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SAMMANFATTNING 

Bakgrund:  I Sverige drabbas årligen ca 30 000 individer av stroke. Det är en vanligt 

förekommande orsak till funktionsnedsättning och leder till långa vårtider med stora krav på 

omvårdnaden.  Rehabiliteringen efter stroke är viktig för möjligheten till en bra återhämtning. 

För en god återhämtning krävs stimulerande miljö, visuell och auditiv. Tidigare forskning har 

pekat på att neurologisk musikterapi kan ha positiva effekter på kvarstående strokesymtom. 

Syftet: Att undersöka aktuell forskning för NMT’s inverkan på strokepatienter och deras 

kvarstående strokesymptom, samt identifiera om musik kan främja återhämtningen efter en 

stroke. 

Metod: En litteraturöversikt där artikelsökningar i databaserna PubMed, Cinahl och Scopus 

genomfördes vilket resulterade i att sexton artiklar valdes ut för granskning. Efter ingående 

kvalitetsgranskning kvarstod fjorton artiklar. Skillnader och likheter i dessa analyserades och 

diskuterades för att samanställas. 

Resultat: Resultat visar att NMT har en positiv inverkan på sinnesstämning, det kan öka 

motivationen, förbättra kommunikationen och öka visuell uppmärksamhet. Dessutom 

förbättras motoriska funktioner med ökad flexibilitet i övre extremiteterna. Förbättringarna på 

kvarstående strokesymtom kan främja och underlätta individens återhämtning. 

Slutsats: Neurologisk musikterapi har visat sig ha positiv inverkan på kvarstående 

strokesymtom, mer forskning krävs för starkare evidens för ytterligare implementering i 

rehabiliteringsprocessen. 

 

Nyckelord – “musik”, “terapi”, “stroke”, ”omvårdnad”.  

   



 

 

 

 

ABSTRACT 

Background: About 30 000 individuals are hit by stroke every year in Sweden. It’s a 

common cause of disability and makes great demands on nursing care, with long treatment 

times. Rehabilitation after stroke is important for a chance to get a good recovery. 

A good recovery requires stimulating environment, visual and auditory. Previous research has 

indicated that NMT can have positive effects on residual stroke symptoms. 

Aim : To examine current research for NMT's effect on stroke patients and their residual 

stroke symptoms and identify if music can improve recovery after a stroke. 

Method: A literature review where made and articles where searched in PubMed, Cinahl and 

Scopus. Sixteen articles were selected for review. After thorough examination fourteen 

articles remained. Differences and similarities of these articles were analyzed and discussed.  

Results: Results show that the NMT has a positive effect on mood; it can increase motivation, 

improve communication and enhance visual attention. In addition, improved motor function 

with increased flexibility in the upper extremities was noted. Improvements on the residual 

stroke symptoms can promote and facilitate the individual's recovery. 

Conclusion: Neurologic music therapy has shown to have positive impact on residual stroke 

symptoms. NMT may facilitate the rehabilitation and recovery after stroke. More research 

with stronger evidence is needed for further implementation in the rehabilitation process. 

 

Keywords - "music", "therapy", "stroke", "nursing care". 
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BAKGRUND  

Stroke 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkter och hjärnblödningar som ej är traumatiskt 

framkallad. Världshälsoorganisationens (WHO) definition av stroke är: ”Plötsligt fokalt, 

ibland globalt, neurologiskt bortfall, orsakat av lokal cirkulationsstörning i hjärnans blodkärl, 

med symtom som varar mer än 24 timmar eller leder till död.” (WHO, 2006). Vid en stroke 

orsakar en ocklusion (trombos eller emboli) eller blödning en ischemi i hjärnvävnaden och ger 

nervskador i hjärnan. Beroende av skadans lokalisation och utbredning kan olika kroppsliga 

och motoriska funktioner komma att skadas. Förlamningar, sensibilitetsbortfall, 

perceptionsstörning och kognitiva rubbningar kan då uppstå och bli kvarstående (Ericson & 

Ericson, 2012 ; Wergeland, Ryen & Ödegaard-Olsen, 2011). 

 

 I Sverige drabbas årligen ca 30 000 individer av stroke och det är en av de vanligaste 

orsakerna till funktionsnedsättning. Sjukdomen påverkar individen och dess närståendes 

livssituation och ställer stora krav på vården. Återhämtningen kan vara lång och sjukdomen 

orsakar långa vårdtider, som dessutom leder till stora samhällskostnader (Socialstyrelsen, 

2009; Ericson & Ericson, 2012; Engström, Nilsson, & Willman, 2005). Kvarstående 

strokesymtom som pareser, afasi, neglekt och depression, påverkar individens förmåga att ta 

hand om sig själv och fungera i det dagliga livet, med matlagning, måltidssituationen, 

påklädning och personlig hygien. Individen kan bli helt eller delvis beroende av andra för att 

utföra aktiviteter i dagliga livet (ADL) (Kirkevold, 2002). 

 

Afasi och neglekt är två vanliga och stora problem som påverkar individen och livskvaliteten i 

stort (Socialstyrelsen, 2009). Enligt kliniska erfarenheter har tre av fyra strokedrabbade 

individer någon form av kommunikationssvårigheter. Möjligheten att tolka och förstå 

omgivningen påverkas och individen kan känna sig vilsen och isolerad (Engström et al., 

2005). 

 

Neglekt är en perceptionsstörning med ouppmärksamhet åt ena sidan. Individen får en störd 

kropps- rums- och orienteringsuppfattning, allt som finns åt ena hållet av en mittlinje 

uppfattas inte. Tex kan individen bara rita av halva bilder, enbart äta maten från ena sidan av 

tallriken (Ericson & Ericson, 2012).  
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Afasi innebär att patienten får svårigheter att tala eller formulera adekvata meningar. Skadans 

lokalisation på hjärnan är avgörande för hur afasin ter sig. Talcentrum består av två områden 

Brocas och Wernickes. En skada i Brockas innebär att patienten har språkförståelsen intakt 

men har svårt att uttrycka/yttra ord och meningar. Är skadan i Wernickes område, leder det 

till bristande språkförståelse med svårigheter att tolka och förstå ords betydelse i tal och skrift. 

Vid en global afasi involverar skadan båda områdena i talcentrum och individen uppvisar en 

kombination av problemen (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Kognitiva skador och funktionsnedsättningar kan hindra kommunikationen och samspelet 

mellan sjuksköterska och patient, den insjuknade individen kan få svårigheter att göra sig 

förstådd, förmedla känslor och önskemål. Samtidigt påverkas förmågan att förstå 

uppmaningar och information om vad som skall ske (Engström et al., 2005).  

 

I kommunikation ingår även ickeverbal kommunikation som innefattar kroppshållning, 

ansiktsuttryck, gester och beröringar. Även tonläge, intonation och talhastighet påverkar 

uppfattningen (Engström et al., 2005). De flesta vårdsituationer kan användas för tal- och 

kommunikationsträning och där spelar vårdpersonalen en viktig roll (Ericson & Ericson, 

2012).  

 

Det är vanligt att i efterförloppet av stroke utveckla depression som riskerar att påverka 

individens möjligheter att tillgodogöra sig rehabilitering. Det finns ett samband mellan sämre 

utveckling av förmågor och högre dödlighet (House, Knapp, Bamford, & Vail, 2001; 

Lightbody et al., 2007). Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att tidigt upptäcka tendenser till 

depression hos dessa individer, för att kunna sätta in adekvata åtgärder (Lightbody et al., 

2007). Försämrad motivation och depression kan förstärka perceptionstörningar (Santos.et al 

1999), försvåra den vardagliga funktionen och hämma återhämtningen (Chemerinski, 

Robinson & Kosier, 2001).  

Rehabilitering och återhämtning 

Stroke påverkar både de skadade och oskadade delarna av hjärnan. För att återhämta sig och 

återskapa kontakter startas flera biologiska förändringar. Detta sker direkt efter att skadan 

inträffat. Ett dygn senare kan en hyperaktivitet ses främst i det skadade området men också i 

andra delar av hjärnan. De första veckornas förbättring beror på viss läkning av skadan men i 

senare skede beror återhämtningen på kompensatoriska mekanismer. Exempelvis vaknar 



 

 

3 

 

sovande nervtrådar och nya förbindelser med sidogrenar skapas (Pessah-Rasmussen, 2007). 

Rehabiliteringen efter en stroke är viktig och i stor grad avgörande för att den drabbade skall 

kunna återgå till ett fungerande liv (Socialstyrelsen, 2010).  

 

En viktig faktor för läkningsprocessen är en stimulerande miljö (Ericson & Ericson, 2012). 

