade att de 

patienter som lyssnat på musik med inslag av lugnande ord krävde lägre dos analgetika på 

operationsdagen, jämfört kontrollgruppen (p=0.028).  Samma grupp visade sig också uppleva 

mindre trötthet jämfört med kontrollgruppen (p<0.001). På operationsdagen upplevde 

gruppen som endast lyssnat på musik mindre smärta än kontrollgruppen (p<0.001). Samma 

grupp upplevde också mindre trötthet jämfört med kontrollgruppen (p<0.001) och patienterna 

mobiliserades snabbare (p<0.009).  

 

Metodologisk kvalitet: Studien bedöms att ha högst kvalitet då den uppfyller alla de krav 

som ställs för detta förutom ”intention to treat” analys. Bortfallet n=1/88 (1%) är också litet. 

 

 

Sammanfattning av resultatet från interventionsstudierna med hög kvalitet 
 

Intraoperativ musik, instrumentell med lugnande ord, hemisfäriskt synkroniserat ljud samt 

naturljud minskar behovet av analgetika intra- och postoperativt (Kliempt et al., 1999; Nilsson 

et al., 2001; Tsuchiya et al. 2003). Musik som ljud av havsvågor och lugnt instrumentellt ljud 

som ges intraoperativt medför också mindre smärta första dagen postoperativt (Nilsson et al. 

2001; Nilsson et al. 2003). Nilsson et al. (2001) menar vidare att intraoperativt ljud av 

havsvågor (med eller utan lugnande ord) medförde att patienterna upplevde mindre trötthet 
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samt att de mobiliserades tidigare efter operationen. Intraoperativt ljud i form av vindar och 

rinnande vatten resulterade i en mindre ökning av blodtryck och puls i samband med väckning 

samt ökad acceptans av anestesin (Tsuchiya et al. 2003). Även Nilsson et al. (2003) visade att 

patienter som lyssnat på lugnt instrumentellt ljud postoperativt upplevde mindre smärta och 

krävde mindre mängd analgetika postoperativt. 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

Under datainsamlingen ändrades sökorden och kombinationen av dessa åtskilliga gånger men 

ändå var det svårt att hitta studier som uppfyllde inklusionskriterierna. Då kombination av 

sökord användes framkom inga eller fåtal studier och därför begränsades urvalskriterierna till 

”peer rewied” och ”english language”. Studierna som hittades och som sedan exkluderades 

handlade om musik mot preoperativ oro, musik till barn, musik på postoperativa avdelningen 

och musik till vakna patienter under operation. Samtliga exkluderades. Sökningen i databasen 

Cinahl resulterade i två studier. Sedan fortsatte sökningen i databasen Pubmed varpå fler 

studier kunde inkluderas. Flera studier valdes också bort eftersom de var från tidigt 1990- tal 

och tidigare. Läkemedelsutvecklingen av analgetika som används intraoperativt har ändrats, 

och för att det var viktigt att få så jämförbara studier som möjligt begränsades studiernas 

publiceringsår från 1999 till 2010. Många studier var dubbletter vilket också förklarar orsaken 

till varför endast sju studier kunde inkluderas. Samtliga sju studier härrörde från 

anestesiologiska tidskrifter som Anesthesia & Analgesia, Anaesthesia och Acta 

Anaesthesiologica Scandinavica. Två av studierna var svenska och övriga studier var från 

Canada, USA, England och Japan. Den senaste studien publicerades år 2010 och den tidigaste 

studien 1999. Övriga fem studier publicerades mellan 2001 och 2004.  

 

Mätinstrumentet ”The cochrane collaboration´s tool for assessing risk of bias” (Higgins & 

Green, 2009) användes för att värdera studiernas metodologiska kvalitet. Flera av de krav som 

instrumentet ställde var konkreta och enkla att förstå. Som till exempel att 

randomiseringsmetoden skulle vara genomförd på ett lämpligt sätt och att den var väl 

beskriven i texten. Det svåra i analysen var att bedöma hur dold randomiseringsmetoden varit 

och om den hade kunnat leda till ett selektivt urval. Samtliga RCT beskriver 

randomiseringsmetoden som datorgeneraliserad och enligt instrumentet är detta en säker 

metod.  

 

I Capeda et al. (2009) som genomfört systematiska litteraturöversikten ”Music for pain relief” 

i Cochrane, fanns en rad kriterier som var tvugna att uppfyllas för att var och en av studierna 

skulle bedömas ha hög kvalitet. I nämnda översikt var det endast ett fåtal studier som uppfyllt 

kravet ”allocation concealment” det vill säga, att de väl beskrivit hur de lyckats hålla 

resultatet av randomiseringen hemlig. Det framgick dock inte vilka kriterier som skulle vara 

uppfyllda för att detta krav skulle uppnåtts i sammanläggningsartikeln. Eventuellt kan också 

författarna i Capeda et al. (2009) kontaktat författarna till de studier där det rådde tveksamhet 

om metoden. Tre av studierna i föreliggande översikt (Kliempt et al. 1999; Nilsson et al. 

2001; Nilsson et al. 2003) fanns med i Capeda et al. (2009). Dessa bedöms där inte uppnå 

kravet för ”allocation concealment” men de gör de i föreliggande studie. Varför de bedöms 

annorlunda beror på att randomiseringen är datorgeneraliserad och metoderna för blindningen 

är väl beskrivna, vilket medför stor chans att resultatet av randomiseringen lyckats 
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hemlighållas. Om studiernas bedömning skulle varit densamma som i Capeda et al. (2009) 

studie skulle det ha saknats underlag för bedömningen eftersom det inte framgår vad 

bedömningen av ”allocation concealment” grundar sig på.   

