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SAMMANFATTNING 

!
Bakgrund: En av sjuksköterskans grundläggande uppgifter är att lindra patientens lidande i 

samband med vård. Lugn musik har visat sig vara ett effektivt verktyg för att minska patienters 

upplevelser av stress och smärta vid flera procedurer inom sjukvården. Parametrar som 

hjärtfrekvens och blodtryck kan påverkas av musiken. Frisättning av hormoner och signalsubstanser 

kan minska patientens känslor av obehag av olika slag. Venös blodprovtagning utförs rutinmässigt 

på vårdcentraler över hela landet. Inom primärvården saknas dock riktlinjer för hur lugn musik kan 

användas för att öka patientens välmående i denna vårdsituation. 

Syfte: Denna studies syfte var att undersöka huruvida lugn bakgrundsmusik påverkar patienters 

skattning av stress och smärta i samband med venprovtagning på vårdcentral samt att undersöka 

skillnader i skattning av stress och smärta vid venprovtagning beroende av patientkarakteristika.  

Metod: En kvantitativ interventionsstudie med enkätundersökning på vårdcentral genomfördes. 

Frågeformulär delades ut direkt efter provtagningstillfället till 70 patienter. Av dessa hade 35 

exponerats för lugn bakgrundsmusik under proceduren och 35 fått venprovet genomfört utan musik. 

Resultat: Inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan musikinterventionsgruppen och 

kontrollgruppen. Signifikanta skillnader kunde påvisas i skattning av stress och smärta mellan 

patienter relaterat till åldersgrupp där yngre patienter skattade stress och smärta högre än äldre 

patienter. Mellan manliga och kvinnliga patienter kunde en signifikant skillnad i smärtskattning 

påvisas där kvinnor skattade högre än män. De patienter som uttryckte stickrädsla skattade stress 

och smärta högre än övriga patienter. Ingen skillnad i skattning av stress eller smärta kunde påvisas 

mellan de patienter som ansågs vana och de som ansågs ovana vid venprovtagning. 

Slutsats: Ingen signifikant skillnad i skattning av stress och smärta relaterat till bakgrundsmusiken i 

interventionen kunde genom denna studie påvisas. Mot bakgrund av tidigare forskning kan dock 

tänkas att mer omfattande studier på samma ämne kan leda till ett annat resultat. Majoriteten av de 

fynd som relaterades till patientkarakteristika verkar stämma överens med tidigare forskning. 

!
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ABSTRACT 

!
Background: One of the basic tasks of the nurse is to alleviate the patient’s suffering associated 

with health care. Relaxing music has proven to be an effective tool to reduce patients’ experiences 

of stress and pain during many health care procedures. Parameters as heart rate and blood pressure 

can be affected by the music. Release of hormones and signal substances can reduce the patient’s 

feelings of different kinds of discomfort. Venous blood sampling is performed as a routine at health 

care centers across Sweden. In primary health care there are no guidelines on how relaxing music 

can be used to increase the patient’s well-being in this care situation.  

Aim: The aim of this study was to investigate whether relaxing background music has an impact on 

the health center patient’s grading of stress and pain during venipuncture, and to examine 

differences in grading of stress and pain during venipuncture dependent on patient characteristics.  

Method: A quantitative intervention study with a survey at a health center was performed. 

Questionnaires were distributed immediately after venous blood sampling to 70 patients. Of these, 

35 had been exposed to relaxing background music during the venipuncture, and 35 had not been 

exposed to any music during the procedure.  

Main results: No significant differences were found between the music intervention group and the 

control group. Significant differences were found in grading of stress and pain between patients 

dependent on their age group, younger patients ranked their stress and pain higher than older 

patients. Between male and female patients a significant difference in grading of pain were found, 

women ranked their pain higher than men. The patients who expressed a fear of needles ranked 

their stress and pain higher than other patients. No difference in grading of stress or pain could be 

found between those patients who were considered accustomed, and those who were not considered 

accustomed to venipuncture. 