Genom att stimulera kroppens sinnen så främjas hjärnans aktivitet och läkning. Sinnena kan 

stimuleras med beröring, ställningsändring och rörelse. För en god rehabilitering menar 

Wergeland et al (2011) att det även krävs visuell och auditiv stimuli. En hänsyn till individens 

kultur främjar också läkning och kan underlätta omvårdnad, då dessa har ett nära band 

(Leininger, 2002). 

 

Det är viktigt att rehabiliteringsarbetet startas tidigt. En aktiv rehabilitering i den akuta fasen 

ger ett bättre slutresultat (Ericson & Ericson, 2012). Målet är att patienten ska återfå förlorade 

förmågor och vid behov lära sig hantera sin nya situation. Rehabiliteringen skall vara 

individanpassad och patientcentrerad. Det är ett tvärprofessionellt teamarbete där varje 

specialist har en definierad arbetsuppgift (Wergeland et al., 2011; Andersson, 2012).  

Sjuksköterskans roll 

Efter en stroke är omvårdnadsbehovet ofta stort och sjuksköterskan har en avgörande roll som 

den närmaste kontakten med patienten, samt som samordnare mellan de olika professionerna 

(Wergeland et al., 2011). I sjuksköterskans profession ingår det att identifiera och tillgodose 

grundläggande omvårdnadsbehov, främja hälsa, förhindra och begränsa ohälsa. Hälsa kan 

definieras utifrån två olika perspektiv. Dels som frånvaro av sjukdom, med fokus att behandla 

och ta hand om rent fysiologiska orsaker till sjukdom och dels ett mer holistiskt och 

filosofiskt synsätt där hälsa ses som motsatsen till ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). I det holistiska perspektivet ligger fokus både på det själsliga och andliga, samtidigt 

som det kroppsliga. Flera omvårdnadsteoretiker såsom Orem, Erikson, Leninger framhäver 

betydelsen av ett holistiska synsätt i omvårdnaden (Kirkevold, 2000) de olika teorierna 

involverar olika begrepp i olika grad. Leninger betonar vikten av det kulturella perspektivet 

och menar att det är betydelsefullt för en god omvårdnad. Hon förespråkar en individanpassad 

omvårdnad där individens kulturella bakgrund även bör tas i beaktande. Även Knight & 

Wiese (2011) framhåller betydelsen av det holistiska perspektivet och att ett nära samarbete 

mellan musikterapeut och sjuksköterska är viktigt. 
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Rehabiliteringen efter en stroke är en lång och kostsam process, men värdefull, då många 

personer med hjälp av rehabiliteringen kan återgå till ett fullgott liv (Socialstyrelsen, 2010). 

Patienten har en egen personlig syn på vad hälsa innebär. Sjuksköterskan roll är att stödja och 

lindra lidande i patientens strävan mot hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2010; Engström 

et al., 2005).  

Musik 

Att musik har betydelse för hjärnans utveckling har länge varit känt (Bergman, Nutley & 

Darkiand, 2014). Mycket forskning har gjorts inom området för att undersöka musiks effekter 

på hjärnan. Bergman et al. ser i sin forskning (2014) att det hos barn och unga vuxna finns ett 

samband mellan att öva musik regelbundet och kognitiva respektive matematiska fördelar. 

Hyde et al (2009) visar skillnader på flera områden i hjärnan mellan individer som övar med 

musikinstrument i tidiga år, och dem som inte gör det. Områden som främst påverkas rör 

motoriska och audiotoriska områden i hjärnan, men förändringar sågs också i pannlob, 

nacklob och hjärnbalken. Dessa områden spelar en underliggande och samordnade roll vid 

övning med musikinstrument. Resultat pekar på att längre interventioner underlättar hjärnans 

plasticitet hos barn och unga vuxna. Detta skulle kunna vara av betydelse för barn med 

utvecklingstörningar men också för vuxna med neurologiska sjukdomar (Hyde et al., 2009).  

Liknande resultat av att musiklektioner påverkar inlärningsförmåga och kognitionen 

presenterar Schellenberg (2005). Vid lyssnande eller utövande av musik kan kognitionen 

påverkas positivt, kortsiktigt och i ett längre förlopp. Både inlärningsförmågan och den 

intellektuella utvecklingsförmågan påverkas av att musicera. Det kan ge individen fördelar 

vid inlärning samt i sin kognition. Effekterna ger både ökad förmåga till att utöva kognitivt 

betingade moment samt i att förvärva nya kunskaper genom erfarenheter. 

 

Särkemö (2014) undersöker fysiologiska förändringar i hjärnan vid olika interventioner hos 

strokedrabbade. Efter musiklyssning, ljudbokslyssning och standardrehabilitering visar alla 

individer en ökning av gråhjärnsubstans men den största och mest omfattande ökningen ses i 

musiklyssningsgruppen. Områden där ökningen sker är temporal, frontal, motoriska, limbiska 

systemet och cerebellararegionerna, särskilt på motsatta sidan av skadan. 

Substansförändringarna skulle kunna ha ett samband med eventuella förbättringar av 

kvarstående strokesymtom, resultatet kan tyda på att musik kan ge en positiv inverkan på 

kvarstående strokesymtom. 



 

 

5 

 

Musik som terapi 

Neurologisk musikterapi (NMT) är ett samlingsbegrepp för terapiformer där musik används 

som ett verktyg för stimulans och träning av sensoriska-, motoriska och/eller intellektuella 

funktioner med syfte att främja en icke musikalisk förmåga (Thaut, 2005). Musik definieras 

som organiserat ljud och kan bestå av element som ljud, rytm, melodi samt harmoni. I NMT 

kan dessa element användas genom att lyssnas på eller skapas. Terapiformen kan användas i 

rehabilitering eller som lindring av sjukdom (Nationalencyklopedin, 2014; Bradt, Magee, 

Dileo, Wheeler, McGilloway, 2010; Thaut, 2005).  

 

NMT är ett brett begrepp och innefattar samtliga terapiformer som i någon form involverar 

musik och ett neurologiskt engagemang. Metoderna/formerna är många och under NMT 

återfinns bl.a. Aktiv musiklyssning, Music Movement Therapy(MMT), Rythmic Audiotory 

Stimulation (RAS) med fokus på takter. Musical Intonation Therapy (MIT) där det arbetas 

med enstaka toner och melodier samt Music Supported Therapy (MST) där motoriskt 

krävande medel involveras ex. trummor, klaviatur (Knight, Wiese, 2011; Thaut, 2005).  

 

Enligt Cochranerapporten (Bradt et al., 2010) har musikterapi i form av rytmer använts i 

rehabiliteringen av patienter med förorsakad hjärnskada. Syftet har varit att försöka stimulera 

hjärnans funktioner vid rörelse, kognition, tal och sinnesintryck. Resultatet tyder bland annat 

på att patienter med hjärnblödning kan stimuleras i utvecklingen av gåendet. Parametrar som 

hastighet, stegfrekvens, steglängd och symmetri kan förbättras med RAS. 

Problemformulering 

Rehabiliteringen efter en stroke är viktig och avgörande för livskvaliteten hos den 

strokedrabbade individen (Socialstyrelsen, 2010). Tidigare forskning tyder på att musik har en 

avgörande roll för kognition och inlärningsförmågan (Bergman et al, 2014; Schellenberg, 

2005). Hjärnans plasticitet påverkas av musiken och det finns även forskning som påvisar att 

musik kan ha en läkande effekt (Hyde et al 2009; Särkemö, 2014).Vissa resultat pekar på att 

NMT kan ge positiva effekter på kvarstående strokesymtom, då RAS i rehabiliteringen efter 

stroke visat sig kunna ge positiv påverkan gällande gångparametrar (Bradt et al, 2010). För att 

identifiera hur andra terapiformer av NMT kan tillämpas i rehabiliteringen och omvårdnaden, 

behövs en kartläggning av aktuell forskning på NMT´s effekter på kvarstående strokesymtom. 
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Om sjuksköterskan kliniskt skall kunna implementera musik i omvårdnaden, krävs evidens 

från adekvat forskning.  

Syfte 

Att undersöka aktuell forskning för NMT’s inverkan på strokepatienter och deras kvarstående 

strokesymptom, samt identifiera om musik kan främja återhämtningen efter en stroke. 

Frågeställning 

Vilken inverkan kan NMT ha på kvarstående stroke symptom; så som pareser, neglekt, afasi, 

depression? 

 

Vilken evidens finns idag för att implementera NMT i rehabiliteringsprocessen efter en 

stroke? 

