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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Den palliativa vården skall omfamna och ta hand om människan då sjukdomen 

inte längre är botbar. Inom palliativ vård är det viktigt att inte enbart behandla den fysiska 

smärtan utan tillgodose och ha människans alla dimensioner i åtanke. Människan som vårdas 

palliativt kan lida fysiskt, psykiskt, psykosocialt och existentiellt. Det är önskvärt att se över 

vilka alternativa behandlingsmetoder som kan stötta dessa dimensioner för patienter som 

vårdas palliativt. Musik har sedan urminnes tider haft förmågan att beröra människan på flera 

olika plan. Konstformen kan användas i vardagen såväl som i terapeutiskt syfte. Musik som 

används i terapeutiskt syfte är ett eget kunskapsområde och har namngetts musikterapi. 

 

Syfte: Beskriva patienters upplevelse av musikterapi inom den palliativa vården. 

 

Metod: I litteraturöversikten har vetenskapliga artiklar samlats in via olika databaser med 

sökorden music och palliative care. Till resultatet valdes 11 artiklar som bearbetades med en 

analys av Friberg för litteraturöversikter. Därefter sammanställdes resultatet med hjälp av 

teman och subteman. Den teoretiska referensramen som användes var Katie Erikssons 

caritativa vårdteori. 

 

Resultat: Litteraturöversiktens resultat visar att musikterapi kan ge positiva upplevelser för 

människan som vårdas palliativt. Musikterapin har en värdefull inverkan på hela människan – 

fysiskt, psykiskt, existentiellt och psykosocialt. De fysiska aspekterna som påverkades var 

hjärtfrekvens, andning, oro, vakenhet och smärta. De psykiska var att musikterapi bidrog till 

att lindra oro och ångest, samt verkade psykiskt avkopplande. Patientens existentiella 

dimension påverkades av musik genom att den bidrog till livsreflektion och 

meningsskapande. Patientens psykosociala sida stöttades genom att de upplevde en ökad 

samhörighet och kontakt med närstående och andra patienter. Resultaten påvisade även 

negativa risker med musikterapi, som terapeuten måste vara uppmärksam på. Dessa var att 

musiken kunde skapa starka, negativa känslor och minnen. Patienten kunde även känna 

hopplöshet över att inte orka delta i terapin eller ha för låg kunskap om instrumenten.  

 

Diskussion: Musikterapi har en förmåga att ge positiva upplevelser inom den palliativa 

vården och bör implementeras mer i omvårdnaden. Resultaten som musikterapin ger får stöd 

av styrdokument och mål för palliativ vård. Studier behövs som undersöker om musikterapi 

skulle kunna innebära en minskning av läkemedel. Resultatet bidrar till att förbättra det 

praktiska vårdarbetet genom att patienten får omvårdnad ur ett helhetsperspektiv och kan 

delta i terapin trots sviktande funktioner.   

 

Nyckelord: Palliativ vård, musik, musikterapi, omvårdnad. 
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Abstract 
 

Background: The palliative care should embrace and take care of the human when the 

disease is no longer curable. In palliative care, it is important to not only treat the physical 

pain, but to accommodate and have all the human dimensions in mind. The person who’s 

being nursed palliative may suffer physically, psychologically, psychosocially and 

existentially. It is desirable to look over alternative methods for treatment that can support 

these dimensions. Music has since ancient times had the ability to touch the man on several 

different levels. The art form can be used in everyday life as well as for therapeutic purposes. 

Music used for therapeutic purposes is a separate area of knowledge and has been named 

music therapy.  

Aim: Describe the patients' experience of music therapy in palliative care. 

Method: In the literature review, scientific articles were collected by different databases with 

the keywords music and palliative care. Eleven articles were chosen to the result and 

processed with an analysis of literature reviews according to Friberg. After that, the results 

were compiled into themes and subthemes. The theoretical framework used was Katie 

Erikssons caritative care theory. 

Results: The results of the literature review shows that music therapy can provide positive 

experiences for the people nursed in palliative care. Music therapy has a valuable impact on 

the whole person – physical, psychological, existential and psychosocial. The therapy affects 

physical aspects: heart rate, breathing, anxiety, alertness and pain. The psychological effects 

were to alleviate worry and anxiety, and seemed to be mentally relaxing. The patient’s 

existential dimension was influenced by music therapy as it contributed to the reflection of 

life and meaning. The psychosocial dimensions were supported by an increased experience of 

fellowship and contact with relatives and other patients. The results also showed negative 

risks with music therapy, that the therapist must be aware of. These were that the music could 

create strong, negative feelings and memories. The patient could also feel despair about not 

being able to participate in therapy or having too little knowledge about the instruments. 

Discussion: Music therapy has the ability to provide positive experiences in palliative care 

and should be implemented more in nursing care. The results are in agreement with policy 

documents and goals of palliative care. Studies are needed to investigate if music therapy 

could reduce the use of pharmaceutical. The result helps to improve practical nursing care by 

supporting the patient from a holistic perspective and the ability to participate in the therapy 

despite failing functions. 

Keywords: Palliative care, music, music therapy, nursing.  
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1. Inledning 

Till vår litteraturöversikt valdes palliativ vård. Inriktningen valdes på grund av våra 

erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar. Vi noterade att omvårdnaden var 

bristfällig i vårdområdet vid lindring av symptom såsom oro och ångest. Ofta behandlades 

dessa besvär endast via farmaka och sällan lades tid ned till att låta patienterna dela med sig 

av berättelser och förmedla ett meningsskapande. Vår föreställning är att läkemedel utgör en 

viktig beståndsdel i palliativ vård men att fler behandlingsmöjligheter bör utforskas. Vi såg en 

sådan möjlighet i musikterapi och valde därför den behandlingsmetoden. Vi båda finner det 

avkopplande att lyssna på musik i vardagen och upplever att den ibland utgör en terapeutisk 

funktion hos oss. I utbildningen har dessutom diskussioner förts hur musiken kan användas 

inom vårdutövandet och det har väckt vår nyfikenhet ytterligare. Vi intresserar oss för vilken 

betydelse musikterapi kan ha för patienten som vårdas palliativt. 

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer begrepp som har signifikans för litteraturöversikten att synliggöras. 

Inledningsvis beskrivs palliativ vård genomgående. I beskrivningen av palliativ vård återfinns 

förklaring av dess fyra hörnstenar, de 6:sen, samt begreppen hopp och meningsskapande. 

Därefter redogör författarna för musik i vården på ett översiktligt plan. Underrubrikerna till 

det temat behandlar musikterapi och exemplifierar olika terapityper i området. Avslutningsvis 

beskrivs vad musik kan ha för betydelse för patienten inom palliativ vård. 

 

2.1 Palliativ vård 

Begreppet ‘palliativ’ härstammar från det latinska ordet pallium som betyder kappa eller 

täcke, vilka tygföremål skyddar eller ‘håller om’ kroppen (Beck-Friis & Strang, 2000). Den 

palliativa vården skall, liksom symboliken ovan, tas till för att omfamna människan då 

sjukdomen inte längre är botbar. World Health Organization (2016) skriver att palliativ vård 

skall ha som mål att öka livskvaliteten för personer med livshotande sjukdom. Den palliativa 

vården skall prioritera att tidigt upptäcka, bedöma och behandla problem för att minimera 

lidandet vid livets slut. Inom all vård bör sjuksköterskan arbeta på ett sådant sätt att patientens 

individuella vårdbehov tas i beaktande och bemöts (Brown, 2016). En patient är alltid mer än 

fysiska symptom och sjukdom. Hen har tillika psykologiska, sociala, existentiella och 

känslomässiga behov att synliggöra och bemöta. Att identifiera vad som är viktigt för 

patienten hjälper sjuksköterskan att prioritera bland dessa vårdbehov. Inom den palliativa 
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vården innebär identifieringen av behov att skapa de bästa förutsättningarna för en god 

livskvalitet under livets sista tid (Brown, 2016). Dame Cicely Saunders ses som den moderna 

hospicerörelsens grundare. Brown skriver att Saunders menar att människan är värdefull till 

hennes sista andetag. Vårdarbetare inom den palliativa sektorn skall därför arbeta för att 

patienten skall dö fridfullt och leva ett bra liv fram till dödsögonblicket. Saunders bidrog 

bland annat med kunskapen om den mångdimensionella smärtan. Plågor i livets slutskede kan 

vara av fysisk, psykisk, psykosocial och existentiell karaktär. Hon menade att smärtan alltid 

måste ses och behandlas som en helhet. 

Att stå inför döden innebär en stor kris för många (Socialstyrelsen, 2013). Två av de 

vanligaste psykiska symptomen vid livets slut är ångest och depression. Dessa symptom är 

inte enbart förekommande hos den döende människan utan i många fall även hos närstående 

och vårdgivaren. Inom den palliativa vården är syftet inte att förlänga eller påskynda döden. 

Döden ses som en naturlig del av livet och inte som något längre bestridbart. 