 

Capeda et al. (2009) inkluderade endast studier som mätte musikens effekt på smärtintensitet 

och smärtbehandling och därför fanns inte Tsuchiya et al. (2003) med, då denna mätte 

musikens effekt på hemodynamiska förändringar. Samtliga kvasi-RCT´s (Dabu-Bondoc et al., 

2010; Lewis et al., 2004; Migneault et al., 2004) uteslöts också eftersom Capeda et al. (2009) 

endast inkluderade RCT´s.  

 

 Förutom Capeda et al. (2009) översikt finns ytterligare en systematisk litteraturöversikt,  

”The anxiety- and pain- reducing effects of music interventions” av Nilsson (2008). Denna 

inkluderar både RCT och kvasi-RCT och studerar musikens effekt på oro och smärta. Av 42 

studier bedömdes endast åtta uppnå ”allocation concealment” som motsvarar korrekt 

randomisering. Tjugoen studier hade inte säkra metoder för randomisering vilket påverkar 

översiktsartikelns slutsatser negativt. Tre av studierna i föreliggande studie (Kliempt et al., 

1999; Nilsson et al., 2003; Nilsson et al., 2001) presenteras i Nilsson (2008). Övriga fyra 

studier finns inte med eftersom Dabu-Bondoc et al., (2010) publicerades senare än 

översiktsartikeln och resterande studier (Migneault et al., 2004; Lewis et al., 2004; Tsuchiya 

et al., 2003) studerade inte huvudsakligen smärta eller oro.  

 

Ytterligare en svår del av analysen var bedömning av blindningen av de olika studierna. I 

studierna framgick tydligt om de var enkel- eller dubbelblinda, men beskrivningen om hur 

blindningen hade gått tillväga var ibland otillräcklig. Det var svårt att veta vilka åtgärder som 

var adekvata och vilka som inte var adekvata. De studier som beskrivit flera åtgärder för att 

blinda varje specifik grupp, till exempel personal, bedömdes ha en väl utförd blindning medan 

de studier som endast beskrivit enstaka åtgärder bedömdes ha en svag blindning. 

 

Instrumentet som användes beskrev hur analysen skulle gå tillväga. Den innefattade inte hur 

resultatet skulle presenteras. För att få en tydlig överblick av studiernas metodologiska 

kvalitet lånades en tabell-struktur med passande rubriker av Capeda et. al. (2009). Tabellen 

baserades på ett poängsystem där varje studie fick ett poäng för varje krav de uppfyllde. Efter 

att alla studier var poängsatta framgick det att en RCT, som visade hög metodologisk kvalitet 

och en kvasi-RCT som är av lägre metodologisk kvalitet kunde få samma poäng. En RCT 

som uppfyllt krav som beskriven randomiseringsmetod, dold randomiseringsmetod, 

enkelblind och jämförbara grupper gav fyra poäng medan en kvasi-RCT som uppfyllt krav 

som blind personal och blinda patienter, jämförbara grupper och bortfall < 20% gav också 

fyra poäng trots att den saknar en korrekt utförd randomiseringsmetod. Presentationen av 

studiernas metodologiska kvalitet blev därför felvriden och tabellen kompletterades därför 

med en kolumn med hög och låg metodologisk kvalitet. Det som skiljer kvaliteten åt är främst 

randomiseringsmetoden, men en studie som värderas till hög 
i
kvalitet ska de också uppfylla 

flertalet av de andra kraven.  

 

Samtliga RCT:s (Kliempt et al., 1999; Nilsson et al., 2001; Nilsson et al., 2003: Tsuchiya et 

al., 2003) benämns i föreliggande studie ha hög kvalitet men eftersom studierna har ett 

generellt lågt patientantal (som mest 51/grupp) minskas möjligheten att generalisera 

resultaten. Nilsson (2008) skriver att det är anmärkningsvärt att det inte finns något samband 

mellan det år en studie publiceras och kvaliteten. Vidare menar Nilsson (2008) att kommande 

studier måste hålla högre standard, vilket kan göras med hjälp av ett flödesdiagram (bilaga 3). 

Flödesdiagrammet gör det enklare att få överblick av processen i studien.  Samtliga studier i 
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denna litteraturstudie saknar flödesdiagram vilket också ses som en svaghet. Nilsson et al., 

(2008) anser också att publikationskraven måste skärpas för alla studier. Enligt CONSORT 

statement (2010) krävs det numera att en checklista fylls i innan en studie skickas till en 

tidskrift (bilaga 4). På så sätt garanteras det att studien uppfyller de krav som en studie ska 

uppfylla för att bli publicerad. Många tidskrifter kräver både en checklista och ett 

flödesdiagram. Dessutom krävs det att studieprotokollet skall vara publicerat i en 

internationell webbdatabas för att den ska bli accepterad för publikation i många tidskrifter. 

 

 

Resultatdiskussion  
 

Ejvegård, (2003) och Forsberg & Wengström (2008) skriver att kvaliteten av en kvantitativ 

studie bland annat bestäms utifrån reliabiliteten. Reliabiliteten handlar om mätmetodernas 

förmåga att vid upprepad mätning ge samma mätvärde (ibid.). Någon information om 

bedömning av reliabilitet finns inte beskrivit i någon av studierna. Det framgår inte heller 

vilken typ av (fabrikat) anestesiutrustning som hade använts som mätinstrument (endast typ 

och märke på bandspelaren framgick). Det var också oklart om mätningarna var 

standardiserade, till exempel om det var en och samma personal som utfört mätningarna och 

hur ofta blodtrycket och pulsen registrerades. 