 

METOD 

Design 

En allmän litteraturstudie har genomförts, där fjorton artiklar granskades. För att kartlägga det 

aktuella forskningsläget samt finna eventuell evidens ansågs en litteraturstudie lämpligast 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

Sökstrategi 

Databaserna Pub Med, CHINAL och Scopus har använts för att söka fram artiklar till 

litteraturstudien. Dessa databaser ansågs lämpliga då de har ett brett utbud av forskning inom 

omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2014). För att finna 

relevanta artiklar att besvara frågeställningarna med användes sökorden; “music”, “therapy”, 

“stroke”,”nursing care” . Sökorden togs fram med hjälp av svenska MeSH. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderats var vetenskapliga, objektiva och systematiskt genomförda studier, 

med kvantitativ eller kvalitativ ansats. En god kvantitativ studie syftar till att kartlägga fakta, 

undersöka samband eller finna förklaringar. Den bör vara generell och reproducerbar. En 

kvalitativ studie syftar till att undersöka upplevelse, beskriva, förstå och tolka. Resultatet är 



 

 

7 

 

djupgående och specifikt för rådande omständigheter (Forsberg & Wengström, 2013; Olsson, 

& Sörensen, 2007). 

 

Studierna har undersökt NMT´s effekter på strokepatienter och kvarstående strokesymtom.  

Studier vilka undersökt andra sjukdomsgrupper, utöver stroke, exkluderades. För ett aktuellt 

resultat inkluderades artiklar publicerade tidigast 2009, artiklar äldre än fem år eller som 

presenterats i Cochrane Review (Bradt et al, 2010) exkluderas. Svenska och engelska 

accepteras som skriftspråk. Övriga språk exkluderades på grund av begränsade 

språkkunskaper. 

Bearbetning och analys 

I utfallet av sökningarna lästes samtliga tillgängliga abstrakt. Tjugosju artiklar valdes ut, vilka 

handlade om stroke och musik. Metoden för samtliga tjugosju studier lästes kritiskt igenom. 

De tjugo, vilka ansågs relevanta för att kunna besvara aktuella frågeställningar, behandlades 

vidare i granskningsprocessen. Efter noggrannare genomläsning valdes fyra artiklar bort, då 

de ej riktade in sig på önskat ämnesområde. 

 

Sexton studier granskades ingående utifrån, för ändmålet utarbetade granskningsmallar där, 

syfte, frågeställningar, urval, design, mätinstrument, analys samt resultat bedöms (Forsberg & 

Wengström, 2013, Polit & Beck, 2013). En mall togs fram för kvantitativa studier och en för 

kvalitativa studier, se bilaga 1 och bilaga 2. Mallarna är framtagna med stöd från Statens 

Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU] (2013). Forsberg & Wengström (2013). Polit, & 

Beck (2013) samt Willman & Stoltz  (2010). 

 

Studiernas olika delar kvalitetsgranskades och poängsattes och en procentsatts räknades fram, 

vilken indikerade en kvalitetsnivå. Detta vägdes samman med helhetsintrycket och artiklarna 

kategoriserades till hög, medel eller låg kvalitet. Granskningen ledde till att en artikel 

exkluderades på grund av för liten undersökningsgrupp och en artikel exkluderades på grund 

av en för otydlig metod. 

 

De kvarstående fjorton artiklarnas resultat sorterades och sammanställdes. Skillnader och 

likheter analyserades och diskuterades för att sedan jämföras med varandra och på så vis 

besvarades de aktuella frågeställningarna (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 

2014). 
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Forskningsetiska överväganden 

De etiska övervägandena som tagits hänsyn till i granskningen är att studiernas etiska 

överväganden har bedömts, studierna bör ha ett etiskt övervägande och vara godkända av en 

etisk kommitté samt att resultaten i artiklarna är presenterade enligt god forskningssed. 

Samtliga artiklar som berört ämnet har inkluderas, oavsett resultat. Allt från studiernas 

resultat som berör frågeställningarna har fullständigt presenterats för att undvika att studien 

vinklas (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

RESULTAT 

Inkluderade studier har samtliga bedömt NMT’s inverkan på kvarstående strokesymptom. 

Genom interventioner där strokedrabbade individer erhöll olika former av NMT, undersöktes 

dess effekter och upplevelser. Utvärderingar av kvantitativ data skedde företrädesvis med 

mätningar före och efter interventionerna (ref). Kvalitativa data samlades in under och efter 

interventionerna, vid flera tillfällen över längre tid (Forsblom et al., 2009; Tamplin et al., 

2014). Studiernas metoder och mätinstrument presenteras mer utförligt i artikelmatrisen, se 

bilaga 3. 

NMT´s inverkan på pareser och motoriska förmågor undersöktes i sex studier (Schneider et 

al., 2010;Tamplin et al., 2014; Jun et al., 2013; Amengual et al., 2013; Grau-Sánchez et al., 

2013; Forsblom et al., 2009). Två studier fokuserade på effekter vid neglekt (Tsai et al., 2013; 

Chen et al., 2013) och fem studier undersöker NMT´s inverkan på afasi (Zumbansen et al., 

2014; Lim et al., 2013; Conklyn et al., 2012; Tamplin et al., 2014; Stahl, et al., 2011). 

 

Vidare undersökte åtta studier hur NMT påverkade humör, sinnesstämning och depression 

hos patienterna (Forsblom et al., 2009; Tamplin et al., 2014; Tsai et al., 2013; Chen et al., 

2013; Jun et al., 2013; Kim et al., 2011; Zumbansen et al., 2014; Grau-Sánchez et al., 2013). 

Individernas upplevelse av själva musiken och musikterapin undersöktes i tre studier 

(Forsblom et al., 2009; Tamplin et al., 2014; Kim et al., 2011).  

Pareser och motoriska förmågor 

Motoriska funktioner utvärderades med ett flertal verktyg. Arm paresis score – där deltagaren 

ombads utföra sju rörelser, förmågan att genomföra dem noterades. Action research arm test 

(ARAT)- inkluderar flera tester för rörelseförmåga i arm och hand.  
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Box and block test (BBT)- så många kuber som möjligt flyttas med en hand, från en låda till 

en annan. Antalet kuber räknas under en minut. Nine hole peg test (9NHPT)- patienten får 

med en hand placera nio stavar, en efter en, i en platta med nio hål. Därefter tas stavarna bort, 

en efter en och tidsåtgången mäts (Grau-Sánchez et al., 2013; Schneider et al., 2010). 

Datoriserade rörelseanalys mäter kontinuerligt positionen av markörer, fästa på 

extremiteterna, för att utvärdera rörelseförmågan (Amengual et al., 2013; Schneider et al., 

2010).  

 

Patienterna som erhöll MMT visar en klar fysisk förbättring, i form av ökad flexibilitet i 

skuldror och armbågar. Utöver detta så undersöktes muskelstyrka och flexibilitet i höft och 

knä, men ingen skillnad påvisades mellan för- och eftertester inom dessa parametrar (Jun et 

al., 2013). 

 

Efter MST interventioner förbättrades grip-, nyp- och handfattningsförmåga samt grova 

rörelserna, då det totala ARAT-värdet steg signifikant (Amengual et al., 2013; Grau-Sánchez 

et al., 2013; Schneider et al., 2010). De motoriska testerna Box and block test- BBT och arm 

paresis score förbättrades också signifikant (Schneider et al., 2010; Grau-Sánchez et al., 

2013). Resultaten för 9NHPT förbättrades signifikant i Schneider et al. (2010), vilket skiljer 

sig mot Grau-Sánchez et al. (2013) där 9NHPT värdet var oförändrat. 

 

Utöver detta sågs, med hjälp av Datoriserad rörelseanalys, en signifikant ökning av hand och 

fingerknackningsfrekvens samt en minskning av hackiga rörelser. Hastighet förbättrades 

(Schneider et al., 2010) men ingen signifikant skillnad kunde ses (Amengual et al., 2013).  

Parametrarna supination och pronation av överarm var oförändrade (Amengual et al., 2013; 

Schneider et al., 2010). 

 

Individernas fysiska förbättringar reflekterade dock inte någon förändring i patienternas ADL-

förmåga (Jun et al., 2013). Sjuksköterskor som intervjuades ansåg ändock att musik verkade 

vara till god hjälp för patienter med svåra kognitiva eller motoriska strokesymtom, och nittio 

procent av deltagarna uppgav att de rörde på sig mer i vardagen, genom att vara aktiva till 

musiken (Forsblom et al., 2009). 
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Neurofysiologiskt. 