 

2.1.1 De fyra hörnstenarna och de 6 s:en 

Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar – symptomlindring, multiprofessionellt 

samarbete, kommunikation och relation (Socialstyrelsen, 2013). Den första hörnstenen, 

symptomlindring, innebär att symptom av olika karaktärer skall lindras (Strang & Beck-Friis, 

2012). Multiprofessionellt samarbete syftar till betydelsen av att olika professioner samarbetar 

väl. Kommunikationshörnstenen betonar vikten av god kommunikation mellan patient, 

närstående och personal. I den sista hörnstenen, relation, framhålls vikten av att inkludera och 

stötta närstående. Britt-Marie Ternestedt har tillsammans med andra forskare utformat “de 6 

s:en” (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). Det är en metod som används för 

att försäkra sig om att det palliativa vårdgivandet är av god kvalitet. Modellen används vid 

vårdplanering, dokumentation samt utvärdering. Mallen är utformad efter en humanistisk 

människosyn där patientens människovärde är i fokus. De 6 s:en står för följande begrepp: 

självbild, symptomlindring, självbestämmande, sociala relationer, sammanhang och strategier. 

Självbild syftar till att vårdpersonal skall arbeta efter att patienten skall ha en så positiv 

självbild som möjligt (Ternestedt et al., 2012). För det krävs att personalen insamlar 

information om patienten. Det kan till exempel handla om vad som personen anser är viktigt i 

livet och hur hen ser på sin sjukdom. Symptomlindring avser vårdens uppgift att lindra 

lidande. Lidande av olika karaktärer är en vanligt förekommande komponent i den döendes 

vardag. I vilken mån lidandet kan lindras beror bland annat på hur patienten ser på sin 

sjukdom. Självbestämmande syftar till föreställningen om att människan själv skall få 
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bestämma över hur hennes sista tid i livet skall vara. Sociala relationer behandlar vikten av 

att personen fortsatt upprätthåller viktiga relationer till andra. De sociala relationerna är bland 

annat betydelsefulla för självbilden. Sammanhang är den komponent i modellen som inriktar 

sig på människans upplevelse av mening med livet och hennes känsla av sammanhang. 

Personalen kan främja sammanhangskänslan genom att låta patienten berätta om sitt liv. 

Strategier har till syfte att betona framtiden. Strategierna kan röra praktiska moment såsom 

möjligheten att planera sin egen begravning. 

 

2.1.2 Hopp och meningsskapande 

Duggleby (2001) skriver att begreppet hopp upplevs och definieras olika beroende på person 

och situation. Forskaren menar att hopp är en upplevelse av att något positivt väntar. Hon 

diskuterar vidare att upplevelsen av hopp är nödvändig för att en person skall uppleva 

livskvalitet. Hur väl människan känner hopp har en inverkan således på hennes känsla av 

hälsa och trygghet i livet. Hopp är en viktig komponent i den palliativa vården. Forskaren 

beskriver även hur upprätthållandet av hopp har goda effekter vid exempelvis hantering av 

smärta i livets slutskede. Det finns olika beståndsdelar som ofta påverkar upplevelsen av hopp 

för patienter inom palliativ vård. Dugglebys studie visade att det ingav hopp att upprätthålla 

en god relation till sin familj och vänner. Resultatet i studien visade även på att andlighet, 

exempelvis en religiös övertygelse, och hopp ibland var sammanlänkat. Att återminnas 

viktiga dagar och händelser i livet skänkte likväl hopp. 

Caroline Krook (2007) beskriver att meningsskapande är av stor vikt för patientens hälsa i 

livets slutskede. Hon menar att meningsskapande bidrar till en känsla av hopp. Krook 

redovisar att begreppet meningsskapande är relativt diffust men rör människans existentiella 

dimension. Meningsskapande behandlar människans stora livsfrågor och hennes sökande efter 

mening. Då människan blir dödligt sjuk kan det vara särskilt betydelsefullt att på något vis 

finna ett syfte med det. I Krooks avhandling framkommer att det kunde vara 

meningsskapande att få dela med sig av sina minnen till någon som är genuint intresserad. 

Krook föreslår att meningsskapande på det här sättet - genom att synliggöra och bearbeta sin 

livshistoria - sker kommunikativt inom mellanmänskliga mötet. Inom den palliativa vården 

kan ett sådant samtal öka den känslomässiga förståelsen av situationen.  

 

2.2 Musik och vård  

Musik har sedan urminnes tider varit ett viktigt element i människans liv (Perry Black & 

Penrose-Thompson, 2012). I dagens samhälle är det för många en betydelsefull komponent i 
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vardagen såväl som vid avgörande livshändelser (Perry Black & Penrose-Thompson, 2012. 

Musik är en universell konstform som spelar stor roll kulturmässigt men också i många fall på 

ett personligt plan. Musikens betydelse i livet varierar mellan individer men de flesta har 

någon form av relation till tonkonst. För många människor skiftar musikens värdefullhet i 

livet under olika perioder (Aldridge, 1999). Vid kristider av förluster, sorg och saknad kan 

musik utgöra en särskilt viktig funktion i vardagen. Ibland benämns musik av den anledningen 

som världens bästa medicin (Greenman & Meulenberg, 2007). 

Florence Nightingale menade att människan själv bär nyckeln till hälsa inom sig (Wikström, 

2003). Sjuksköterskans uppgift är därför att skapa de bästa förutsättningarna för att patienten 

skall finna den nyckeln. Ett av Nightingales många fynd var just musik som vårdutövande. 

Redan på sent 1800-tal noterade hon att instrumentspelande hade en positiv inverkan på 

patienterna. Framförallt observerade hon att stråkmusik hade en särskilt lugnande effekt.  

Töres Theorell (2009) är en mer nutida författare som också har noterat att musik kan ha en 

positiv inverkan på människans hälsoprocesser. Theorell menar att konstformen kan förstärka 

känslor och bidra till att nya emotioner bildas. Författaren beskriver även att musik kan hjälpa 

människan att få utlopp för känslor såsom sorg och ilska. Han förklarar vidare att musik kan 

utgöra en viktig copingmekanism. Konstformen kan hjälpa en person att stimulera nya 

perspektiv gällande svårigheter i livet som människan ibland måste handskas med. 

 

2.2.1 Musikterapi 

Musik med ett terapeutiskt syfte att förstärka upplevelsen av hälsa har namngetts musikterapi. 

Bunt och Stige (2014) definierar musikterapi på följande sätt: “Music therapy is the use of 

sounds and music within an evolving relationship between client and therapist to support and 

encourage physical, mental, social, spiritual and emotional wellbeing” (s. 18). Musikterapi har 

växt fram som en professionell terapiform under 1950-talet med mål att förbättra hälsan på 

olika sätt (O’Kelly & Koffman, 2007). Terapiformen har skapats genom ett utvecklingsarbete 

inom specialpedagogik. Den har bildats för att användas inom många vårdområden, 

exempelvis inom psykiatrisk vård och äldreomsorg. Musikterapeuter utbildas idag världen 

över och utgör ett eget kunskapsområde. 

Bunt och Hoskyns (2002) skriver att musikterapeuter kan använda många olika tekniker i 

sitt arbete. Det finns metoder med fokus på själva skrivandet av låttexter och arbetssätt då det 

läggs mer vikt vid sång- och instrumentspelande. Vid låtskrivandet kan patienten spontant få 

diktera text till en kär favoritmelodi. Tillvägagångssätten inom behandlingen skiljer sig även 

genom ensamterapi och gruppterapi, samt genom levande musik och inspelad musik. 
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Bildskapande i musik är ett sätt för patienten som behöver vara isolerad eller upplever svår 

smärta att fantisera sig till en annan plats (Perry Black & Penrose-Thompson, 2012). I 

metoden får patienten med hjälp av musik föreställa sig en plats eller situation tillsammans 

med en terapeut. Platsen eller situationen är ofta ett kärt minne från förr. Då patienten 

verbaliserar vilka bilder som synliggörs för medvetandet besvarar terapeuten dessa med en 

slags bekräftande guidning och support. Minnesframkallningen kan hjälpa patienten att 

reflektera över livet. Terapiformen skall kunna påverka en människas hälsa på många olika 

plan – fysiologiskt, psykologiskt, existentiellt och psykosocialt (O’Kelly & Koffman, 2007). 

2.2.2 Musik i den palliativa vården 

I tidigare studier har musikterapi visat sig kunna bidra till god livskvalitet för människor som 

vårdas palliativt (O’Kelly & Koffman, 2007). Det primära målet inom palliativ vård är just att 

öka människors livskvalitet vid livets slutskede (WHO, 2016). Musikterapi började användas 

inom palliativ vård 1978 av Munro och Mount som ett alternativt sätt att uttrycka svåra 

känslor . En studieöversikt visar att terapiformen används för olika syften beroende på den 

specifika symptombilden (Perry Black & Penrose-Thompspon, 2012). Den kan användas för 

att reducera fysiska symptom som exempelvis smärta men kan även ha inverkan på 

känslomässiga och existentiella symptom. Tomatis (1996) menar att hörseln är det sinne som 

är kvar längst innan personen avlider. Då syn- och talförmågan inte längre fungerar har 

patienten ofta kapacitet att lyssna och respondera till musik. 