 

Samtliga studier beskriver dock vilka läkemedel som användes och hur stor dos/kg kroppsvikt 

patienterna fick från start. Flertalet av studierna (Tsuchiya et al., 2003; Kliempt et al., 1999; 

Lewis et al., 2004; Migneault et al., 2004) hade en blodtrycksgräns och/eller MAC-gräns 

(Koncentration av anestesigas i utandningsluften) som bestämde när läkemedel mot hyper- 

och/eller hypotension skulle ges. Den totala dosen av hypnotika presenterades i två av 

studierna (Tsuchiya et al., 2003; Dabu- Bondoc et al., 2010) och analgetikadosen 

presenterades i följande studier: Nilsson et al. (2003), Migneault et al. (2004), Lewis et al. 

(2004), Kliempt et al. (1999), Dabu-Bondoc et al. (2010). De totala doserna av andra 

läkemedel framgick dock inte. Reliabiliteten är svårbedömd i samtliga sju studier eftersom det 

saknas en detaljerad beskrivning om mätinstrumenten och hur mätningarna gått till. 

 

Att mäta validitet är ett sätt att mäta studiernas trovärdighet. Enligt Forsberg & Wengström 

(2008) innebär detta att mätinstrument mäter det som är avsett att mäta. Validitet delas in i 

intern och extern validitet.  Intern validitet avser tillförlitligheten i en studies resultat och 

extern validitet innebär grad av generaliserbarhet (ibid). God intern validitet uppnås då 

systematiska fel (bias) undviks. Samtliga sju studier har jämförbara grupper innan 

interventionen påbörjades vilket är en faktor som är viktig för att intern validitet ska uppnås. 

Slumpmässig randomisering, som också är en förutsättning för att uppnå intern validitet, 

minskar risken för bias genom att ”confounding factors” fördelas lika i experimentgrupp och 

kontrollgrupp (ibid.). Exempel på ”confounding factors” i studierna av Tsuchiya et al. (2003) 

där epidural anestesi används som ett komplement till den generella anestesin och i studien av 

Nilsson et al. (2003) administration av lokalbedövningsmedel i operationssåret. Båda 

metoderna minskar smärtan och påverkar behovet av smärtlindring och upplevelsen av 

smärta.  

 

Bortfallet och blindningen har också betydelse för att intern validitet ska kunna uppnås. 

Bortfallet ska vara litet och icke systematiskt och bedömningen av effekterna ska vara 

objektiv (ibid.). Samtliga studier har litet bortfall vilket kan bero det på att interventionen är 

”ofarlig” och att patienterna är sövda och inte kan gå därifrån. Samtliga studier skriver att 

personalen är ”blindade” och hur denna gått tillväga. Metodernas noggrannhet för blindningen 
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varierar dock. Då antalet patienter är lågt i samtliga studier minskas deras generaliserbarhet 

och därmed den externa validiteten. Studierna av hög kvalitet uppnår de flesta av kraven för 

intern validitet och kan tyckas därför vara hög, men eftersom reliabiliteten är låg, påverkas 

även studiernas validitet negativt. Enligt Ejvegård (2003) kan inte validiteten vara hög om 

inte reliabiliteten är hög. Det vill säga att det inte är någon idé att mäta det som är avsett att 

mäta om inte mätinstrumentet är tillförlitligt.   

 

I fem av studierna (Dabu- Bondoc et al., 2010; Tsuchiya et al., 2003; KIiempt et al., 1999; 

Lewis et al., 2004; Migneault et al., 2004) omfattas blindningen av personalen, under 

operation, endast av anestesiologen. Frågan är om övrig personal på operationssalen, som inte 

var blindade, har påverkat resultatet? I praktiken är det anestesisjuksköterskan som 

kontinuerligt övervakar patienten och anestesiologen finns som regel bara närvarande då 

patienten skall sövas, väckas och vid eventuella problem. Anestesisjuksköterskan skulle då i 

princip kunna lägga örat mot hörlurarna och få reda på om patienten lyssnade på musik eller 

inte. Vetskapen om vilken typ av intervention patienten har fått skulle kunna påverka 

resultatet på så sätt att anestesisjuksköterskan manövrerar anestesin på ett annorlunda sätt. Det 

uppges inte i någon av studierna om anestesiologen var närvarande under hela operationen 

vilket ses som en svaghet. I studierna av Nilsson et al. (2001) och Nilsson et al. (2003) 

omfattas blindningen dock av all personal på operationssalen.  

 

Som tidigare nämnts baseras samtliga studier på ett litet patientantal, vilket gör att studiernas 

generaliserbarhet minskar. Forsberg & Wengström (2008) menar att antalet patienter som 

undersöks måste begränsas, och därför används en powerberäkningen som bestämmer hur 

stort stickprovet (deltagarantalet) behöver vara för att kunna påvisa statistiskt signifikanta och 

kliniskt intressanta effekter av en åtgärd. I en av studierna av låg kvalitet (Migneault et al., 

2004) har en powerberäkning utförts som visar att endast trettio patienter behövs för att kunna 

påvisa effekten av musik. Studiens primärvariabel visar ingen signifikant skillnad, vilket kan, 

bero på för lågt deltagarantal eller så kallat typ II fel. Även målet i powerberäkningen kan 

diskuteras. Till exempel menar Dabu- Bondoc et al. (2010) att de förväntar sig en effektiv 

minskning av analgetikakonsumtionen med fyrtio procent. Studien visar dock en minskning 

av analgetika med ungefär tjugofem procent. Det uppsatta målet känns orealistiskt. Tsuchiya 

et al. (2003) har som mål att se en skillnad i medelartärtryck (MAP) och puls med 10 mmHg 

respektive 10 slag/min. Kanske är resultatet relevant men är det kliniskt intressant? 