Två studier av (Amengual et al., 2013), (Grau-Sánchez et al., 2013) kompletterade sina 

motoriska tester med att undersöka neurofysiologiska förändringar i hjärnan efter musik 

supported therapy (MST) hos paretiska patienter. Studierna använde sig av Transcranial 

Magnetic Stimulation (TMS) för att mäta förändringarna i hjärnan/plasticiteten. Genom TMS 

noterades att den förbättrade motoriska förmågan åtföljdes av förändringar i retbarheten i den 

motoriska hjärnbarken.  

Neglekt 

För att undersöka musiklyssnandets inverkan på vänstersidig neglekt användes; Picture 

Scanning Test -PST, objekt i olika bilder identifieras under tid. Star Cancellation Test -SCT 

så många stjärnor som möjligt skall plockas bort från ett papper samt Line Bisection Test-

LBT, mitten skall märkas ut på tre olika linjer (Tsai et al., 2013; Chen et al.,2013). Chen et 

al.,(2013) kompletterade sina tester med Visual Exploration Task, där ögonrörelserna och 

antalet fixeringspunkter registreras. Antal sackader- ögats små snabba rörelser för att finna 

fokus, räknas samt spridningsgraden av dessa mätts.   

 

Deltagarna tenderade att få bättre testresultat under klassisk musik för samtliga tester. Fler 

föremål identifierades och rapporterades i PST när patienterna fick lyssna på klassisk musik, 

jämfört med tystnaden och white noise. Det framgick att mest föremål rapporterades under 

klassisk musik därefter white noise och minst under tystnad. Stor variation av föremålens 

platser i bilderna i PST visade en svag tendens till större uppmärksamhet åt neglektsidan 

under klassisk musik. En övergripande förbättring i den visuella förmågan syntes (Tsai et al., 

2013). 

 

Vidare plockade deltagarna bort fler stjärnor i SCT och rapporterade fler föremål i PST under 

trevlig-egenvald musik jämfört med besvärande musik eller white noise. Skillnaderna nådde 

upp till signifikanta nivåer, dock marginellt för PST (Chen et al., 2013).  

För att mäta den horisontella uppmärksamheten gjordes tester med LBT, vilken specifikt 

mäter den sidledes visuella uppmärksamheten till skillnad från de andra testerna, PST och 

SCT, som mäter den totala visuella uppmärksamheten (Chen et al., 2013;Tsai et al., 2013). 

LBT visade på samma tendenser av en ökad visuell uppmärksamhet med bättre testresultat 
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under trevlig-egenvald musik (Chen et al., 2013) och klassisk musik (Tsai et al., 2013) men 

resultaten nådde ej upp till statistiskt signifikanta nivåer (Chen et al., 2013;Tsai et al., 2013). 

 

I visual exploration task ombads deltagarna att titta på en skärm där bilder visades, och 

rapportera de föremål de kunde identifiera i varje bild. Samtidigt registrerades ögonrörelserna 

och fixeringspunkterna. Innan varje bild, visades en central fixeringspunkt, mitt i skärmen. 

Vänster och höger sida analyserades var för sig (Chen et al., 2013). 

Jämförelsen visar att deltagarna rapporterar fler föremål från vänster sida i varje bild, fixerade 

blicken mer frekvent och spenderade mer tid att utforska den vänstra delen mer ingående, 

under den trevliga-egenvalda musiken. Deltagarna gjorde även signifikant flera vänstersidiga 

sackader. Inga signifikanta skillnader sågs på något av testerna under besvärande musiken 

eller white noise. På den högra delen av skärmen, sågs ingen signifikant förbättring på antalet 

föremål, det totala antalet fixationspunkter eller hur länge de utforskade den (Chen et al., 

2013). 

 

Resultaten pekar på att bara genom att lyssna på trevlig musik främjades den visuella 

uppmärksamheten mot neglectsidan. Den trevliga- egenvalda musiken förbättrade den 

visuella uppmärksamheten och sökförmågan hos deltagarna. Den förbättrade prestationen 

sågs enbart på den vänstra sidan, neglektsidan, då inga signifikanta skillnader sågs på 

högersidan (Chen et al., 2013). En övergripande förbättring i den visuella uppmärksamheten 

visade sig under klassisk musik (Tsai et al., 2013) och trevlig- egenvald musik (Chen et al., 

2013).  

Afasi 

Musikterapins inverkan på afasi undersöktes genom att jämföra MIT med olika terapiformer 

och deras respektive terapeutiska effekter på afasi (Zumbansen et al., 2014; Lim et al., 2013; 

Stahl et al., 2011). 

Lim et al., (2013) jämför MIT med Speech Language Therapy (SLT). Språkfunktionen 

utvärderades före och efter med Korean - Western Aphasi Battery (K-WAB), som består av 

tre delar. Den första delen behandlar talet, spontant tal, förståelse, repetition och 

namngivning. Andra delen är en skriven del som involverar läs- och skrivtest. Tredje delen 

täcker kognitiva funktioner, handlingsförmågan, att konstruera, rumsuppfattning samt 

räkningstest. Afasi quota (AQ) är den sammanlagda poängen av K-WAB. 
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Signifikanta förbättringar sågs av AQ i jämförelserna mellan mätningar före och efter NMT. 

Båda hos subakuta och kroniska strokepatienter med afasi, ökade förståelse och namngivning 

av föremål. Hos de subakuta patienterna sågs även förbättringar av spontant tal men ingen 

signifikant förändring i upprepningsförmågan. Kroniska strokepatienter förbättrade 

däremot upprepningsförmågan men inte det spontana talet. Även hos SLT gruppen fanns en 

signifikant skillnad för de kroniska strokepatienterna gällande upprepningsförmågan. Ingen 

signifikant förbättring sågs för de subakuta patienterna i SLT gruppen. (Lim et al., 2013) 

 

Patienter med Brocas afasi vilka erhöll MIT med rytm och tonhöjd, rytmterapi -tal med endast 

rytm, samt talterapi -utan melodi och rytm, var för sig. Det framkom att MIT gav ett 

signifikant samband till ett mer sammanhängande tal och mer information i talet, detta visade 

sig inte efter rytm- eller talterapin (Zumbansen et al., 2014). Vidare utvärderades talförmågan 

hos strokepatienter med Brocasafasi genom att mäta antalet stavelser som uttalades under 

MIT med sång, rytmiskt tal och talad arytmisk kontroll (Stahl, et al., 2011).   

 

Antalet producerade rätta stavelser ökade med samtliga terapiformer, men ett signifikant 

samband fanns endast när patienter utförde MIT. (Zumbansen et al., 2014) Patienterna visar 

en ökad produktion av antal stavelser under rytmiskt tal, (Zumbansen et al., 2014; Stahl, et 

 al., 2011) dock uppnåddes en signifikant nivå för detta enbart hos (Stahl et al., 2011). 

Både MIT och talterapi har visat sig ha terapeutiska effekter på afasi, men resultaten visar att 

MIT och rytmisk talterapi ger den största förbättringen på talparametrar med positiva effekter 

på generalla språkliga förmågor (Stahl, et  al., 2011; Lim et al., 2013; Zumbansen et al., 

2014). 

Strokepatienter med Brocas afasi som fick Modified-MIT visade redan efter sin första session 

signifikanta förändringar på individnivå, gällande svarsbenägenhet och upprepning av enkla 

meningar. I hela interventionsgruppen noterades en signifikant skillnad jämfört med 

kontrollgruppen i svarsbenägenhet, en förbättring i upprepning var också tydlig, men den var 

ej signifikant säkerställd. Vid en jämförelse mellan mätningarna för första och andra 

sessionen visade interventionsgruppen signifikanta förbättringar i svarsbenägenheten. 

Kontrollgruppens resultat var oförändrade från första till andra tillfället. (Conklyn et al., 

2012). 
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Strokedrabbade individer med afasi upplevde att körsång i grupp ökade deras självförtroende 

och gav en känsla av gemenskap. Afasi upplevdes som ett hinder i sociala sammanhang, och 

körsammankomsterna gjorde att individerna ökade sitt sociala samspel även utanför kören, 

genom att våga kommunicera mer spontant (Tamplin et al., 2014). 

 

Under utvärderingsintervjuer framkom fem olika teman. Ett av dessa var förändrad 

kommunikation och där rapporterades; bättre uttal, ökat offentligt kommunicerande, bättre 

språkproduktion, flera inleda samtal utanför kören, ett fåtal uppgav dock att ingen språklig 

förbättring förutom i samband med körsången upplevts (Tamplin et al., 2014). 