 

3. Problemformulering 

I livets slutskede lider ofta människan av smärta, ångest, nedsatt fysik och minskad 

socialisering. Forskare är överens om att den palliativa vården bör syfta till att lindra lidande 

och öka välbefinnande. Stöttande av de 6 s:en och de fyra hörnstenarna behövs för att arbeta 

mot en god kvalitet i vården och att hela människan tas i beaktande. Ibland kan det vara svårt 

för sjuksköterskan att genom omvårdnad stötta alla dessa hälsoprocesser. Samtidigt har 

musikterapi visat sig ha många positiva effekter på både hälsa och välbefinnande. Forskning 

och användandet av kombinationen musikterapi och palliativ vård är däremot skral och 

skapade en nyfikenhet hos författarna. Kunskapen som avses att skapas med 

litteraturöversikten är vad musiken kan ha för betydelse i den palliativa vården. Intresset 

ligger i patienternas perspektiv, för att se hur de upplever musikterapi. Resultaten i 

litteraturöversikten skulle vara relevanta för den grundutbildade sjuksköterskan då majoriteten 
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någon gång vårdar patienter i livets slutskede. Förhoppningen är att resultaten ska kunna 

stötta livskvaliteten hos patienten som vårdas palliativt. 

 

4. Syfte  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelse av musikterapi inom den 

palliativa vården. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Fyra konsensusbegrepp utgör kunskapsbas för sjuksköterskeprofessionen (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Dessa begrepp är hälsa, människa, vårdande och miljö. Konsensusbegreppen 

utgör en grundläggande och gemensam plattform för vårdutövandet. Preciseringen och 

beskrivningen av konsensusbegreppen varierar dock beroende på omvårdnadsteori och dess 

teoretiker. 

Det övergripande, teoretiska perspektivet som används i litteraturöversikten är 

vårdvetenskap. Därefter valdes en omvårdnadsteori. Teorierna fungerar som kunskap och stöd 

i sjuksköterskans arbete (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Omvårdnadsteoretikern Katie 

Erikssons “caritativa vårdteori” förefaller passande för översikten. I den teorin används 

framförallt Erikssons förklaring av konsensusbegreppen hälsa och vårdande som teoretisk 

utgångspunkt i studien. Syftet med litteraturstudien får stöd av dessa konsensusbegrepp då 

upplevelsen av hälsa skall undersökas genom musikterapi. Musikterapin ses här som en 

alternativ, vårdande akt. 

 

5.1 Hälsa 

Hälsa är ett centralt begrepp inom sjukvården och betyder rent begreppsligt helighet 

(Eriksson, 2015). Eriksson menar att hälsa är ett tillstånd inombords av friskhet och 

välbefinnande. Tillståndet uppkommer då en person känner sig hel som människa. Hon menar 

också att hälsan alltid är mer än frånvaro av sjukdom. Upplevelsen av hälsa har att göra med 

kropp, själ och ande medan den kroppsliga betydelsen har att göra med friskhet. Enligt 

Eriksson måste dessa dimensioner vara i balans för god hälsa. Om människan upplever en 

obalans mellan kropp och själ kan det komma till uttryck genom olika hälsoproblem. Dessa 

beskriver Eriksson med termen hälsohinder, vilka faktorer står i vägen för upplevelsen av 

hälsa. Motsatsen är hälsoresurser som ger kraft åt patienten. Eftersom högsta möjliga 

livskvalitet är målet vid palliativ vård är det intressant att se hur livskvalitet förhåller sig till 
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konsensusbegreppet hälsa (Willman, 2014). Somliga menar att livskvalitet är överordnat 

begreppet hälsa. Det finns ingen entydig korrelation mellan begreppen men livskvalitet 

förefaller behandla hur personen hanterar och förhåller sig till sin hälsosituation.  

5.2 Vårdande 

Eriksson (2015) skriver att ‘vårda’ härstammar från verbet ‘varpa’, som betyder att bry sig om 

eller ansvara för. Hennes syn på vårdande grundar sig bland annat på hennes människosyn. 

Hon menar att människan är unik och har en andlig dimension som vårdaren inte får bortse 

ifrån. Människan har subjektiva upplevelser som aldrig fullt ut kan förstås av någon annan. 

Eriksson menar att all omvårdnads djupaste innebörd är att lindra onödigt lidande. Eriksson 

menar vidare att två grundläggande metoder är förutsättning för vårdandets kärna. Dessa 

metoder är reflektion samt produktion. Reflektionen är en grundläggande förutsättning för 

förståelse och insikt. Det vill säga kan inte produktion tillvaratas om vårdaren saknar 

förståelse. Eriksson menar att den vårdande akten är konsten att göra något särskilt av något 

annars vardagligt (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). För att det skall vara möjligt bör 

sjuksköterskan ha ett förhållningssätt till patienten som kännetecknas av tro, hopp och kärlek. 

Vårdhandlingen reflekterar sjuksköterskan intention att främja patientens hälsa och lindra 

lidande. Vårdaktiviteten är den handling som vårdpersonalen tilltar för att kunna utföra 

vårdhandlingen. Vårdhandlingen och dess vårdaktivitet kan rikta in sig på kroppslig hälsa 

såväl som andligt och själsliga liv.  

 

5.2.1 Ansa, leka och lära 

Ansa, leka och lära utgör handlingens inriktning och tillhör själva vårdsubstansen (Eriksson, 

2015). Att vårda innebär att sjuksköterskan på olika sätt genom att ansa, leka och lära skapar 

en känsla av tillit och tillfredsställelse hos patienten. 

Ansning utgör den mest grundläggande komponenten i vården och används ibland 

synonymt med omvårdnad (Eriksson, 2015). Ansningens primära syfte är det kroppsliga 

välbehaget och själva görandet är ett uttryck för vänskap. Beröring av olika slag beskrivs som 

en viktig del i ansandet. Att ansa innebär att genom små och stora handlingar visa att 

människan är betydelsefull. Ansningen betyder att vårdaren värnar om kroppens renhet och 

välbefinnande. Det kan vara genom konkreta handlingar som att ge patienten föda eller att 

kamma hens hår.  

Lekande vårdaktiviteter utgör potential att lindra lidande genom att exempelvis avdramatisera 

en kroppslig eller själslig plåga (Eriksson, 2015). Här ryms ibland alternativa vårdaktiviteter 
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(Eriksson, 2015). Eriksson menar att förmågan att leka är ett uttryck för hälsa och att leken 

utgör en stor del i vårdandet. Några begrepp som rör lekandet är övning, önskan, lust och 

skapande. Det är enbart i lekandet som ett skapande kan ske. Eriksson menar även att det är 

genom skapandet som patienten kan bekräfta sin identitet. Hon förklarar också att i lekandet 

skall patienten alltid ha kontroll. 

Lärandet innebär utveckling och förändring (Eriksson, 2015). Lärandet kan ha olika syften 

och mål men att lära är en naturlig förmåga som alla människor besitter. Undervisning är 

möjlig genom en interaktion mellan själv och andra. Målet för lärande är självförverkligande 

och världen fungerar som drivkraft för lärande. Eriksson menar att lärandet på många vis hör 

ihop med lekandet. Hon menar också att det är särskilt viktigt att föra in lek i undervisningen. 

 

6. Metod 

Nedan kommer metoden för litteraturstudien att beskrivas genom design, 

datainsamlingsmetod, urval samt analysmetod.  

6.1 Design 

Uppsatsen är en litteraturöversikt. Det innebär att data samlas in från olika litterära dokument 

som redan finns publicerade (Friberg, 2012). Exempel på dessa kan vara forskningsartiklar, 

doktorsavhandlingar och historiska dokument. 

6.2 Datainsamlingsmetod 

Till litteraturstudien samlades vetenskapliga forskningsartiklar in med hjälp av olika 

databaser. De som användes var Cinahl Complete, Academic Search Ultimate, Pubmed och 

Medline. Samtliga databaser valdes då de har ett brett utbud av artiklar som inriktar sig på 

omvårdnad och medicin. Texterna är oftast på engelska. Artiklarna som söktes hade både 

kvantitativ och kvalitativ ansats. Sökorden som användes var “palliative care” och music. De 

båda skildrar innebörden och syftet för litteraturstudien. Kombinationen av dessa två sökord 

gav en tillräcklig mängd artiklar för litteraturstudiens syfte. Författarna provade att använda 

sig av fler sökord för att specificera sökningen men det gav för få resultat. För en mer 

överskådlig bild av databaser samt sökord, se Bilaga 1. 

 

6.3 Urval 

Det som avgör vilka vetenskapliga artiklar som ska väljas till litteraturöversikten är syftet 

(Friberg, 2012). I databaserna kan ett antal urval och sökord göras för att begränsa mängden 
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artiklar och ge det som är mest relevant för syftet. För att få fram den senaste forskningen 

valdes ett spann på publikationsdatum mellan år 2006-2016. Forskningen uppdateras 

kontinuerligt och intresset låg hos de nyaste kunskaperna. Ett annat urval som användes var 

Peer reviewed. Det innebär att andra forskare har granskat artikeln innan den har publicerats 

(Henricson, 2012). Den fungerar alltså som en markör för att artikeln har blivit vetenskapligt 

granskad. För att författarna skulle ha tillgång till hela artikeln och inte bara abstrakt, valdes 

urvalet Full text. 