Conclusion: No significant difference in grading of stress and pain could be found related to the 

music intervention in this study. Based on previous studies, there is still a possibility that more 

extensive research on the same topic can produce a different result. The majority of findings related 

to patient characteristics seems to be aligned with previous research in this field. 

!
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!
BAKGRUND 

!
Inledning 

Vårdandet beskrivs av Patricia Donahue (1985) som den finaste av konster eftersom vårdaren med 

kärlek kan nära, ge liv och kraft till patienten. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson betonar vikten 

av att i vårdprocessen möta hela människan, det vill säga utifrån fysiska, psykiska, emotionella och 

andliga behov (Eriksson, 2000). I kliniskt vårdarbete kan lugn musik vara ett verktyg som förbättrar 

vårdmiljön. Lugn musik kan bidra till och bibehålla avslappning samt öka välmående och välbehag 

för patienten. Musik kan dessutom ha en smärtreducerande effekt (Nilsson, 2008). 

!
Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande hos människor som på något sätt är beroende av vård (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2005). En människa betraktas inom omvårdnadsvetenskapen som en 

odelbar enhet bestående av kropp, själ och ande och intresset för människans hälsa riktas mot denna 

odelbara enhet och inte mot beståndsdelarna var för sig. När en människa är i behov av 

professionell vård betraktas denne som patient (SSF, 2014). I sin yrkesroll har sjuksköterskan 

ansvar för att skapa en stödjande vårdmiljö för patienten. I detta ingår bland annat att skapa god 

fysisk miljö, vilket kan göras med hjälp av färgsättning, textilier, ljus och ljud (SSF, 2010). 

Sjuksköterskan bör sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt förbättra den fysiska miljön 

runt patienten (Wiklund Gustin & Lindwall).  

!
Lidande 

Det svenska ordet patient härstammar från latinets pa’tiens, med betydelsen lidande och tålig 

(Nationalencyklopedin, 2014). Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (2001) definierar lidande hos 

en patient som en förnimmelse av att dö, då lidande kan upplevas som att den mänskliga enheten 

hotas. Eriksson hävdar att lidande fungerar som ett grundmotiv för vården, att lidande skulle vara 

det som ytterst motiverar all vård. Lidande är delvis en naturlig del av alla människors liv och 

upplevs unikt för varje individ. Samtidigt är det en kamp och människan kan välja att kämpa den 

eller att ge upp. Eriksson menar att lidandet är en kamp mellan gott och ont, liv och död. Det kan 

innebära rädsla, ångest och oro men är samtidigt livsviktigt och meningsfullt.  

!
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Det finns både positiva och negativa dimensioner av att lida, dock finns ett särskilt lidande i vården 

som bör lindras. Enligt Eriksson kan detta lidande delas in i tre olika typer. Sjukdomslidande är 

direkt kopplat till sjukdomen och dess behandling, livslidande är kopplat till patientens aktuella 

livssituation och vårdlidande är kopplat till specifika vårdsituationer. Sjukdomslidandet inkluderar 

inte smärta, däremot är smärtan ofta en orsak till sjukdomslidandet. Smärta kan upplevas utan 

lidande men ofta är fenomenen förenade och det kan vara svårt att avgöra om en person upplever 

lidande eller smärta - eller båda dessa. Livslidandet innefattar hela patienten och dennes sätt att 

forma och förhålla sig till sitt liv. När människan är i behov av vård kan förmågor och 

omständigheter förändras vilket kan upplevas som ett existentiellt hot och framkalla livsleda för den 

drabbade. Vårdlidandet är separerat från patientens sjukdom och innebär en ovärdig form av vård. 

Sammanfattat i fyra kategorier innefattar vårdlidandet kränkningar av patientens värdighet, 

fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård. Utebliven vård kan dels innebära direkt 

vanvård men även bristande förmåga hos vårdaren att se och bedöma det behov av vård patienten 

har (Eriksson, 2001). 