 

Resultaten pekar på att kördeltagande utmynnade i en större benägenhet att prata mer 

offentligt och inleda fler samtal, samt att individerna upplevde en förbättring av sitt tal. Med 

Stroke Impact Scale (SIS) noterades det att kommunikation hade förbättrats, dock uppnådde 

förändringen ingen statistisk signifikant nivå (Tamplin et al., 2014). Forsblom et al., (2009) 

visar att individerna genom musiken öppnade sig mer, pratade mer och delade med sig mer 

frekvent av sina tankar och känslor. 

 

Resultaten visade att AMSP hos patienter med dysartri kan ge förbättrad talmotorik, inklusive 

andning, fonation, artikulation, resonans, prosodi, shimmer samt grundfrekvens, som 

avspeglar graden av stämbandsvibrationer och matchar ungefär uppfattningen av talets 

tonhöjd. Inga betydande resultat påvisades dock för flimmer och noise to harmonics ratio 

(NHR). Den största förbättringen sågs i intensitet (dB). Individerna talade betydligt starkare 

efter sessionerna med musikskapande, vilket påvisades med en stark signifikant skillnad 

(p<.0,001) (Kim & Jo, 2013) 

Depressioner och sinnesstämning  

Med en visuell analog skala (VAS) fick patienterna skatta sitt humör och sin exalteringsgrad 

på en skala från 0-10, där 0 är sämst och 10 är bäst. Skattningen gjordes före, under och efter 

interventionerna med trevlig-egenvald musik, besvärande musik, white noise- konstant 

bakgrundsbrus, klassisk musik och tystnad (Tsai et al., 2013; Chen et al., 2013). En 

signifikant skillnad fanns mellan mättillfälle ett och två. Under trevlig musik skattade 

deltagarna högre värden för sinnesstämning och exaltering, och under besvärande musik och 
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white noise framkom lägre värden (Chen et al., 2013). Deltagarna tenderade att skatta högre 

på VAS under klassisk musik, men ingen statistisk signifikans kunde säkerställas i skillnaden 

mot white noise eller tystnad. Samtliga deltagarna uppgav att de uppskattade den klassiska 

musiken (Tsai et al., 2013).  

 

Strokepatienter vilka erhöll MMT fick även en tydligt förbättrad sinnesstämning, med bättre 

humör. MMT-gruppen förbättrade sina värden signifikant, samtidigt som kontrollgruppen 

sjönk i sin bedömning. Musikens positiva inverkan på humöret kunde säkerställas. (Jun et al., 

2013). 

 

Två studier (Forsblom et al., 2009; Tamplin et al., 2014) utförde intervjuer om upplevelsen av 

musiken och hur den påverkade återhämtning och livskvalitet. Även aktivt musiklyssnande 

över längre tid ledde till att patienterna upplevde att deras sinnestämning och humör 

påverkades positivt, med undantag från en deltagare. Individerna lyssnade på egenvald musik 

och ingen deltagare rapporterade försämrad sinnesstämning eller att musiken störde dem. 

Drygt hälften av patienterna uppgav att musiken hjälpte till att skingra tankar och grubblerier 

kring deras situation. Det ökade deras motivation och de kunde lägga sin energi på något 

produktivt (Forsblom et al., 2009). 

 

Liknande resultat framkom i semistrukturerade intervjuer med afasipatienter och vårdare efter 

20 veckors körsång. Deltagandet i kören inverkade positivt på de strokedrabbade individernas 

humör och sinnestämning, de upplevde ökad motivation och förbättrade humöret (Tamplin et 

al., 2014). Vidare menade sjuksköterskorna att musik var ett verktyg som gav dem en ökad 

inblick i patienternas tankar och känslor. Relationen mellan patient och sjuksköterska blev 

mer personlig och mer mellanmänsklig (Forsblom et al., 2009). Det skapades en starkare 

gemenskap och en mer personlig relation mellan vårdare och patient (Tamplin et al., 2014). 

Musiken inverkade positivt på återhämtningen för 75 % (Forsblom et al., 2009) och 

individerna upplevde sig mer tillfreds i sin livssituation (Forsblom et al., 2009;Tamplin et al., 

2014). 

 

Utifrån ett frågeformulär till patienter som erhöll musikterapi och deras vårdare, uppgav 

77,8%  av patienterna en positiv psykologisk förändring efter/av musikterapin, motsvarande 

66.7 % av vårdarna uppgav detsamma (Kim et al., 2011). Deltagarna var generellt positivt 
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inställda till musikterapin. 66,7% av patienterna respektive 55,6% av vårdgivarna svarade att 

musikterapi ökade motivation och faktiskt hjälpte till i och underlättade i rehabilitering och 

återhämtningen (Kim et al., 2011). 

 

Musik kan förbättra humöret och sinnestämningen hos strokepatienter (Tsai et al., 2013; Chen 

et al., 2013; Forsblom et al., 2009; Jun et al., 2013) men resultaten för effekterna på 

depressioner är varierande. (Jun et al., 2013; Kim et al., 2011) NMT i form av sång, 

instrumentalt spelande och komponering gav en signifikant minskning av Beck Depression 

Inventory (BDI), vilken kan beskrivas som en minskning av depressionsparametrar. Även 

Beck Anxitey Inventory (BAI), graden av ångest, minskade men denna minskning kunde inte 

säkerställas statistiskt. (Kim et al., 2011). Med Epidemiologic Studies Depression Scale 

(CES-D) skattade patienterna sin egen upplevda depression som lägre än innan MMT. Dock 

skattade även kontrollgruppen, vilka erhöll standardrehabilitering, sig lägre efter åtta veckor. 

Därav kunde ingen statistisk skillnad säkerställas mellan grupperna i avseende på depression 

(Jun et al., 2013). Resultateten visar på att NMT med sång och instrument kan ha fördelaktiga 

effekter på depression och ångest.(Kim et al., 2011; Jun et al., 2013). 

 

Strokepatienterna skattade sig före och efter MST interventionen med hjälp av Stroke 

Specifik Quality of life scale (SQoL), som utvärderar energi, familjeroller, språk mobilitet, 

humör, personlighet , egenvård, sociala roller, tänkande, funktion i övre extremitet, syn och 

produktivitet. Deltagarna skattade sin upplevda livskvalitet högre efter interventionerna med 

MST, en signifikant förbättring av SQoL framkom. (Grau-Sánchez et al., 2013) 

 

Enligt skattningen med Visual Analouge Mood Scale (VAMS) syntes en minskning av 

mätparametern trötthet vid mätningen efter 12 veckors körsång. I övrigt varierade VAMS 

skattandet i stort mellan samtliga deltagare (Tamplin et al., 2014). Inge statistiskt signifikanta 

slutsatser kunde dras utifrån VAMS-mätningarna för hur musiken hade påverkat humör och 

sinnesstämning (Tamplin et al., 2014; Zumbansen et al., 2014) eller för skillnaderna i VAMS 

mellan de olika terapiformer (Zumbansen et al., 2014) 
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DISKUSSION 

Litteraturgenomgången syftar till att sammanställa resultat av aktuell forskning för NMT’s 

effekter på strokepatienter och kvarstående strokesymtom. Detta för att undersöka musikens 

användningsmöjligheter i rehabiliteringen och omvårdnaden samt att identifiera om musik 

kan främja återhämtningsprocessen. 

 

Resultaten visar att NMT har en positiv inverkan på sinnestämningen med ett bättre humör, 

det ökar motivationen och underlättar rehabilitering och återhämtningen efter en stroke (Chen 

et al., 2013; Jun et al., 2013; Forsblom et al., 2009; Tamplin et al., 2014; Kim et al., 2011). 

Livskvaliteten skattades högre (Grau-Sánchez et al., 2013) och upplevdes bättre (Forsblom et 

al., 2009). NMT kan även ha fördelaktiga effekter på depression och ångest (Kim et al., 2011; 

Jun et al., 2013). 

 

Positiv effekt kan ses på språkliga förmågor med ökad och förbättrad kommunikation 

(Zumbansen et al., 2014; Lim et al., 2013; Stahl, et  al., 2011; Conklyn et al., 2012; Tamplin 

et al., 2014). Resultaten pekar även på en förbättring av neglekten då individerna visade en 

ökad visuell uppmärksamhet under NMT intervention (Tsai et al., 2013; Chen et al., 2013 ). 

 

Vidare gav NMT en förbättrad flexibilitet i övre extremiteterna, inga förbättringar noterades i 

flexibilitet och muskelstyrka i de nedre extremiteterna (Jun et al., 2013). Grov- finmotorik och 

precision förbättrades i armar och händer (Amengual et al., 2013; Grau-Sánchez et al., 2013; 

Schneider et al., 2010). Trots en förbättring i motoriska funktioner kunde ingen signifikant 

skillnad ses på individernas ADL -förmågan (Jun et al., 2013). NMT upplevdes dock vara till 

god hjälp i vardagen, träningen och för återhämtningen (Forsblom et al., 2009; Tamplin et al., 

2014; Kim et al., 2011). 