  Det var viktigt att få fram vetenskapliga artiklar vars resultat kunde användas i 

litteraturstudien. De behövde ge svar och relatera till syftet för att vara intressanta för vidare 

analys. Vissa vetenskapliga artiklar ansågs inte vara lämpliga redan efter att ha läst abstrakt, 

medan andra valdes bort efter att ha läst hela artikeln. Anledningen till bortvalet varierade. 

Forskarna behövde ha använt sig av forskningsprocessen och resultaten skulle visa 

patienternas perspektiv. Artiklar som inte nådde upp till dessa krav exkluderades i ett tidigt 

stadie. I flera av de vetenskapliga artiklarna kunde det även göras en sekundärsökning. I deras 

referenslistor fanns artiklar som kunde användas i bakgrunden. Urvalsprocessen redovisas 

även i Bilaga 1. 

 

6.4 Analysmetod 

När en litteraturöversikt skrivs behöver de vetenskapliga artiklarna analyseras och läsas 

igenom flera gånger enligt Friberg (2012). Detta för att läsaren ska förstå innehåll och 

sammanhang. Författarna läste de utvalda artiklarna flertalet gånger och fick bilda sin egen 

uppfattning om helheten. Därefter diskuterades det hur innehållet hade uppfattats och vilka 

samband som kunde identifieras med andra utvalda artiklar. Sedan sökte författarna efter 

likheter och skillnader i de vetenskapliga artiklarnas metoder, syften och resultat, enligt 

Friberg (2012) analysmetod för litteraturöversikter. För att skapa en mer överskådlig bild 

sammanställdes alla vetenskapliga artiklar i en tabell, se Bilaga 2. Där beskrevs varje artikels 

syfte, metod och resultat. Det blev då lättare att identifiera likheter och skillnader och därifrån 

sortera materialet. I var vetenskaplig artikel använde sig författarna av färgkodning för att 

kunna dela in resultaten i olika kategorier. Exempelvis symboliserade färgen blå att den delen 

av resultatet handlade om fysiska aspekter. Med hjälp av kategoriseringen skapades en tydlig 

överblick på vilka kategorier som var vanligast förekommande. Därefter kunde de områden 

som var mest övergripande bilda olika teman med rubriker. Varje tema representerade ett 

element som var betydelsefullt för litteraturöversiktens syfte. Det resulterade i tre teman som 

representerade musikterapins betydelse ur just den synvinkeln. Därefter utmynnar två av tre 
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teman i ett antal subteman. Processen har fått lov att ta tid genom att kontinuerligt gå tillbaka 

och analysera material samt rubriker för att få fram resultatet. 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Inom forskning är det viktigt att göra forskningsetiska överväganden, både innan och under 

alla moment i processen (Sandman & Kjellström, 2013). Författarna menar att all forskning 

bör följa etiska riktlinjer. Det innebär bland annat att studiens deltagare skyddas. Forskningen 

syftar till att göra gott och att vara rättvis och visa respekt för andra människor. Vid läsning 

och bearbetning av vetenskapliga artiklar hade författarna detta i åtanke, kombinerat med ett 

kritiskt förhållningssätt. Att förhålla sig kritiskt till texter är en färdighet som gör att läsaren 

ifrågasätter och inte automatiskt accepterar allt som står (Stenbock-Hult, 2004). Det är viktigt 

för att kunna bearbeta och hitta det mest väsentliga i en text. Ett annat förhållningssätt 

författarna hade var att undvika förutfattade meningar som kan påverka litteraturstudien eller 

innehållet i de vetenskapliga artiklarna. All fakta och resultat som hämtades till 

litteraturstudien skulle vara vetenskapligt granskad och inte gå mot etiska riktlinjer. 

Referenser hämtades främst från litteratur och vetenskapliga artiklar. 

 

8. Resultat 

Nedan följer litteraturöversiktens resultat som är uppdelat i tre huvudteman, varav de två 

första har tillhörande subteman. De olika huvudtemana är: Musikterapins betydelse för 

människans fysiska aspekter, Musikterapins påverkan på människans inre processer samt 

Negativa aspekter med musikterapi. 

8.1 Musikterapins betydelse för människans fysiska aspekter 

8.1.1 Fysiska variabler  
Flera studier pekar på att musikterapi kan vara effektiv för människans fysiska funktioner 

(Warth, Kebler, Hillecke & Bardenheuer, 2015; Freeman et al., 2006). Andningen studerades i 

studierna av Freeman et al. (2006), Horne-Thompson och Grocke (2008) och Lai, Chantal 

Chao, Yang och Chen (2010) och samtliga redovisade resultat om att musikterapin hade en 

positiv påverkan. Freeman et al. (2006) studerade förändringar i andningsfrekvensen på 65 

patienter som vårdades palliativt. Andningsfrekvensen minskade med ca 1,1 andetag/minut 

efter behandlingen. Patienterna upplevde sig samtidigt ta djupare andetag med mindre 

ansträngning. I studien av Horne-Thompson och Grocke (2008) ändrades andningsfrekvensen 

också och 7 av 13 patienter som mottog musikterapi upplevdes kunna ta djupare, mer 
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avslappnade andetag under behandlingen. Med hjälp av musikterapi fann Lai, Chantal Chao, 

Yang och Chen (2010) också en påverkan på patienternas andning. I deras studie 

kombinerades musikterapi med guidande bilder. Andningsfrekvensen mättes innan 

behandlingen till 20,4 +/- 6.3 och efter var den 18,9 +/- 6. Intensiteten i patienternas dyspné 

avtog vilket medförde att 90% av studiens 53 deltagare upplevde att terapin hade gynnat dem.  

     I studierna av Horne-Thompson och Grocke (2008), Freeman et al. (2006) och Lai, Chantal 

Chao, Yang och Chen (2010) undersöktes även patienternas upplevelse av kroppslig 

avslappning, trötthet och vakenhet. Freeman et al. (2006) fann att upplevelsen av vakenhet 

hos patienterna mättes till 2,8 innan musikterapin och 2,5 efter. Vakenhet mättes i en skala 

från 1-5 där 1 motsvarade inte vaken och 5 vaken. Patienterna kände sig också mer 

avslappnade i och med detta.  I studien av Horne-Thompson och Grocke (2008) upptäcktes 

liknande resultat. Trötthet hos deltagarna i musikterapin ökade för 11 av 13, medan övriga två 

inte fann någon effekt. Hos de patienter där musikterapin ledde till en ökad trötthet ansågs 

behandlingen vara avslappnande. Lai, Chantal Chao, Yang och Chen (2010) fann att även 

deras patienter kände sig mer avslappnade och 57% somnade under behandlingen. 

     Övriga fynd som uppmärksammades var att patienterna upplevde en ökad effekt av aptit 

efter musikterapin, i studien av Horne-Thompson och Grocke (2008). Samtidigt som 

musikterapi ansågs minska förstoppning hos patienterna som vårdades palliativt (Warth et al. 

2015). Lai, Chantal Chao, Yang och Chen (2010) fann även en påverkan på hjärtfrekvensen. 

Den mättes vid början av musikterapin till 96,3 +/- 19,3 slag/min och efter musikterapin 94,9 

+/- 18,7 slag/min.  

 

8.1.2 Smärta 

Gällande musikterapi och smärtlindring har forskarna kommit fram till olika resultat. Horne-

Thompson och Grocke (2008) fann att patienterna i den palliativa vården svarade positivt på 

musikterapin gällande smärtlindring. Studiens 8 av 13 patienter upplevde att smärtan 

minskade, medan övriga inte upplevde någon förändring. En annan studie undersökte också 

smärtlindring med hjälp av musikterapi (Krishnaswamy & Nair, 2016). Forskarna fann att 

kontrollgruppen, som inte behandlades med musik, inte upplevde någon skillnad. 

Experimentgruppen som behandlades med musikterapi upplevde däremot en minskning av 

smärtnivåer. Innan terapin mättes den genomsnittliga smärtskalan till 5,43 och efter terapin 

till 4. Smärtan mättes från en skala 1-10 där 1 motsvarar ingen smärta och 10 värsta tänkbara 

smärta. I studien av Gutgsell et al. (2013) undersöktes det också om palliativ smärta kunde 

minskas med musikterapi. De fann en smärtreducering hos gruppen som mottog terapin, 
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jämfört med kontrollgruppen som inte behandlades med musik. Smärtan mättes med en 

numerisk smärtskala, 1-10. Innan behandlingens start mättes gruppen med musikterapins 

smärta till 6,69 +/- 1,72 och efteråt 4,74 +/- 2,59. Det ger en skillnad på -1,94 +/- 2,14. I 

artikeln av Warth et al. (2015) upplevde patienterna ingen skillnad alls i smärtreducering 

genom musikterapi. 

 

8.2 Musikterapins påverkan på människans inre processer 

8.2.1 Psykiskt 

Preissler, Kordovan, Ullrich, Bokemeyer och Oechsle (2016) undersökte vilka behov som 

framkom hos patienter som vårdas palliativt under två musikterapisessioner. Resultaten visar 

att behov av avkoppling och tröst, samt känslobearbetning kunde urskiljas.  