 

Samtliga sju studier visar på att musiken medförde minst en signifikant effekt. Genom att 

testa graden av signifikans användes Bonferronis metod. P-värdena multiplicerades med det 

antal grupper som varje studie baserades på, vilket gjorde att flera p-värden ändrades från att 

ha varit signifikanta till att bli icke signifikanta. I studierna av Bondoc et al. (2010), Nilsson et 

al. (2003), Nilsson et al. (2001) och Tsuchiya et al. (2003) ändrades signifikansen för 

analgetikabehovet. I studien av Tsuchiya et al. (2003) ändrades signifikansen för minskat 

blodtryck och hjärtfrekvens och i Bondoc- Dabu et al. (2010) ändrades upplevelsen av 

postoperativ smärta samt en kortare vårdtid. Till sist ändrades skillnaderna på nivåer av 

stresshormoner i studien av Migneault et al. (2004). Flera p-värde som förblev signifikanta 

var upplevelse av minskad postoperativ smärta (Bondoc- Dabu et al. 2010; Nilsson et al. 

2003; Nilsson et al. 2001), minskat behov av analgetika (Lewis et al. 2004; Kliempt et al. 

1999), ökad acceptans av anestesin (Tsuchiya et al. 2003), minskad postoperativ trötthet och 

snabbare mobilisering (Bondoc-Dabu et al. 2010). Resultatet av detta är svårttolkat eftersom 

flera effekter visar på både signifikanta skillnader och icke signifikanta skillnader. Däremot 

visar detta att effekterna av musiken inte är så stora som tidigare nämnts och att de p-värden 

som ligger strax under gränsen för signifikans (p<0.05) bör tolkas med försiktighet. 



20 

 

 

 

I studierna som har flera olika nationaliteter (Canada, England, USA, Japan och Sverige) har 

samma typ av hypnotika och analgetika använts. Övrig läkemedelsanvändning skiljer sig åt. 

Fler faktorer som skiljer länderna åt kan vara människornas olika genetiska uppsättningar. De 

genetiska skillnaderna skulle också kunna göra att patienterna är olika känsliga för läkemedel 

och anestesi vilket i sin tur kan medföra hemodynamiska skillnader och stora variationer i 

doserna av farmaka. Detta skulle kunna påverka resultatet i föreliggande studie på så sätt att 

det inte blir fullt så jämförbart som om alla studier utförts i ett och samma land.  

 

Fortsättningsvis diskuteras resultatet endast av RCT´s på grund av att de håller högre kvalitet 

är övriga studier. 

 

Intraoperativa musiken som används i RCT studierna har en lugn karaktär som liknar 

naturljud i form av havsvågor, rinnande vatten och susande vindar. Hemisfäriskt 

synkroniserat ljud och klassisk musik finns också beskriven i studierna och även de är av lugn 

karaktär. Musiken och ljuden har alla visat sig medföra positiva signifikanta effekter. Det 

finns fler studier där lugn musik har en positiv inverkan på kroppen. Ikonomidou et al. (2004) 

visar i en studie att pre- och postoperativ panflöjtsmusik gör patienterna lugna och att de 

upplever mindre smärta postoperativt. 

 

Hur kroppen påverkas av musiken under generell anestesi? Ur ett hemodynamiskt perspektiv 

går det inte att dra några säkra slutsatser eftersom studien av Tsuchiya et al. (2003) visar att 

blodtryck och puls är lägre jämfört med kontrollgruppen precis innan väckning medan 

Kliempt et al. (1999) inte visar på några hemodynamiska skillnader. Varför denna skillnad 

uppstår kanske kan bero på att patienterna i studien av Tsuchiya et al. (2003)  fick lyssna på 

lugnande musik trettio minuter preoperativt. Ikonomidou et al. (2004) visade att musik 

preoperativt medför lugnande inverkan som gav lägre andningsfrekvens och ökad 

tillfredställelse. Vidare har musik till andra vakna patientgrupper visat sig ha en lugnande 

effekt. I studier av Lepage et al. (2001) och Koch et al. (1998) minskas behovet av 

avslappnande läkemedel hos vakna patienter som opereras i spinalanestesi. Trots att Koch et 

al. (1998) visade på att musik hade en avslappnande effekt minskade inte blodtrycket eller 

pulsen. Vilket återigen tyder på en osäkerhet mellan musik och hemodynamiska effekter. 

Musik verkar ha en avslappnande effekt även om det inte syns på blodtrycket och pulsen. 

 

Musikens intraoperativa effekter på hemodynamiken är tveksamma men däremot ses ett 

samband mellan musik och smärthämmning. Enligt Capeda et al. (2009) minskar musik 

smärtintensiteten och behovet av analgetika. I föreliggande studie minskas analgetikabehovet 

under operation i tre av fyra studier (Kliempt et al., 1999; Nilsson et al., 2001; Tsuchiya et al., 

2003). Det råder dock viss osäkerhet om hur stort behovet av analgetika var intraoperativt i 

studien av Nilsson et al. (2001), eftersom de rapporterar doserna intra- och postoperativt utan 

bara beskriver dosen under operationsdagen. Ytterligare en anmärkningsvärd faktor framgår i 

Tsuchiya et al. studie (2003) där en av mätvariablerna beskrivs som totala dosen av 

blodtryckssänkande läkemedel, utan att precisera vilken typ av blodtrycksänkande läkemedel 

(hypnotika eller analgetika) de menar. Både hypnotika och analgetika används alltid för att 

säkerställa smärtfrihet och medvetslöshet under operation, vilket automatiskt ger ett lägre 

blodtryck (Hovind, 2006). Förutom mätvariabeln ”blodtryckssänkande läkemedel” mäter 

Tsuchiya et al. (2003) också totala dosen av hypnotika. Eftersom dosen av hypnotika mäts för 

sig borde det så kallade ”blodtrycksänkande läkemedel” innebära analgetika.  
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Den intraoperativa musiken medför också postoperativa effekter, som dock är fler än de 

intraoperativa. Precis som de intraoperativa effekterna ses även ett minskat behov av 

analgetika postoperativt (Nilsson et al., 2001; Nilsson et al., 2003; Kliempt et al., 1999). 