Resultatdiskussion 

Pareser och motoriska förmågor 

Trots att NMT inte gav någon signifikant förbättring i individernas ADL- förmåga skulle 

motoriska förbättringar kunna hjälpa individerna i det vardagliga livet. Flera parametrar som 

är viktiga i många vardagssituationer visade förbättring, bl.a. grova rörelser, grip och 

handfattning (Schneider et al., 2010; Amengual et al., 2013). En ökad flexibilitet i övre 
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extremiteter (Jun et al., 2013) skulle kunna vara värdefullt, även om det inte leder till en 

självständig förmåga i att ex. klä sig, kan det underlätta i vardagen (Kirkevold, 2002).  

 

Individerna uppgav att de rörde på sig mer (Forsblom et al., 2009) vilket kan ge en positiv 

effekt på rehabiliteringen. Träningen är avgörande för om individen skall återfå förlorade 

förmågor (Socialstyrelsen, 2010). Musik som engagerar individen till att röra på sig mer 

skulle då kunna vara ett lämpligt verktyg i rehabiliteringsarbetet.  

 

Neglekt  

Under interventioner med trevlig-musik tenderade strokepatienter med neglekt att identifiera 

flera föremål i PST, deltagarna skattade också högre värden för sinnestämning och exaltering 

på VAS under trevlig-musik (Chen et al., 2013; Tsai et al., 2013). 

 

Detta skulle kunna vara den underliggande orsaken till de förbättrade resultaten. En bättre 

sinnesstämning kan ge en bättre motivation och öka engagemanget i uppgiften som skall 

göras (Soto et al., 2009; Santos et al., 1999) NMT kan skingra funderingar och grubblerier 

och individen kan lägga sin energi på något mer produktivt (Forsblom et al., 2009).  

Soto et al. (2009) beskriver fenomenet med hur exalteringsgraden kan optimera funktionen 

samt att en för hög exalteringsgrad istället kan ge ett försämrat resultat. Den trevliga musiken 

gör patienterna “lagom” exalterade, och det ger en förbättring i prestationerna (Soto et al., 

2009; Tsai et al., 2013; Chen et al., 2013) Den visuella uppmärksamheten ökade generellt 

med NMT, dock ses ingen signifikant förbättring specifikt för LBT, därav kan det vara svårt 

att dra slutsatsen att neglekten faktiskt förbättrades. Men den ökade uppmärksamheten under 

NMT (Tsai et al., 2013; Chen et al., 2013) kan underlätta och hjälpa individen i vardagen med 

ADL, träning och återhämtning (Santos et al 1999; Forsblom et al., 2009). 

 

Afasi 

NMT har positiv inverkan på talparametrarna hos individer med afasi. I Zumbansen et 

al.,(2014) ses en förbättring inom parametrarna sammanhängande tal och mer information i 

talet, samt ett ökat antal stavelser efter interventioner med sång och rytm, MIT. Samtidigt 

visar Stahl, et al., (2011) en signifikant förbättring i produktionen av stavelser under rytmiskt-

tal men ingen signifikant förbättring kunde ses under sång.  
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Resultatet pekar således på att rytm kan vara en vital parameter för språk- och 

talproduktionen, men i Zumbansen et al.,(2014) sågs inga signifikanta förbättringar för enbart 

rytmiskt tal. Sången tycks istället ha en avgörande inverkan. Då resultaten skiljer sig åt kan 

det inte säkerställas vilken faktor, melodi eller rytm, som är avgörande för utfallet. Språkets 

karaktär kan ha betydelse för terapins effekter då olika språk har olika melodi och rytm 

(Kochanski & Orphanidou, 2008). 

 

I Stahl, et al. (2011) talar undersökningsgruppen tyska, där det krävs att man producerar 

stavelsen inom en viss tid. Det är ungefär lika lång tid mellan snabba stavelser, vilket kan 

förklara varför den melodiska sången inte har så stor betydelse utan att rytmen är mer 

avgörande för förbättringen. Zumbansen, et al. (2014) undersökningsgrupp talar franska, ett 

mer melodiskt språk där stavelser tar ungefär lika lång tid att uttala. Det skulle kunna förklara 

att fransktalande afasipatienter skulle kunna erhålla en större effekt av NMT med både sång 

och rytm. Detta kan förklara de olika resultaten då språkens olikheter ger individer skilda 

förutsättningar för att tillgodogöra sig terapiformen beroende av vilka språk de talar 

(Kochanski & Orphanidou, 2008).  

 

Utfallet av NMT kan påverkas av språkets karaktär och individens språkkunskaper. Olika 

terapiformer kan vara lämpliga beroende av vilket språk som talas. Det finns flera olika typer 

av sång och Lim et al., (2013) ser med terapeutisk sång en förbättring av det spontana talet. 

Individer som lärt sig nya språk i vuxen ålder genom att exempelvis flytta till ett annat land, 

kan dessutom helt tappa det nya språket och återgå till sitt modersmål (Engström et al., 2005), 

vilket också påverkar kommunikationsförmågan och samspelet i omvårdnaden. Denna faktor 

måste beaktas vid valet av terapin s utformning samt i hur information förmedlas.  

Depression och sinnesstämning  

Resultaten är motsägelsefulla och ingen slutsats kan dras gällande om NMT faktiskt kan 

minska depression (Kim et al., 2011; Jun et al., 2013). NMT har en god inverkan på 

individernas sinnestämning och förhöjer motivationen. En förbättrad sinnestämning kan i 

förlängningen förbättra kvarstående strokesymtom som perceptionsstörningar (Santos et al., 

1999) och den ökade motivationen (Chen et al., 2013; Jun et al., 2013; Forsblom et al., 2009; 
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Tamplin et al., 2014; Kim et al., 2011) kan leda till individen blir mer företagsam och 

engagerar sig mer i sin rehabilitering med ett bättre resultat i rehabiliteringsprocessen.  

 

Då deltagarna uppgav att de uppskattade den klassiska musiken (Tsai et al., 2013) och fick 

lyssna på egenvald musik (Chen et al., 2013; Forsblom et al., 2009) kan trevlig musik höja 

sinnestämning och förbättra humöret (Tsai et al., 2013; Chen et al., 2013; Forsblom et al., 

2009). Vikten av egenvald musik, kan ha betydelse för den främjande effekten. Det är därför 

viktigt att se till individuella intressen. En hänsyn till individens kultur främjar som tidigare 

sagts läkning och återhämtning, omvårdnaden blir god (Leininger, 2002). De kulturella 

skillnaderna mellan individer innebär att deras egna subjektiva åsikter kring musiken varierar. 

Det innebär i sin tur att effekten av viss musik har ett starkt samband till valet av musik. Den 

kulturella bakgrunden bör beaktas i valet av musikterapeutiska insatser. Även tidigare 

upplevelser i livet och minnen kan väckas till liv av musik. Det är viktigt att vara medveten 

om att både negativa och positiva känslorelaterad minnen kan komma upp och påverka, 

beroende på individens bakgrund och livshistoria. (Forsblom et al., 2009). 

 

Patienter med neglekt har tydliga svårigheter i LBT testet, samtidigt används VAS för att 

mäta och utvärdera exalteringsgrad och sinnestämning (Tsai et al., 2013; Chen et al., 2013). 

VAS är väldigt likt verktyget LBT, vilket skulle kunna resultera i att VAS kan ge ett 

missvisande värde då neglektpatienter inte kan uppfatta hela skalan. Detta kan enkelt 

avhjälpas genom att vrida på skalan och låta patienten skatta lodrätt. Dock framgår det ej om 

studierna tagit hänsyn till detta i sin metod.  

Metoddiskussion 

Inklusions- och exklusionskriterier. 

Artiklar publicerade före 2009 exkluderades, vilket gav forskning publicerad från en 

tidsperiod om fem år. Med ett bredare tidspann hade forskningsutbudet varit större, vilket 

eventuellt hade givit möjlighet att specificera frågeställningarna och ämnet för arbetet till en 

viss del exempelvis enbart afasi. Det starkare forskningsunderlaget hade då även kunnat leda 

till ett starkare resultat. Exklusionskriterien beror delvis på att ett aktuellt resultat önskas samt 

att en systematisk Cochrane översikt från 2010 presenteras i inledningen, vilken ligger till en 

del av grunden för arbetet. Då den med sin höga trovärdighet kompletterade 

bakgrundsunderlaget. Studier från 2009 som förekommit i den tidigare systematisk 
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litteraturöversikt från Cochrane, exkluderas således också. Önskan att få ett aktuellt resultat 

har uppnåtts då övervägande del av artiklarna är från 2013 och framåt.  