I tre kvantitativa studier visar resultaten att musikterapi kan öka det psykiska 

välbefinnandet för patienter i livets slutskede (Horne-Thompson & Grocke 2008; Warth et al., 

2015; Nakayama, Kikuta & Takeda, 2009). I Horne-Thompson och Grockes (2008) resultat 

framgick att musikterapi kunde verka oro- och ångestlindrande för patienterna och därmed ha 

en avslappnande verkan psykiskt. Kontrollgruppen fick ett volontärbesök och 

musikterapigruppen en musikterapiintervention. Ångesten var signifikant reducerat för 

musikterapigruppen (p = 0,005). Speciellt ångestlindrande var terapisessionen för patienterna 

som var långt gångna i den dödliga sjukdomen. Majoriteten av studiens deltagare upplevde ett 

ökat psykiskt välbehag och menade att musiken var tröstingivande. Studien av Warth et al. 

(2015) indikerar att musikterapi kan öka det psykiska välbefinnandet för patienter i livets 

slutskede. Kontrollgruppen i studien fick lyssna till en verbal avslappningsövning och 

”musikterapigruppen” fick lyssna på levande musik. Resultatet visade att det psykiska 

välbefinnandet var högre i musikterapigruppen än i kontrollgruppen. I en annan studie fick 

patienterna också lyssna till levande musik (Nakayama et al., 2009). Forskningen i det 

studiefallet visade att ångest och depressionsgraden minskades efter musikterapin.  

Studien av Krishnaswamy och Nair (2016) erhöll resultat som motstrider de nyligen nämnda 

studieutfallen. I deras kvantitativa undersökning inspekterade forskarna musikterapins effekter 

på bland annat ångestnivåer. I resultatet framgick att det inte var någon skillnad i det psykiska 

välbehaget för patienterna efter musikterapibehandlingen. 

Två kvalitativa studier beskriver ett ökat psykiskt välbehag efter musikterapi (Mabel Leow, 

Drury & Poon, 2010; Teut, Dietrich, Deutz, Mittring & Witt, 2014). Författarna Mabel Leow 

et al. (2010) menar att musiken har en distraherande verkan och därmed mår patienterna bättre 

då medvetandefokus förflyttas från den psykiska smärtan. Flertalet patienter i studien beskrev 
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att de upplevde lycka i musikstunden. Samtliga studiedeltagare kände sig mer fridfulla vilket 

gav dem motivation att leva kvarvarande tid. Musiken beskrevs som en tillflykt för 

patienterna och ett sätt att fylla ett tomrum som upplevs av många patienter. Alla deltagare 

menade att musik var tröstgivande för dem. Tröst var kopplad till känslor av frid och 

motivation att förbättra den fysiska hälsan. Flera studiedeltagare menade också att musiken 

fick dem att känna sig mindre ensamma. Musiken blev i dessa fall ett sällskap då patienten 

annars var ensam och kände sig isolerad. Personerna kände sig mer fria, tryggare och mer 

tillfreds med situationen. 

I den andra kvalitativa studien undersöktes effekten av instrumentspelande där fokus låg på 

rytm och frekvenser (Teut et al., 2014). Instrumentet tambura, en slags luta, placerades nära 

patienten så att frekvenserna skulle kännas i kroppen. Resultatet visade att 

behandlingsmetoden hade en positiv inverkan på patienterna. De flesta tyckte att sessionen 

var avslappnande i en tid som på många sätt är stressfull. Patienterna uppgav i intervjuerna att 

det kändes som att kroppen blev lättare och svävande. De kände sig mer rofyllda och musiken 

kunde hjälpa patienten att placera påfrestande behandlingsstunder bakom sig och koppla av i 

stunden. 

 

8.2.2 Existentiellt  

Två kvalitativa studier visade att musikterapi kan bidra till stunder av livsreflektion 

(McClean, Bunt & Daykin, 2012; Mabel Leow et al., 2010). McClean et al. (2012) beskriver i 

studien att den främsta anledningen till att reflektionen kunde äga rum var just för att musiken 

väckte dessa minnen till liv. I reflektionen återfanns en slags tröst och det bidrog till förståelse 

över livet. Reflektionen, och minnena, gav patienterna en större övertygelse av vad som är 

viktigt i livet den tid som finns kvar. I studien av Mabel Leow et al. (2010) visade sig 

musikterapin få patienterna att minnas lyckliga stunder från förr. Minnen – glada och varma 

men också ångerfyllda – gjorde sig påminda och därför fanns dessa också tillhands för 

reflektion och samtal. Musiken som deltagarna lyssnade på under yngre år skänkte dem 

minnen från ungdomen. Patienterna kunde dock också reflektera över sämre livshändelser 

med hjälp av terapin. Dessa reflektioner behandlade främst möjligheter som aldrig togs. 

Ett annat framstående resultat i temats kvalitativa studier var bildskapande genom musik 

(Teut et al., 2014; Mabel Leow et al., 2010). Mångtalet patienter i studierna kunde med hjälp 

av musikterapin visualisera sig till en tid från förr som skänker dem mening. Patienterna 

uppgav att det mest betydelsefulla var att terapin tillät dem att fantisera sig till en mindre 

smärtfylld plats (Teut et al., 2014). En patient berättade att hen, genom musiken, började höra 
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röster från människor som har älskat i livet. En annan person förklarade hur hens medvetande 

förflyttades till en sandstrand och att delfiner fanns i det närliggande havet. I studien framgick 

det inte om det var ett minne eller om det är en annan typ av vision. 

 

8.2.3 Psykosocialt 

I McClean et al. (2012) kvalitativa studie upptäcktes flera sociala aspekter med musikterapi. 

Många deltagare såg chansen att delta i musikterapi eller spela instrument ihop som ett sätt att 

umgås och kommunicera. De upplevde närhet och tillit. Med hjälp av olika rytmer från 

instrumenten ombads deltagarna kommunicera med varandra genom rummet. Den sortens 

kommunikation uppskattades och ansågs bidra till en upplevelse av samhörighet. Mabel Leow 

et al. (2010) fann också resultat på hur musiken kunde bidra till ökad socialisering. Flera 

deltagare uppskattade att få prata om musikaliska intressen med terapeuten och på så sätt blev 

musiken en startpunkt för samtal. Därefter kunde deltagare börja samtala med varandra utifrån 

sina upplevelser från musikterapin och vidare till intressen gällande musik. Deltagarna 

beskrev det som tillfredsställande att få en kamrat att kunna prata om någonting med, då det 

tidigare varit ensamt. 

I studien av Teut et al. (2014) fick både patienter och deras närstående delta vid en 

musiksession. Vid intervjuerna var patienterna noga med att beskriva både sitt egna 

perspektiv, men även vad närstående hade tyckt om musikterapin. De hade båda upplevt en 

känsla av ökad förbindelse samt starkare kontakt och relation med varandra. 

 

8.3 Negativa aspekter med musikterapi 

Trots att musik och musikterapi har många fördelar, finns det även hinder som medför risker 

och nackdelar (Mabel Leow et al., 2010). Musikterapin visade sig kunna framföra starka 

känslor. Deltagarna beskrev att musiken kunde ge både positiva och negativa affekter. Det 

varierade därför när det var lämpligt att lyssna på musiken samt vilka som fick vara med och 

delta under uppspelning. En sång kunde förknippas med en viss person och tid som inte alltid 

var lämplig att resa tillbaka till. Andra hinder som upptäcktes i studien var när patienterna 

upplevde att deras fysik var för nedsatt gällande aktivt deltagande i musikterapin. Det gjorde 

dem besvikna då det blev en tydlig markör att hälsan blivit sämre och att livet gick mot sitt 

slut. Det kunde innebära att patientens känsla av hopp minskades. Förlusten av hopp bidrog 

därefter till en minskad lust att lära sig nya saker och delta i behandlingar som musikterapi. På 

så sätt ledde ibland fysiska hinder till känslomässiga hinder. En annan barriär som 

redovisades var när patienten tyckte att deras egen kunskap runt musik samt instrument var 
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för låg. De blev då rädda för att andra skulle skratta åt dem och att de skulle känna sig 

otillräckliga. Ett annat problem som hittades var att patienterna ibland upplevde att terapeuten 

hade hand om för många patienter. Det resulterade i att de inte alltid vågade be om hjälp och 

uppmärksamhet. 

 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion  

Databaserna som slutligen användes till litteraturstudien var Cinahl Complete, PubMed, 

Medline och Academic Search Ultimate. Till en början söktes vetenskapliga artiklar endast 

från Cinahl Complete men vi märkte snabbt att det inte gav en tillräcklig mängd resultat som 

hade samband med litteraturstudiens syfte. Därför fortsatte sökningarna i de andra 

databaserna för att få fram fler artiklar. Trots alla fyra databaser var utbudet begränsat och vi 

hade önskat att få fler artiklar som passade syftet. Fler lämpliga artiklar och resultat kunde ha 

påverkat resultatet ytterligare. Hade vi gjort om litteraturstudien skulle vi därför använda oss 

av fler databaser redan från start för att ha fler artiklar att sålla bland. 

I resultatet inkluderades både kvantitativa samt kvalitativa vetenskapliga artiklar. Det är 

bra då de olika metoderna bidrar med olika typer av resultat och att de tillsammans bildar ett 

brett perspektiv (Friberg, 2012). Sökorden som användes var music och “palliative care”. Vi 

provade att addera andra sökord som nursing och “music therapy” men det resulterade i att 

utbudet av vetenskapliga artiklar blev ännu mindre. Möjligen hade vi kunnat prova att 

kombinera andra sökord för att få fram fler artiklar. 