Minskad postoperativ smärta visas också i studierna Nilsson et al. (2001) och Nilsson et al. 

(2003). En paradoxal faktor ses i studien av Nilsson et al. (2001), vilket är att musikgruppen 

som krävde signifikant mindre analgetika på operationsdagen upplevde mer smärta dagen 

efter, medan den andra musikgruppen som fick mycket analgetika på operationsdagen 

upplevde signifikant mindre smärta dagen efter. Effekten av musiken hade blivit tydligare om 

patienterna krävt lite analgetika under operation och även upplevt mindre smärta dagen efter. 

 

Postoperativa effekter som minskad trötthet framkom i studien av Nilsson et al. (2001). 

Nilsson et al. (2003) mätte också trötthet utan att påvisa någon signifikant minskning av 

denna. En trolig förklaring till detta kan vara att kirurgin i den sistnämnda studien krävde 

kortare tid i generell anestesi än kirurgin i studien av Nilsson et al. (2001), vilket gjorde att 

patienten vaknade till och återhämtade sig fortare.  

 

Det sammanlagda resultatet av studierna visar att intraoperativ musik medför flera positiva 

effekter som underlättar för patienten både under och efter operation. Detta tyder på att den 

fysiologiska stressresponsen minskas och enligt Renck, (2003) ger en låg stressrespons också 

minskad risk för postoperativa komplikationer. Mindre behov av analgetika medför också 

mindre risk för illamående och kräkning. Minskad smärtupplevelse gör också att patienten 

mobiliseras fortare, andas djupare etcetera, och på så sätt förebyggs komplikationer. Musikens 

effekter både intraoperativt och postoperativt torde minska vårdlidandet och postoperativt 

även sjukdomslidandet. Detta stämmer då överrens med vårdandets mål som enligt Dahlberg 

et al. (2003) är att lindra eller förhindra lidande samt att skapa förutsättningar för 

välbefinnande. 

 

 

Betydelse för vårdandet och slutsats 
 

Samtliga RCT är till antalet för få och har små studiepopulationer.  Några säkra slutsatser kan 

därför inte dras om huruvida musik under generell anestesi påverkar patienten och om det är 

en metod som skall införas i vården. Resultatet indikerar dock att musik kan ha en positiv 

inverkan på patienter, men för att få ett helt sanningsenligt resultat om hur musik under 

generell anestesi påverkar patientens behov av analgetika och hypnotika krävs det fler och 

större studier av högre metodologisk kvalitet.  
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Bilaga 1. Beskrivning av inkluderade studier 

 

Bondoc et. al. 2010 

Tidskrift Anesthesia & Analgesia  

Syfte Att undersöka effekten av Hemi-synkroniserat ljud på postoperativ 

smärta och smärtbehandling jämfört med egen vald musik och 

ingen musik. 

Metod Kvasi-RCT  

Enkelblind (personal) 

Power beräkning utförd   

Deltagare Grupp A hemi-synkroniserat ljud (n = 20) 

Grupp B egen vald musik (n = 20) 

Grupp C ljudlöst band (n = 20) 

Inklusionskriterier: 18-65 år ASA I-II, laparskopisk- bröst- plastik- 

och ortopedisk kirurgi under generell anestesi.  

Exlusionskriterier: Behandling med psykiatriska läkemedel och 

nedsatt hörsel. 

Mätinstrument Blodtryck, puls, intraoperativ analgetika (mg), smärtskattning 

(VAS)  

Primärvariabel: Behov av analgetika 

Resultat Jämförbara grupper från start (ålder vikt, kön m.m.) 

A krävde mindre mängd fentanyl intraoperativt jämfört med B och 

C. A vs B (p=0.02), A vs C (p=0.04)  

A upplevde mindre smärta 1 h och 24 h postoperativt jämfört med 

B och C. 1 h (p=0.02) och 24 h (p=0.005) för respektive grupp. 

För A var den postoperativa vårdtiden kortare jämfört med B och C 

(p=0.048) vs (p=0.048). 
Kvalitet/Risk för bias Låg / Hög 

Motivering Randomiseringsmetod framgår ej. Oklart bortfall. Otydliga metoder 

för blindning på operation, dock bättre beskrivning på postop. 

RCT = Randomiserad kontrollerad studie,  

ASA = American Society of Anesthesiologists (fysiologisk status klassifikation) 

 

 

Migneaelt et. al. 2004 

Tidskrift Anaesthesia & Analgesia  

Hypotes Att lyssna på musik under generell anestesi minskar utsöndringen 

av kirurgiska stresshormoner som adrenalin, noradrenalin, kortisol 

och ACTH. 

Metod Kvasi-RCT 

Dubbel-blind  

Powerberäkning utförd 

Deltagare Grupp A musikterapi (egen vald) (n = 15) 

Grupp B ljudlöst band (n = 15) 

Inklusionskriterier: 18-70 år, ASA I-III, abdomninell hysterektomi, 

hysterosalpingo - ooforectomi eller salpingo-ooforektomi. 