 

Artiklar söktes i Pubmed, Cinahl och Scopus. Pubmed och Cinahl har tillsammans ett stort 

arkiv med fokus mot medicin och omvårdnad. Scopus kompletterade dessa databaser väl, då 

den utöver medicin och omvårdnad, även innefattar samhällsvetenskapliga studier mot 

humaniora och psykologi. Aktuellt ämne är smalt, söktermerna som användes var få men 

tillräckliga. Flera upprepande och varierade sökningar, med olika kombinationer av sökorden, 

gav inga ytterligare resultat. Tillägg av söktermer prövades också men gav inte några 

ytterligare resultat.  

 

Granskningsmallarna som användes var skapade specifikt för detta arbete och värderade 

många delar av studierna. Det gjordes två individuella granskningar vars resultat slogs 

samman och resulterade i en procentsats som blev en stark grund i bedömningen av artiklarna. 

Det eftersträvades att artiklarna hade ett gott etisk övervägande men uppfattningen av vad 

som är etiskt korrekt är subjektiv. Vad som anses etiskt i vissa delar av världen behöver inte 

anses vara det i andra. Det var svårt att veta vad det innebar att en studie blivit godkänd av en 

etisk kommitté i t.ex. Taiwan. I en noggrannare eftersökning skulle de Taiwanesiska 

riktlinjerna kunna följas upp för att bedöma de etiska kraven. Dock anses de etiska 

övervägande i de inkluderade studierna vara tillräckliga, tolv artiklar presenterar alla ett 

godkännande från etisk kommitté eller motsvarande, övriga har ett acceptabelt etiskt 

förhållningsätt.  

 

Det finns ingen evidens för att säkerställa att NMT i sak förbättrar kvarstående 

strokesymtomen, såsom pareser, neglekt, afasi och depression. För ett starkare resultat med 

högre generaliserbarhet krävs det mer forskning med större urval, fler randomiserade 

kontrollstudier och längre uppföljningstider av interventionsgrupperna. Inkluderade studier 

har inte differentierat tillräckligt mellan alla olika typer av stroke, främst var skadan är 

lokaliserad. De har enbart gått efter symtomen hos patienten och kategoriserat därefter, den 

exakta lokalisationen av skadan har förbisetts. Studien (Stahl, et al., 2011) nämner vikten av 

skadans exakta lokalisation då den kan vara avgörande för förmågan att exempelvis hantera 

rytm, vilket är en viktig del i terapiformen. Vidare forskning bör därför även ta hänsyn till 

skadans lokalisation.  
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Slutsats 

Neurologisk musikterapi har visat sig ha viss positiv inverkan på kvarstående strokesymptom 

och kan underlätta i rehabiliteringen efter stroke. Det kan ge en positiv inverkan på 

sinnestämning och motivationen, vilket i förlängningen kan hjälpa individen i sin 

återhämtning. Dock krävs det mer forskning för att uppnå evidens för att rekommendera 

ytterligare implementering av NMT i rehabiliteringsprocessen. 
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Bortfall:0.  

Deltagarna visade på en 
förbättring i de motoriska 
testerna: ARAT, Arm 
paresis score, BBT. 
Livskvaliten skattades 
högre. Den drabbade 
hemisfären visade en 
signifikant reduktion av 
AMT.  

Icke randomiserad 
fall-kontroll 
studie. 
 
Hög. 



 
 

 
 

Lim, K-B., 
Kim, Y-K., 
Lee, H-J., 
Yoo, J., 
Hwang, J. 
Y., Kim, J-
A. & Kim, 
S-K.  
Korea.  
2013.  

The Therapeutic 
Effect of Neurologic 
Music Therapy and 
Speech Language 
Therapy in 
Post-Stroke Aphasic 
Patients 

Att undersöka den 
terapeutiska effekten 
av neurologisk 
musikterapi (NMT) 
och Speech language 
terapi (SLT) genom 
förbättring av 
afasikvoten (AQ) hos 
afasipatienter. 

21 individer med afasi delades upp i 
NMT- och SLT-grupp. Subacut- och 
kroniska patienter jämfördes var för sig. 
Respektive terapiform erhölls under en 
månads tid. Sång och melodisk 
intonation ingick i NMT. K-WAB 
formulär användes för att värdera AQ 
(afasiQuota) före och efter 
interventionerna. 

n=21  
12st i NMT, 
9st i SLT. 
  
Bortfall:0. 

Signifikanta förbättringar 
sågs i AQ, förståelse och 
namngivning av föremål 
efter NMT både hos 
subacuta och kroniska 
stroke patienter.  Hos den 
subacuta gruppen sågs 
även förbättringarna på 
spontant tal hos kroniska 
strokepatienter 
förbättrades 
repetitionsförmågan. 

Experimentell  
fallstudie. 
Oblindad. 
 
Medel. 

Amengual, J. 
L., Rojo, N., 
Heras, M. 
V., Marco-
Pallarés, J., 
Grau-
Sánchez, J., 
Schneider, S. 
& 
Rodríguez-
Fornells, A.  
Spanien. 
2013. 

Sensorimotor 
Plasticity after 
Music-Supported 
Therapy 
in Chronic Stroke 
Patients Revealed by 
Transcranial 
Magnetic 
Stimulation 

Studien syftar till att 
undersöka 
neurofysiologiska 
effekter av MST i en 
grupp av kroniska 
strokepatienter som 
lider av måttligt 
nedsatt motorik i 
övre extremiteten. 

MST med MIDI piano och trummor. 
20st 30 minuter sessioner gavs under en 
månads tid. Utvärdering av 
motorfunktioner skedde före och efter 
med ARAT och datoriserat 
rörelseanalys. 14 patienter genomgick 
TMS för att undersöka förändringar i 
hjärnan.  

n=20 
(14 TMS) 
 
Bortfall:0 
(6 till TMS) 

MST inducerar motoriska 
förbättringar hos kroniska 
strokepatienter. 
En signifikant förbättring 
hos MST-gruppen för 
ARAT, grip, nyp och 
grova rörelser och genom 
TMS kunde man notera en 
ökad retbarhet i motoriska 
hjärnbarken. 

Icke 
randomiserad. 
Experimentell. 
Fall-
kontrollstudie.  
 
Hög. 

Tsai, P.-L., 
Chen, M.-C., 
Huang, Y.-
T., Lin, K.-
C, Chen, K.-
L., & Hsu, 
Y.-W. Kina, 
(Taiwan). 
2013. 

Listening to Classical 
Music Ameliorates 
Unilateral 
Neglect After Stroke 

Att undersöka om 
klassisk musik 
lyssning kan ha 
främjande effekterna 
på neglekt. 

Testerna SCT,LBT och PST gjordes 
under tre olika förhållanden med 
klassisk musik, whitenoise och tystnad 
(basline). VAS användes för att skatta 
sinnesstämning och exalteringsgrad.  

n=16 
 
Bortfall:0. 

Visuella 
uppmärksamheten 
förbättrades signifikant 
med bättre resultat på 
SCT och PST under 
klassisk musik. En högre 
skattning för 
sinnesstämmning visade 
sig också. 

Exprimentell 
Within-subject 
studie. Latin 
square design. 
 
Hög. 



 
 

 
 

Kim, S.J. & 
Jo, U. 
Korea. 
2013.  

Study of accent-
based music speech 
protocol 
development for 
improving voice 
problems in stroke 
patients with mixed 
dysarthria 

Undersöka AMSP 
effekter på talet, 
hastighet, frekvens, 
volym, takt, rytm, 
etc. 

Individer med blandad dysartri fick 
individuella sessioner med 
keyboardspelande, sång rytmskapande, 
12 gånger 30 min. Mätningar av 
talparametrar gjordes före och efter för 
att utvärdera AMSP. 

n=6 
 
Bortfall:0 

Signifikanta förbättringar 
sågs på talparametrarna 
fonationstiden, intensitet 
samt dallringar och 
skimmer. Delvis även på 
stavelseproduktion. 

Exprimentell, 
Within-subject 
studie.  
 
Medel 

Chen, M.-C., 
Tsai, P.-L., 
Huang, Y. & 
Lin, K.-C.  
Kina, 
(Taiwan). 
2013.  