     Gällande urvalen var både Peer reviewed och Full text nödvändiga. Spannet för 

publikationsdatum var mellan år 2006-2016. Beslutet var främst positivt då intresset låg hos 

den senaste forskningen. Det negativa var att vi aldrig provade att söka vetenskapliga artiklar 

som var ett till två år äldre för att se om det hade gett en större variation. Det hade kunnat ge 

nya resultat som påverkat litteraturstudien. 

En svårighet som upptäcktes i sökandet av vetenskapliga artiklar var att den större delen av 

artiklar som erbjöds med våra sökord och urval inte relaterade till litteraturöversiktens syfte. 

Vi sökte efter originalartiklar, men fick ofta fram artiklar som hade andra strukturer. Ett annat 

problem var att forskarna oftast studerade musikterapins betydelse ur vårdarens eller 

närståendes perspektiv. Vi visste inte hur vi skulle skapa en sökning som undvek detta, men 

det var ett område som kunde ha förbättrats. Valda urval och sökord gav oss en tillräcklig 

mängd relevanta artiklar, men mycket tid ödslades till att läsa vetenskapliga artiklar som inte 
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relaterade till syftet. Studierna som låg till grund för resultatet var utförda i flera olika länder 

och världsdelar. Vi såg det som en styrka i litteraturstudien, då resultat kom från flera olika 

perspektiv.  

Analysen av de vetenskapliga artiklarna inspirerades av Fribergs (2012) analysmetod för 

litteraturöversikter. Varje artikel lästes flera gånger så att vi fick en tydlig bild över helhet och 

sammanhang. Det gav en effektiv start som gjorde att vi redan från början kunde identifiera 

områden som var intressanta. På så sätt fick vi en idé om hur resultatet skulle komma att 

utformas. Därefter identifierades likheter och olikheter mellan de vetenskapliga artiklarna. 

Metoden som användes för att göra det var som tidigare nämnt en färgkodning. Det var ett 

effektivt sätt som gjorde analysen tydlig och lättöverskådlig. Alla vetenskapliga artiklar som 

valdes bidrog till att spegla det syfte som vi valt att undersöka, vilket är positivt. 

Vid uppdelning av teman och subteman hade vi i början flera svårigheter. Det visade sig 

vara svårt att se hur denna indelning skulle ske, samt vilka huvudteman som var aktuella. När 

dessa väl hade identifierats var nästa problem att hitta en bra och täckande benämning för 

varje tema. När tre teman hade skapats skulle de få tillhörande subteman. Även det blev en 

utmaning, då benämningen på ett subtema kunde passa under flera teman. Under processens 

gång har benämningar på både teman samt subteman därför ändrats så att definitionerna ska 

bli rätt för var område. Texterna har även flyttats runt från olika teman och bearbetats för att 

försäkra att allt hamnat rätt.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Diskussionen av litteraturstudiens resultat delas in i två kategorier. Den första är Musikterapi i 

det praktiska vårdarbetet. Där diskuteras det hur resultaten kan användas i sjuksköterskans 

omvårdnad och eventuella möjligheter samt fallgropar. I den andra delen, Applicering av 

musikterapi i praktiken förs diskussionen hur resultatet i litteraturstudien kan komma att 

användas i vårdarbetet, sett ur styrdokument, ekonomi samt mål i den palliativa vården. Båda 

kategorierna bearbetas med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna, fakta från bakgrunden 

samt ytterligare referenser. 

 

9.2.1 Musikterapi i det praktiska vårdarbetet 

Inom den palliativa vården skall människan alltid ses ur en helhetssyn (Ternestedt et al., 

2012). Den har delats upp i fyra olika dimensioner: psykiskt, psykosocialt, fysiskt och 

existentiellt. I resultatdelen har det framkommit att samtliga fyra kan stöttas med hjälp av 

musikterapi. Eriksson (2015) menar att när alla dimensioner tar i beaktande och är i balans, 
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kan patienten uppleva hälsa. Det betyder att musikterapin kan bidra till omvårdnaden och 

palliativa vårdavdelningar bör utvärdera om den kan ha en positiv effekt just där.   

Trots att samtliga patienter som deltog i studierna var i livets slutskede och hade nedsatt 

fysik kunde de uppleva hälsa. Det är enligt Eriksson (2015) mer än bara frånvaro från 

sjukdom. Det fysiska ansandet bevisades också kunna stöttas ytterligare med hjälp av 

musikterapi, vilket är bra för patientens helhet. Musikterapin visade sig ha påverkan på både 

hjärtfrekvens, andning, aptit, och förstoppning. Det gjorde även patienten mer avslappnad och 

kunde vara ett alternativ för smärtlindring. Fysiska plågor var en vanlig orsak till att patienten 

som vårdas palliativt upplever en sämre hälsa (Brown, 2016). Musikterapin kan lindra flera 

fysiska aspekter och öka chansen att få leva ett så bra liv som möjligt fram till slutet. Om 

musikterapi dessutom kan användas som smärtlindring i kombination, eller istället för 

farmaka skulle det i praktiken kunna innebära minskat intag av medicinering. Det är dock ett 

outforskat ämne, som behöver studeras ytterligare.  

Ett annat tema i litteraturöversiktens resultat var att musikterapi kan främja patienternas 

psykiska hälsoprocesser. I översiktens resultat återfinns att känslobearbetning är ett vanligt 

förekommande behov hos patienter inom palliativ vård. Musikterapin kan verka särskilt 

orolindrande och därmed ha en avkopplande effekt psykiskt. Oro och ångest är förhållandevis 

vanligt förekommande vid livets slut (Socialstyrelsen, 2013). Resultatet visade även att 

musikterapi kan förstärka känslor av olika karaktärer. Även negativa psykiska förnimmelser 

kan förstärkas vilket kan ses som en nackdel. Uppfattningsvis kan dock möjligheten att få 

utlopp för dessa svåra känslor vara viktig i bearbetandet av känslor. Theorell (2009) som 

nämns i bakgrunden menar i enighet med resultatet att musik kan bidra till att få utlopp för 

sina känslor. Musiken kan då locka fram känslor som inte nås annars och kan göra att 

personen mår bättre i efterhand. Om så är fallet finns goda grunder till att musikterapi skulle 

kunna vara användbart i större omfattning inom den palliativa vården. Även i dessa fall kan 

resultatet tolkas som att musikterapi kan vara ett alternativ eller komplement till 

läkemedelsbehandling men det behövs mer forskning i ämnet.  

Liknande resultat har framkommit i Ahmadi och Norberg (2010) som också beskriver att 

musik har en positiv inverkan på studiedeltagarnas känsloliv. Studien visade att musiken 

utgjorde en viktig copingsstrategi för studiedeltagarna. Patienterna i studien drabbades av 

cancer i unga år och tillhör en annan åldersgrupp än deltagarna i litteraturöversiktens resultat. 

Studien förmedlade buskapet att det kan vara viktigt att se till olika preferenser i val av musik. 

Generation och musikintressen är exempel på preferenser som kan vara värda att se över. Då 

det talas om musikterapi avses oftast lugn musik men det kan i vissa fall vara mer effektivt 
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med en annan musikgenre (Ahmadi & Norberg, 2010). Det för tankarna till Erikssons syn på 

människan som ligger till grund för hennes syn på vårdande (Eriksson, 2015). Hon menar att 

var människa är unik och att människans upplevelser är subjektiva. Av den anledningen kan 

en människas känslor aldrig förstås fullt ut av någon annan. Eriksson menar därför att 

omvårdnad kräver att sjuksköterskan reflekterar i konkreta situationer om vårdakten är 

passande för den unika patienten. Sjuksköterskan kan behöva ha det i åtanke vid allt vårdande 

– exempelvis vid tillämpandet av musikgenre i musikterapin. 

Ett annat stort tema i litteraturöversiktens resultat var att musikterapi kan återväcka minnen 

för patienten. Minnena kunde i sin tur bidra till samtal och livsreflektion. Magill (2009) 

beskriver ett likartat resultat i sin studie. Forskaren menar att musik fungerar som en 

“ledningskanal.” Med det menar Magill att musikterapi, liksom en kanal, har förmågan att 

leda en person till avgörande stunder i livet. Litteraturöversikten och Magills resultat bevisar 

att musikterapi ger patienter möjlighet att dela med sig av sin livsberättelse. Resultatet i 

studien visade även på att sjuksköterskan ibland har svårigheter att upptäcka vilka 

existentiella smärtor som den döende patienten upplever (Magill, 2009). Om patienten får 

möjlighet och hjälp att uttrycka dessa blir det lättare för sjuksköterskan att kartlägga behoven. 

Ur den synvinkeln kan musikterapin utgöra ett effektivt verktyg till samtal.  

Avhandlingen av Krook (2007) visar att musikens bidrag till livsberättelsen kan förstås 

som meningsskapande. Hon beskriver att livsberättelsen bidrar till mening i livet. 

Meningsskapande bör ses som en viktig del i den palliativa vården eftersom den kan bidra till 

hopp. Eriksson (2015) menar att reflektion möjliggör sjuksköterskans goda vårdande. 