Exklusionskriterier: Nedsatt hörsel, hormonell dysfunktion, stereoid 

behandling, kokainmissbruk, ångestsyndrom, obehandlat högt 

blodtryck eller Raynaud syndrom. 
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Mätinstrument Blodanalys av stresshormoner. Första blodprovet togs precis före 

operationsstart, andra 5 minuter efter bukhinnan perforerats, tredje 

togs i samband med hudförslutningen och fjärde blodprovet togs 30 

minuter efter ankomst till postoperativa avdelningen.  

MAP, hjärtfrekvens, analgetikabehov, behov av hypnotika och BIS 

Intervju 24 h postoperativt som handlade om smärtbehandlingen 

var tillfredställd och om patienterna hört någon musik 

intraoperativt.  

Primärvariabel:  Nivåer av kortisonhalt 

Resultat Jämförbara grupper från start (ålder vikt, kön m.m.) 

Inga skillnader mellan grupperna. 

Visade endast att halterna av stresshormonerna ökade i alla grupper 

ju längre operationerna pågick. Skillnad mellan hormonhalterna i 

första jämfört med övriga provtagningar (p<0.05). 

Kvalitet/Risk för bias Låg / Hög 

Motivering Randomiseringsmetoden framgår inte och deltagarantalet är lågt. 

BIS = Bispekralt index (mäter anestesidjup) 

 

 

Lewis et al. 2004 

Tidskrift Anestesia & Analgesia  

Syfte Att undersöka effekten av att lyssna på hemisfärisk synkroniserat 

ljud på två specifika patientgrupper – laparaskopisk bariatric 

(fetmaoperationer) och lumbal laminektomi/laminotomi 

(ryggoperationer).  

Metod Kvasi-RCT 

Dubbel-blind 

Deltagare Fetmaoperationer:  

Grupp A1 hemisfäriskt synkroniserat ljud (n = 15) 

Grupp B1 ljudlöst band (n = 15) 

Ryggoperationer: 

Grupp A2 hemisfäriskt synkroniserat ljud (n = 15) 

Grupp B2 ljudlöst band (n = 15) 

Inklusionskriterier: (fetmaop.) 28-52 år, laparakopisk gastric 

bypass/ biliopankreatik diversion resp. (ryggop.) 40-72 år, 

lamiontomi/laminektomi. 

Exklusionskriterier: Epilepsi, nedsatt hörsel, tidigare kännedom om 

Monroe Institut samt svårreglerat blodtryck, hjärtfrekvens och BIS 

10 minuter efter anestesiinduktion.  

Bortfall n=4/64 (6%) (egen vilja n=1, inställd operation n=2, 

hypotension n=1. Grupptillhörighet framgår ej.) 

Mätinstrument Blodtryck,puls, BIS och analgetikabehov. 

Resultat Jämförbara grupper från start (ålder vikt, kön m.m.) 

Patienter i A1 krävde mindre dos fentanyl jämfört med B1. (p 

=0.009) 

Kvalitet/Risk för bias Låg / Hög 

Motivering Randomiseringsmetod framgår ej. Ingen powerberäkning gjord och 

lågt deltagarantal. Otillräcklig beskrivning av blindning. 
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Tsuchiya et. al. 2003 

Tidskrift Acta Anaesthesiologica Scandinavica  

Syfte Att undersöka hemodynamiska förändringar under generell anestesi 

inkl. uppvakningsperioden samt utvärdera acceptansen av anestesin 

för de patienter som lyssnat på lugnande stillsam och naturljud 

jämfört med patienter som lyssnat på ljud från operationssalen. 

Metod RCT  

Enkelblind (personal) 

Powerberäkning utförd  

Deltagare Grupp A naturljud (n = 29) 

Grupp B ljud från operationssalen (n = 30) 

Inklusionskriterier: 55-75år, ASA I-II, elektiv laparaskopisk 

cholecystektomi och EDA-infusion. 

Exklusionskriterier: Angina pectoris, essentiell hypertension, 

blodtransfusion, musik preoperativt, operationsbehov och ej 

adekvat utbredning av EDA-infusion.  

Bortfall n= 5/59 (8%) 

Mätinstrument Blodtryck,puls, total dos av hypnotika (mg) och total infusionstid 

med hypnotika (min), total dos blodtryckssänkande (mikrogr.) samt 

acceptans av anestesin (VAS) 

Primärvariabel: MAP 

Resultat Jämförbara grupper från start (ålder vikt, kön m.m.) 

Strax före extubationen ökar blodtrycket och hjärtfrekvensen mer i 

B (p<0.05) vs (p< 0.05). Sex patienter i B fick blodtrycksänkande 

läkemedel vilket var fler än i A (p = 0.039). A upplevde ökad 

acceptans av anestesi jämfört med B (p=0.01). 

Kvalitet/Risk för bias Hög / Låg 

Motivering Datogenerariserad randomisering strax före kirurgi. Flera metoder 

för att säkerställa blind personal. Mycket noggrann förklaring av 

hur blindningen gått tillväga. Lågt bortfall.  

MAP= Medel artärtryck 

 

 

Nilsson et. al. 2003 

Tidskrift Anaesthesia  

Syfte Att undersöka under vilket skede musikterapi ger bäst effekt- 

intraoperativt eller postoperativt 

Metod RCT 

Enkelblind (personal) 

Powerberäkning utförd 

Deltagare Grupp A musik (lugn och instrumentell) intraoperativt (n = 51) 

Grupp B musik (som ovan) postoperativt (n = 51) 

Grupp C ljudlös CD-skiva (n = 49) 

Inklusionskriterier: 21-85 år, ASA I-II, dagkirurgi, ven- och 

bråckoperationer. 