Pleasant music 
improves visual 
attention in patients 
with unilateral 
neglect after stroke 

Undersöka om 
musiklyssnande kan 
förbättra den visuella 
uppmärksamheten. 
Vid neglekt efter 
stroke. 

kognitiva och visuella SCT,LBT och 
PST utfördes under trevlig-egenvald 
musik, besvärande musik och white 
noise var för sig. Deltagarna fick även 
bedöma sin sinnesstämning och 
exalteringsgrad med VAS. 

n=19 
 
Bortfall:0 

Bästa testresultaten sågs 
under trevlig-egenvald 
musik för PST och SCT 
med undantag för LBT. 
Den visuella 
uppmärksamheten och 
ögonrörelserna ökade. 
Individerna skatte sin 
sinnesstämning högre. 

Exprimentell. 
whith in- subject 
design. 
 
Hög. 

Jun, E-M., 
Roh, Y. H. 
& Kim, M. 
J. 
Korea.  
2013.  

The effect of music-
movement therapy 
on physical and 
psychological states 
of stroke patients  

Undersöka MMT 
fysiska och 
psykologiska effekter 
hos strokepatienter. 

MMT erhölls 60 minuter tre gånger i 
veckan under 8 veckor. Flexibilitet och 
rörelseförmåga i skuldror, armbågar, 
höft, knä och vrister, muskelstyrka. 
ADL tester, samt sinnesstämning och 
depression, utvärderades före och efter. 

n=40 
Intervention=20. 
Kontroll=20.  
 
Bortfall:10. 
5 från varje 
grupp.  

Resultaten visar att MMT 
gav förbättrad 
sinnesstämning, ökad 
flexibilitet i skuldror och 
armbågar, i jämförelse 
med kontrollgruppen.    

Kvasi-
exprimentell 
hypotesprövning.  
Randomiserad 
kontroll studie. 
Oblindad. 
 
Hög. 

Conklyn, D., 
Novak, E., 
Boissy, A., 
Bethoux, F. 
& Chemali, 
K. 
USA. 
2012. 

The Effects of 
Modified Melodic 
Intonation Therapy 
on Nonfluent 
Aphasia: A Pilot 
Study 

Undersöka effekterna 
av MMIT och om de 
kunde användas i 
rehabilitering av 
afasi efter stroke.  

Individer med afasi blev randomiserade 
till att få MMIT eller inte. Före och efter 
tester gjordes gällande talparametrarna, 
svarsbenägenhet och 
upprepningsförmågan av enkla 
meningar. 

n=32 
Intervention=16 
Kontroll=14 
 
Bortfall: 2 

MMIT visade efter sin 
första session signifikanta 
förändringar på 
individnivå, gällande 
svarsbenägenhet och 
upprepning av enkla 
meningar. Dessa 
förändringar sågs också i 
jämförelsen mellan 
kontrollgrupp och 
interventionsgrupp.  

Randomiserad 
kontroll studie, 
enkelblindad. 
Hypotesprövning. 
 
Hög. 



 
 

 
 

Forsblom, 
A., Laitinen, 
S., Särkämö, 
T. & 
Tervaniemi, 
M.  
Finland. 
2009. 

Therapeutic Role of 
Music Listening in 
Stroke Rehabilitation 

Få en större insikt i 
hur musiklyssnande i 
samband med 
strokerehabilitering 
påverkar patienten. 
Emotionellt och 
kognitivt.  

Strokedrabbade individer intervjuades 
efter att under 2 månaders tid lyssnat på 
självvald musik minst 1 timme om 
dagen. Intervjuerna berörde deras 
upplevelse och hur musiklyssnandet 
hade påverkat deras återhämtning.  
Parallellt intervjuades sjuksköterskorna 
gällande deras upplevelse och 
uppfattning av liknande intervention 
under 2 veckor på ett sjukhus. 
Uppföljning skedde under en 6 
månaders period. 

n=20 patienter  
5 sjuksköterskor 
 
Bortfall:0 

6 Kategorier framkom.  
Avkopplande, 
uppiggande, förbättrad 
motorisk aktivitet, 
Positiv påverkan på 
humöret,  
Väckte tankar och minnen 
till liv, 75 % uppgav att 
det positivt påverkade 
deras återhämtning. 

Aktionsforskning  
Intervjustudie. 
 
Låg. 

Tamplin, J., 
Baker, F.A., 
Jones, B., 
Way, A. & 
Lee, S. 
Australia. 
2013. 

‘Stroke a Chord’: 
The effect of singing 
in a community choir 
on mood and social 
engagement for 
people living with 
aphasia following a 
stroke 

Undersöka effekterna 
av att sjunga i grupp. 
Hos individer med 
afasi.  

En kör sattes samman med personer med 
afasi . Kommunikation, kognition och 
den vardagliga funktionen testades före 
och efter 12 veckor, samt efter 20 
veckor. 
3 körmedlemmar och 5 vårdare 
intervjuades i en uppföljande 
semistrukturerade intervju för att få en 
bild av deras upplevelse. 

n=13  
 
Bortfall: 4 tot.  
3 vid 12 v. testet 
+ 1 vid 20 v. 
testet. 
 
Totalt 8 
intervjuer. 

Resultaten pekar på att 
kördeltagande förbättrade 
sinnestämningen, minskad 
trötthet och förbättrade 
minnet. Deltagarna 
upplevde ökad 
gemenskap, upplevelse av 
kamratstöd. ökat 
självförtroende, bättre 
humör, ökad motivation, 
pratade mer offentligt, 
inledde samtal, förbättrat 
tal.  

Kvantitativ och 
kvalitativ metod 
hypotesprövning. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Hög. 

Kim, D. S., 
Park, Y. G., 
Choi, J. H., 
Im, S-H., 
Jung, K. J., 
Cha, Y. A. 
& Yoon, Y. 
H. 
Korea. 
2011.  

Effects of Music 
Therapy on mood in 
Stroke Patients 

Undersöka 
musikterapins 
effekter på 
strokepatienternas 
sinnesstämning samt 
att utvärdera 
patienternas och 
vårdarnas belåtenhet 
och grad av 
välmående efter 
musikterapi. 

En interventionsgrupp och en 
kontrollgrupp. NMT involverades av 
sång, instrument och komposition. 40 
minuter 2 ggr i veckan under 4 veckor. 
BAI och BDI mätningar gjordes före 
och efter. Upplevelsen av musikterapin 
utvärderades med ett frågeformulär.  

n=18 
Intervention= 9 
Kontroll= 9 
 
Bortfall:0 

En signifikant minskning 
av depression parametrar. 
Deltagarna var generellt 
positiva till musikterapin.  

Experimentell 
kontrollgrupp. 
  
Låg. 



 
 

 
 

Stahl, B., 
Kotz, S. A., 
Henseler, I., 
Turner, R., 
& Geyer, S.  
Tyskland. 
2011. 

Rhythm in disguise: 
why singing may not 
hold the key to 
recovery from 
aphasia 

Bedöma den relativa 
betydelsen av 
melodi, rytm, 
låttexter och 
automatiska rörelser 
för talförmågan hos 
afasi patienter. 

Originaltext, formulerade ord och sång 
utan ord, jämförs under melodis sång, 
rytmiskt tal och arytmiskt tal. Antal 
stavelser, flöde och uttal utvärderades.  

n=17 
 
Bortfall:0 

Resultaten pekar på att 
rytm kan ha en avgörande 
roll för 
språkproduktionen.  
Antalet stavelser ökar 
under rytmiskt tal, i 
samtliga text variationer  

Kvasi-
exprimentell 
 
Hög. 

Schneider, 
S., Münte, 
T., 
Rodriguez-
Fornells, A., 
Sailer, M. & 
Altenmüller, 
E.  
Tyskland. 
2010.  

Music-supported 
training is more 
efficient than 
functional motor 
training for recovery 
of fine motor skills in 
Stroke patients.  

Mäta och utvärdera 
effekterna av MST.  

Interventionsgrupp erhöll MST 
dagligen. Kontrollgrupp fick motorisk 
träning. Senare lades en tredje grupp till 
för att jämföra skillnaderna mellan 
grupperna. För att se effekterna av 
musikterapi på finmotoriken utfördes 
flertalet motoriska tester. BBT, 9HPT, 
ARAT, Arm paresis score. Samt 
Datoriserad rörelseanalys. 

n=77 
Intervention =32 
Kontroll=30 
Grupp tre=15 
 
Bortfall: 8 tot. 
Intervention 1  
Kontroll 7 

Resultaten visar en 
signifikant förbättring av 
samtliga tester med 
undantag för supination 
och pronatinosgrad av 
armen.  

Randomiserad 
kontroll studie, 
expreimentell, 
enkel-blindad. 
 
Medelhög. 

 