Reflektion ger vårdaren insikt och förståelse över patientens unika situation. För att 

sjuksköterskan skall kunna ge god omvårdnad krävs nämligen förståelse. Om patienten får tid 

och möjlighet att reflektera över sitt liv som resultatet visar på hjälper det alltså även i 

praktiken sjuksköterskans arbete. Det underlättar vårdarbetet eftersom det ger mer kunskap 

om patientens personliga värden och önskningar. Således ökar chanserna för en mer 

individanpassad vård. 

Erikssons (2015) teori om att leka och lära kan hjälpa vårdaren att främja hälsa. De 

psykosociala aspekterna som stöttades med musikterapi (McClean et al. 2012; Mabel Leow 

et al. 2010; Teut et al. 2014), var ett bra exempel på den lekande och lärande akten. I en studie 

fick deltagarna kommunicera med varandra via enbart toner från instrument. Det var 

uppskattat och ett alternativ för patienter som har svårt att kommunicera via tal eller ta 

kontakt med andra. Att få spela instrument kan ses som både en lek och ett lärande, när de får 

stöd av en kunnig musikterapeut. På så sätt har vårdhandlingen blivit en typ av 
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behandlingsmetod. Musiklekarna tar också uppmärksamheten från det potentiella lidandet för 

en stund. Musikterapin gav även patienten egna möjligheter att underhålla sin psykosociala 

sida, då den ofta bidrog till nya samtal och bekantskaper (Mabel Leow et al. 2010). 

 

9.2.2 Applicering av musikterapi i praktiken 

Med litteraturöversiktens resultat kan vi konstatera att musikterapi kan bidra med både 

positiva och negativa aspekter för patienten som vårdas palliativt. Behandlingsformen 

musikterapi, finner stöd i Eriksson (2015) caritativa vårdteorin. Samma gäller 

konsensusbegreppen hälsa och vårdande. Musikterapin har visat sig kunna stödja hälsa ur ett 

helhetsperspektiv, både genom objektiv data och subjektiva upplevelser. Patienten som vårdas 

palliativt är ej frånvarande från sjukdom, men kan ändå uppleva hälsa. Flera av deltagarna 

från studier i resultatet kunde känna välbefinnande och njutning, trots sitt tillstånd. Den 

vårdande akten handlar enligt Eriksson om att göra något speciellt av vardagen (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). En behandling med musikterapi skulle kunna motsvara just det. 

Vårdhandlingen ska syfta till att främja hälsa och minska lidande, genom att ansa, leka och 

lära (Eriksson, 2015). Musikterapin kan ses som en form av att både leka och lära. Antingen 

genom att spela ett instrument, kommunicera via toner, eller lyssna till melodier.  

Trots att det kostar pengar att anlita en musikterapeut och införskaffa instrument, menar 

Romo och Gifford (2007) att mängden framgångsrika resultat gör det värt ekonomiskt. De har 

sammanställt resultat från olika forskare som visar på att musikterapi kan innebära en 

minskad användning av sedering, opioider samt ångestlindring. Dessa fynd är överens med 

litteraturstudiens resultat. Det kräver dock mer forskning för att kunna utvärdera. Resultatet 

från Romo och Gifford (2007) är räknat på patienter som mestadels har upplevt positiva 

resultat. Hos de patienter som fått negativ respons av musikterapin, eller ingen effekt alls, blir 

kostnaden onödig och dyr.  

En negativ aspekt som uppmärksammades från resultatet var att patienterna inte vågade 

störa terapeuten och be om hjälp. Ett annat problem var att alla inte vågade spela 

instrumenten, då de ansåg att kunskapen kring dem var för låg. Det kan bli svårt för en ensam 

terapeut att hinna hjälpa alla, vilket skapar funderingar om hur sjuksköterskan skulle kunna 

bli delaktig i vårdhandlingen. I en studie av O’Kelly och Koffman (2007) uppmärksammade 

de att sjuksköterskorna sällan förstod sig på det musikterapeuten gjorde. De kunde därför inte 

informera närstående om terapin, samtidigt som de inte kunde hjälpa patienterna med 

eventuella frågor. En potentiell utbildning i enklare musikterapi skulle kunna vara en lösning 

på detta. Om fler har kunskaper inom området, ökar mängden kompetens och patienten har 
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fler att ställa frågor till. Det kräver dock att avdelningen ska täcka upp för sjuksköterskan som 

utövar behandlingen och utbildningen. Det kan i sin tur kräva en ökad bemanning, vilket inte 

alltid är möjligt. Dessutom behöver den ansvarige sjuksköterskan eller musikterapeuten vara 

uppmärksam på risken att en patient lämnas utanför och känner sig bortgjord över att inte ha 

tillräckliga kunskaper.  

Svensk Sjuksköterskeförening har släppt ett styrdokument där kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterska med specialisering på palliativ omvårdnad beskrivs (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2008). Där framställs det hur palliativ vård ska förebygga och lindra 

lidande, smärta, fysiska, existentiella samt psykosociala problem. Den palliativa vården skall 

även verka meningsskapande så att patienten får en chans att acceptera döden, samt bidra till 

kontakt med närstående. Resultatet har visat att musikterapi har möjligheten att stötta 

människan som vårdas palliativt ur ett helhetsperspektiv. Denna behandlingsform skulle 

därför kunna ses som ett hjälpmedel i den palliativa vården.  

 

9.3 Kliniska implikationer 

Musikterapi har möjligheten att bidra med god omvårdnad för människan som vårdas 

palliativt. Förutsatt att patienten är intresserad av behandlingsformen och vill delta. Det är 

realistiskt, sett ur mål och styrdokument för palliativ vård. Musiklekar skulle kunna användas 

i det dagliga vårdarbetet på palliativa vårdavdelningar. Det krävs dock en ekonomisk satsning, 

genom utbildning av personal och kostnader för material, som instrument. En potentiell 

fallgrop skulle vara att alla inte intresserar sig för en sådan typ av gruppaktivitet utan hellre är 

ensam. Alternativt att den här typen av aktivitet kräver att patienten klarar av att utföra ett 

relativt aktivt deltagande, vilket alla inte har ork till. Det finns däremot många alternativa 

former av musikterapi som inte utförs i grupp eller kräver ett aktivt deltagande. Det är 

terapeuten eller vårdarens ansvar att se till att patienten kan delta efter sin individuella 

förmåga, utan att känna sig svag och otillräcklig. Denne bör även vara uppmärksam på 

musikterapins förmåga att ibland förstärka negativa känslor. En utbildning för sjuksköterskor 

i enklare typer av musikterapi skulle kunna göra musikterapin till en daglig vårdaktivitet. 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning          

Det finns relativt få vetenskapliga studier om patientens perspektiv av musikterapi inom vård 

vid livets slutskede. Det är bland annat önskvärt att göra fler kontrollerade studier. I sådana 

studier finns möjlighet att exempelvis jämföra hur musikterapi främjar hälsoprocesser jämfört 

med en annan estetisk terapiform. Ett annat förslag till fortsatt forskning inom palliativ vård 
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är huruvida musikterapi kan ersätta läkemedel. Det vore intressant att jämföra effekter och 

biverkningar av terapiformen med antidepressiva eller ångestdämpande läkemedel. Sådan 

forskning skulle kunna leda till en minskning av läkemedelsanvändning. En ytterligare 

forskningsidé är att undersöka hur musikterapi mer specifikt kan bidra till meningsskapande. 

Sådana studier kan anses värdefulla eftersom upplevelsen av mening är essentiell för patienter 

som vårdas palliativt. I många studier framgick det inte om patienterna hade möjlighet att 

välja musikgenre i terapisessionerna. Forskning gällande patienternas egna preferenser 

avseende val av musik skulle därför kunna bidra till ämnet. 

 

9.5 Slutsats 

Litteraturöversikten visar att musikterapi kan vara ett vårdalternativ som stöttar 

hälsoprocesser hos människan. Arbetet indikerar att terapiformen har en förmåga att beröra 

människans fysiska, psykiska, psykosociala och existentiella dimensioner. Musikterapi kan 

därför utgöra ett bra vårdalternativ inom den palliativa vården. Terapin kan ske genom att 

anlita en musikterapeut eller utbilda befintlig personal. Författarna efterfrågar forskning som 

mer ingående studerar olika aspekter av musikterapi för patienten som vårdas palliativt.  
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Begränsningar Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Valda artiklar till resultat, se 
bilaga 2 

Academic Search 
Ultimate 

”Palliative care” AND 
Music 

75 Fulltext 
2006-2016 

Peer reviewed 

30 8 1 

Cinahl Complete “Palliative care” AND 
Music 

74 Fulltext 
2006-2016 

Peer reviewed 

62 28 5 

Medline “Palliative care” AND 
Music 

28 Fulltext 
2006-2016 

Peer reviewed 

20 5 2 

Pubmed “Palliative care” AND 
Music 

90 Fulltext 
2006-2016 

Peer reviewed 

29 7 3 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, 
tidsskrift 

Syfte Metod Resultat 

Freeman, L., 
Caserta M., Lund, 

D., Rossa, S., 
Dowdy, A., & 

Partenheimer, A. 

Music 
thanatology: 

Prescriptive harp 
music as 

palliative care for 
the dying patient. 

2006, 
USA, American 

Journal of 
Hospice & 
Palliative 
Medicine. 