Exklusionskriterier: nedsatt hörsel, användning av droger, mental- 

och minnesdysfunktion. 

Mätinstrument Smärta, illamående, trötthet och oro (VAS). Hörde du något 
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intraoperativt? Med svarsalternativ, Ja, nej eller vet inte. Hur 

tillfredställande var vården intraoperativt? (VAS) och 

analgetikakonsumtion postoperativt.  

Primärvariabel: Postoperativ smärta (VAS) 

Resultat Jämförbara grupper från start (ålder vikt, kön m.m.) 

 A och B upplevde mindre postoperativ smärta jämfört med C, efter 

1 timme (p =0,01) vs (p=0.034), 2 timmar (p = 0,015) vs. 

(p=0.005). B krävde mindre mängd morfin 1 timme postoperativt  

än C (p =0.019). 

Kvalitet/Risk för bias Hög / Låg 

Motivering Datorgeneraliserad randomisering (framgick ej när), Är ej dubbel-

blind (åtgärder bra beskrivet) men oklart bortfall. 

 

 

 KIiempt et. al. 1999  

Tidskrift Anaesthesia  

Syfte Att utifrån smärtsynpunkt jämföra effekter av hemisfäriskt 

synkroniserat ljud, klassisk musik och ljudlöst band på patienter 

under generell anestesi. 

Metod RCT 

Dubbel-blind 

Deltagare Grupp A hemisfäriskt synkroniserat ljud (n = 25) 

Grupp B klassisk musik( n = 25) 

Grupp C ljudlöst band (n = 26) 

Inklusionskriterier: 18-76 år ASA I-II, venösa ingrepp, bråck, 

artroskopi, vaginal hysterektomi, hemorroidektomi samt andra 

ortopediska och gynekologiska operationer under generell anestesi. 

Exlusionskriterier: Ogillar klassisk musik, kännedom om Monroe 

Institut eller insatt i hemisfäriskt synkroniserat ljud.  Känd 

malignitet, nedsatt hörsel, mentala problem, regelbunden 

användning av smärtstillande-, lugnande- eller blodtrycksänkande 

läkemedel, känt alkohol- eller drogmissbruk, epilepsi, graviditet, 

planerad för hals- och/eller nackoperation eller inte lämplig för den 

anestesiologiska standardutrustningen. 

Bortfall  n= 7/76 (9%) (orsak och grupptillhörighet framgår ej) 

Mätinstrument Blodtryck, puls, behov av hypnotika och analgetika 

Resultat Jämförbara grupper från start (ålder vikt, kön m.m.) 

A krävde mindre fentanyl, intra- och postoperativt, jämfört med B 

och C (p< 0.001) vs (p<0.001). 

Kvalitet/Risk för bias Hög / Låg 

Motivering Datoriserad randomisering strax före anestesistart, dubbelblind men 

något undermålig beskrivning av åtgärderna kring blindningen. 

 

 

Nilsson et al. 2001 

Tidskrift Acta Anaesthesiologica Scandinavica  

Syfte Att värdera hur musik eller musik i kombination med lugnande ord 

intraoperativt och under generell anestesi, kan påverka patientens 

återhämtning när det gäller smärtintensitet, illamående, trötthet, 
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tarmfunktion, mobilisering, välbefinnande och vårdtid för patienter 

som genomgått hysterektomi. 

Metod RCT 

Dubbel-blind  

Powerberäkning utförd  

Deltagare Grupp A musik (ljud av havsvågor) (n = 30) 

Grupp B musik (som ovan) och lugnande ord (n = 30) 

Grupp C ljud från operationssal (n = 28) 

Inklusionskriterier: 42-62 år, ASA I-II, elektiv abdominell 

hysterektomi med ett lågt buksnitt. Endometerios, menorragi eller 

myom. 

Exklusionskriterier: nedsatt hörsel, alkohol- eller drogmissbruk, 

psykisk sjukdom och minnesnedsättning.  

Bortfall n=1/88 (~1%) (teknikfel, grupp framgår ej) 

Mätinstrument Postoperativ smärtskattning (VAS), analgetikabehov intra- och 

postoperativt och mobiliseringtiden. Grad av illamående, 

tillfredställelse och trötthet värderades på 1-4 samt 1-5 gradiga 

licertskalor.  

Primärvariabel: Behov av analgetika under operationsdagen 

Resultat Jämförbara grupper från start (ålder vikt, kön m.m.) 

På operationsdagen krävde B mindre ketogan jämfört med C 

(p=0.028). Postoperativt dag 1 upplevde A mindre smärta jämfört 

med C (p < 0.001). Vid hemgång upplevde A och B mindre trötthet 

jämfört med C (p < 0.001) vs (p < 0.001) A mobiliserades fortare 

än C (p < 0.009) 

Kvalitet/Risk för bias Hög / Låg 

Motivering Datorgeneraliserad randomisering (framgick ej när), dubbelblind 

(åtgärder bra beskrivet) och lågt bortfall. 
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Bilaga 2. The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias enligt Higgins & Green, 

(2009). 

 
Domain Description Review authors’ judgement 

Sequence generation. Describe the method used to generate the 
allocation sequence in sufficient detail to 
allow an assessment of whether it should 
produce comparable groups. 

Was the allocation sequence 
adequately generated? 

Allocation 
concealment. 

Describe the method used to conceal the 
allocation sequence in sufficient detail to 
determine whether intervention allocations 
could have been foreseen in advance of, or 
during, enrolment. 