Bedöma effekten av 
normativ harp-musik på 
patienter i palliativ vård. 

Kvantitativ design, en sekundär 
analys där uppgifter samlades in 

via data, vitala parametrar år 
1998-2000. 65 deltagare, alla 

vårdades palliativt. 
Analyserades med analytisk 

statistik. 

Efter att ha fått höra på 
harpmusiken upplevde 

patienterna en minskad grad av 
oro och vakenhet. De andades 

också långsammare samt 
djupare med mindre 

ansträngning. 

Gutgsell, K-J., 
Schluchter, M., 
Margevicius, S., 
DeGolia, P-A., 
McLaughlin, B., 

Harris, M., 
Mecklenburg, J., & 

Wiencek, C. 

Music Therapy 
Reduces Pain in 
Palliative Care 

Patients: A 
Randomized 

Controlled Trial 

2013, USA, 
Journal of Pain 
and Symptom 
Management. 

Bestämma effekten av hur 
en session musikterapi 
kan minska smärta hos 
patienter i palliativ vård. 

En kvantitativ metod där 200 
patienter hamnade i två olika 

grupper. En fick 
standardbehandling medan den 
andra fick musikterapi. Graden 
av smärta mättes före och efter 

behandlingen med 
“Consolability skala” och “Smärt 

skala”. Data mättes med 
Wilcoxon rank sum, t-test och 

tvåvägs variansanalys. 

Gruppen som behandlades 
med musikterapi visade en 

minskning av smärta, jämfört 
med kontrollgruppen. 

Horne-Thompson, 
A., & Grocke, D. 

The effect of 
music therapy on 

anxiety in 
patients who are 

Terminally ill. 

2008, Australien, 
Journal of 
palliative 
medicine. 

Undersöka effekten av en 
omgång musikterapi 

gällande att minska oro 
hos obotligt sjuka 

patienter. 

Kvantitativ metod, Data 
samlades in via oro som mättes 

med Edmonton Symptom 
Assessment System samt 

pulsmätare. 25 deltagare, där 
alla vårdades palliativt. 

Förändringar i medianen mättes 
med Mann-Whitney test. 

Den experimentella gruppen 
påvisade en betydande 

minskning av ångest. Däremot 
inte hjärtfrekvens. Övriga fynd 

var att musikterapin gav 
smärtlindring och ökad trötthet. 

Krishnaswamy, P., 
& Nair, S. 

Effect of Music 
Therapy on Pain 

and Anxiety 
Levels of Cancer 
Patients: A Pilot 

2016, Indien, 
Indian Journal of 
Palliative Care 

Bedöma effekten av 
musikterapi gällande 
ångest samt smärta. 

En kvantitativ studie där smärta 
mättes med en numerisk smärt-

graderings skala (NRS) och 
ångest mättes i Hamiltons 

ångestskala. Patienten fick sätta 

Kontrollgruppen upplevde 
varken förbättring i ångest eller 
smärta. Testgruppen som fick 
musikterapi ansåg sig däremot 

ha minskad smärta men ej 
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Study. poäng på skalan före och efter 
behandling. Students t-test 

användes för analys. 14 
patienter deltog varav alla 

mottog palliativ smärtlindring. 

ångest. 

Lai, W-S., Chantal 
Chao, C-S., Yang, 

W-P., & Chen, C-H. 

Efficacy of 
Guided Imagery 

With Theta 
Music for 
Advanced 

Cancer Patients 
With Dyspnea: A 

Pilot Study 

2010, Taiwan, 
Biological 

Research for 
Nursing. 

Undersöka effekten av 
guidande bildspråk med 

Theta-musik. 

Data samlades in kvantitativt 
med vitalparametrar och 

kvalitativt med intervjuer. 53 
patienter deltog varav samtliga 
drabbats av avancerad cancer. 

Skillnad i mätperioder 
analyserades med Parat t-test. 

Innehållsanalys skedde på varje 
intervju. 

Både andnings samt 
hjärtfrekvens minskade och 

lindrade patienternas dyspné. 
Kombinationen musik+bilder 

gav bäst resultat, därefter 
endast musik. Endast bilder 

gav inga effekter. 

Mabel Leow, Q-H., 
Drury, V-B., & Hong 

Poon, W. 

A qualitative 
exploration of 

patients’ 
experiences of 

music therapy in 
an inpatient 
hospice in 
Singapore. 

2010, Singapore, 
International 
Journal of 
Palliative 
Nursing. 

Syftet var att undersöka 
kroniskt sjuka patienters 
upplevelser, förväntingar 
samt uppfattningar om 

musikterapi. 

En kvalitativ metod som 
analyserades med Burnard’s 
thematic. Fem patienter från 

hospice deltog. Data samlades 
in via intervjuer. 

Musiken kunde reflektera både 
positiva samt negativa känslor. 
Positiva var att den fungerade 
som en bro till personens inre. 
Andra negativa aspekter var att 
terapin kunde fungera som en 

markör för att hälsan var 
sämre, då patienten inte orkade 

delta aktivt. Det innebar 
hopplöshet och minskad lust att 
utvecklas. Patienten kände sig 
även nedstämd när hen kunde 
för lite om ett instrument och 

var rädd för att bli hånad. 

McClean, S., Bunt, 
S., & Daykin, N. 

The Healing and 
Spiritual 

Properties of 
Music Therapy at 

a Cancer Care 
Center. 

2012, 
Storbritannien, 
The journal of 
alternative and 
complemenary 

medicine. 

Undersöka patienter med 
cancer erfarenheter från 
en session musikterapi i 

grupp. 

En kvalitativmetod som 
analyserades med Grounded 
theory. Data samlades in via 

telefonintervjuer, 23 deltagare. 

Studien visar att musikterapi 
stödjer känslan av 

samhörighet, tro och hopp. 
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Nakayama, H., 
Kikuta, F., & 
Takeda, H. 

A Pilot Study on 
Effectivness of 

Music Therapy in 
Hospice in 

Japan. 

2009, Japan, 
Journal of Music 

Therapy. 

Bestämma musikterapins 
effektivitet i hospice. 

Kvantitativ metod där de mätte 
nivån av kortisol som utsöndras 

vid stress, samt humör-
förändringar. 10 patienter från 
hospice deltog. Humör mättes 

med hjälp av “Humör-
inventering”. Datan mättes med 
ett Wilcoxon signed-rank test. 

Patienterna blev lugnare av 
musikterapin. De kände sig 

även mer uppfriskade och oro 
samt depression minskade. 

Preissler, P., 
Kordovan, S., 

Ullrich, A., 
Bokemeyer, C., & 

Oechsle, K. 

Favored subjects 
and psychosocial 
needs in music 

therapy in 
terminally ill 

cancer patients: 
a content 
analysis. 

2016, Tyskland, 
BMC Palliative 

care. 

Identifiera gynnande 
ämnen,  psykosociala 
behov och tillhörande 
faktorer hos kroniskt 
cancersjuka patienter 

under musikterapi. 

En kvalitativ metod med 41 
patienter som deltog. Det togs 
anteckningar vid musikterapin 

som analyserades med en 
kvalitativ kontent analys. 
Deltagarna fick även ett 

frågeformulär. 

Forskarna fann 7 huvudteman 
som lyftes fram. “Hantera den 

palliativa situationen”, 
“Behandling och fortsatt vård”, 

“Känslor”, “Musik och 
musikterapi”, “Biografi”, “Social 
miljö” samt “Döden, döendet 

och spirituella ämnen”. 

Teut, M., Dietrich, 
C., Deutz, B., 

Mittring, N., & Witt, 
C-M. 

Perceived 
outcomes of 

music therapy 
with Body 

Tambura in end 
of life care - a 
qualitative pilot 

study. 

2014, Tyskland, 
BMC Palliative 

Care. 

Registrera samt beskriva 
subjektiva upplevelser hos 
patienter på hospice samt 

deras anhöriga, vid 
behandling av 
musikterapi. 

En kvalitativ intervju pilotstudie 
gjordes för att få fram subjektiva 
upplevelser. Datainsamling och 

analyser genomfördes enligt 
Grounded theory. Patienterna 

var mellan och vuxna och 
vårdades palliativt. 11 deltog, 

varav 3 var närstående. 

Patienterna beskrev 
musikterapin som 

avslappnande och lugnande. 
De upplevde även en känsla av 

starkare kontakt och relation 
med närstående som också 

deltog i terapin.  

Warth, M., Kebler, 
J., Hillecke, T-K., & 
Bardenheuer, H-J. 

Music Therapy in 
Palliative Care. 

2015, Tyskland, 
Deutsches 
Ärzteblatt 

International. 

Undersöka psykiska och 
fysiska effekter för 

musikterapi på patienter i 
palliativ vård. 

En kvantitativ randomiserad 
kontrollstudie. 84 patienter som 
vårdades palliativt deltog. Data 

anlyserades före och efter 
musikterapin med chi-square 
test, t-test och sample t-test. 

Gruppen som fick delta i 
musikterapin hade fler positiva 

effekter än kontrollgruppen. 
Musikgruppen upplevde en 

högre grav av avslappning och 
välbefinnande. Även 

hjärtfrekvensen och trötthet 
påverkades positivt. 

 
 