Was allocation adequately 
concealed? 

Blinding of 
participants, 
personnel and 
outcome assessors 
Assessments should be 
made for each main 
outcome (or class of 
outcomes).  

Describe all measures used, if any, to blind 
study participants and personnel from 
knowledge of which intervention a 
participant received. Provide any information 
relating to whether the intended blinding was 
effective. 

Was knowledge of the allocated 
intervention adequately 
prevented during the study? 

Incomplete outcome 
data Assessments 
should be made for 
each main outcome (or 
class of outcomes).  

Describe the completeness of outcome data 
for each main outcome, including attrition 
and exclusions from the analysis. State 
whether attrition and exclusions were 
reported, the numbers in each intervention 
group (compared with total randomized 
participants), reasons for attrition/exclusions 
where reported, and any re-inclusions in 
analyses performed by the review authors. 

Were incomplete outcome data 
adequately addressed? 

Selective outcome 
reporting. 

State how the possibility of selective 
outcome reporting was examined by the 
review authors, and what was found. 

Are reports of the study free of 
suggestion of selective outcome 
reporting? 

Other sources of bias. State any important concerns about bias not 
addressed in the other domains in the tool.  

If particular questions/entries were pre-
specified in the review’s protocol, responses 
should be provided for each question/entry. 

Was the study apparently free of 
other problems that could put it 
at a high risk of bias? 
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Bilaga 3. Flödesschema enligt CONSORT statement (2010). 
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Bilaga 4. Checklista enligt CONSORT statement (2010). 

 

CONSORT 2010 checklist of information to include when reporting a 
randomised trial* 

 

Section/Topic 

Item 

No Checklist item 

Reported on 

page No 

Title and abstract 

 1a Identification as a randomised trial in the title  

1b Structured summary of trial design, methods, results, and conclusions 

(for specific guidance see CONSORT for abstracts) 

 

Introduction 

Background and objectives 2a Scientific background and explanation of rationale  

2b Specific objectives or hypotheses  

Methods 

Trial design 3a Description of trial design (such as parallel, factorial) including 

allocation ratio 

 

3b Important changes to methods after trial commencement (such as 

eligibility criteria), with reasons 

 

Participants 4a Eligibility criteria for participants  

4b Settings and locations where the data were collected  

Interventions 5 The interventions for each group with sufficient details to allow 

replication, including how and when they were actually administered 

 

Outcomes 6a Completely defined pre-specified primary and secondary outcome 

measures, including how and when they were assessed 

 

6b Any changes to trial outcomes after the trial commenced, with reasons  

Sample size 7a How sample size was determined  

7b When applicable, explanation of any interim analyses and stopping 

guidelines 

 

Randomisation:    

 Sequence generation 8a Method used to generate the random allocation sequence  

8b Type of randomisation; details of any restriction (such as blocking and 

block size) 

 

 Allocation concealment 

mechanism 

9 Mechanism used to implement the random allocation sequence (such 

as sequentially numbered containers), describing any steps taken to 

conceal the sequence until interventions were assigned 

 

 Implementation 10 Who generated the random allocation sequence, who enrolled 

participants, and who assigned participants to interventions 

 

Blinding 11a If done, who was blinded after assignment to interventions (for 

example, participants, care providers, those assessing outcomes) and 

how 

 

11b If relevant, description of the similarity of interventions  

Statistical methods 12a Statistical methods used to compare groups for primary and secondary 

outcomes 
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12b Methods for additional analyses, such as subgroup analyses and 

adjusted analyses 

 

Results 

Participant flow (a diagram 

is strongly recommended) 

13a For each group, the numbers of participants who were randomly 

assigned, received intended treatment, and were analysed for the 

primary outcome 

 

13b For each group, losses and exclusions after randomisation, together 

with reasons 

 

Recruitment 14a Dates defining the periods of recruitment and follow-up  

14b Why the trial ended or was stopped  

Baseline data 15 A table showing baseline demographic and clinical characteristics for 

each group 

 

Numbers analysed 16 For each group, number of participants (denominator) included in each 

analysis and whether the analysis was by original assigned groups 

 

Outcomes and estimation 17a For each primary and secondary outcome, results for each group, and 

the estimated effect size and its precision (such as 95% confidence 

interval) 

 

17b For binary outcomes, presentation of both absolute and relative effect 

sizes is recommended 

 

Ancillary analyses 18 Results of any other analyses performed, including subgroup analyses 

and adjusted analyses, distinguishing pre-specified from exploratory 

 

Harms 19 All important harms or unintended effects in each group (for specific 

guidance see CONSORT for harms) 

 

Discussion 

Limitations 20 Trial limitations, addressing sources of potential bias, imprecision, and, 

if relevant, multiplicity of analyses 

 

Generalisability 21 Generalisability (external validity, applicability) of the trial findings  

Interpretation 22 Interpretation consistent with results, balancing benefits and harms, 

and considering other relevant evidence 

 

Other information 
 

Registration 23 Registration number and name of trial registry  

Protocol 24 Where the full trial protocol can be accessed, if available  

Funding 25 Sources of funding and other support (such as supply of drugs), role of 

funders 

 

 

*We strongly recommend reading this statement in conjunction with the CONSORT 2010 

Explanation and Elaboration for important clarifications on all the items. If relevant, we also 

recommend reading CONSORT extensions for cluster randomised trials, non-inferiority and 

equivalence trials, non-pharmacological treatments, herbal interventions, and pragmatic trials. 

Additional extensions are forthcoming: for those and for up to date references relevant to this 

checklist, see www.consort-statement.org. 

                                                 

 

http://www.consort-statement.org/