!
Stress 

Begreppet stress beskriver ett ytterst subjektivt fenomen som Hans Selye, professor i fysiologi, 

studerade från 1930-talet och framåt. Själva ordet stress handlar i grunden om en fysikalisk 

interaktion mellan en omformande belastning på ett material och materialets motståndskraft mot 

denna. Selye lånade ordet från fysiken och presenterade idén om mänsklig biologisk stress (Taché 

& Brunnhuber, 2008). Trots att ordet används flitigt såväl i vardagliga sammanhang som inom 

psykologin och medicinen finns ännu idag inte någon vedertagen definition som objektivt beskriver 

vad mänsklig stress innebär (Währborg, 2002).  

!
Enligt Rivano Fischer (2010) bedöms stress inom psykologin allmänt som en eventuell konsekvens 

av individens bedömning av sina egna resurser samt situationens betydelse. Då en individ upplever 

de egna resurserna som otillräckliga kan känslan av stress uppkomma (Rivano Fischer, 2010). För 

diagnostisering tydliggörs innebörden med uttryck som exempelvis utbrändhet, depression och 

utmattning när dessa tillstånd åsyftas, mer vardagligt kan ordet stress användas istället för tidsbrist 

(Währborg, 2002).  

!
!
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Samma princip som ligger till grund för fysikens stressdefinition kan tillämpas till viss del även i 

den biologiska stressens dimension. Tanken om att kroppen genom olika system ständigt strävar  

efter ett stabilt jämviktsläge, homeostas, är allmänt accepterad som en naturlag inom fysiologin. När 

den yttre miljön påverkar kroppen anpassar sig den inre miljön, vilket startar processer som 

försöker kompensera för förändringen som skett och strävar mot kroppens ursprungsläge i den nya 

situationen. Dessa processer är flertalet av kroppens system involverade i, och i synnerhet det 

sympatiska nervsystemet  (Währborg, 2002).  1

!
Vid en hotbild sker en ökning av aktiviteten i det sympatiska nervsystemet vilket för med sig en 

ökad hjärtfrekvens, ökad andningsfrekvens, ökat blodtryck och ökad puls. Förutom förändringen av 

dessa parametrar ökar också frisättningen av hormonet kortisol  och signalsubstansen noradrenalin , 2 3

liksom adrenalin , dopamin , CRH  och ACTH . Känslolivet, med kopplingar till det limbiska 4 5 6 7

systemet  i hjärnan påverkas samtidigt och känslor som ilska eller rädsla uppträder och genererar ett 8

svar på hotbilden. Allt detta benämns som fight or flight, kamp eller flykt-reaktionen. Hur svaret på 

hotbilden yttrar sig är beroende av individ och situation (Währborg, 2002).  

!
Långvariga stressreaktioner delar Währborg upp i två typer. Aggressivitetsstress kan yttra sig som 

en irritabilitet, fientlighet och frustration. Uppgivenhetsstress kan istället innebära att individen blir 

trött, nedstämd och initiativlös. Långvarig stress kan bidra till ett flertal allvarliga symtom och 

sjukdomar, några av dessa är insulinresistens, högt blodtryck, depression, bukfetma, nedsatt 

immunförsvar och smärta (Währborg, 2002). 

�3

 En del av det autonoma nervsystemet vilket reglerar blodomlopps-, matspjälknings-, körtel-, urin-, könsorganens, och 1

den glatta muskulaturens verksamhet (Lindskog, 2014).

 Kroppseget kortison, binjurebarkshormon med stor betydelse för sockeromsättningen och kroppens försvar mot 2

infektioner och allergier (Lindskog, 2014).

 Hormon som bildas i binjuremärgen och i de sympatiska nervändarna. Verkar även som transmittorsubstans i centrala 3

och perifera nervsystemet (Lindskog, 2014).

 Det viktigaste neurohormonet i binjuremärgen (Lindskog, 2014).4

 Transmittorsubstans i centrala nervsystemet. Utgör även ett förstadium till adrenalin och noradrenalin (Lindskog, 5

2014).

 Peptid som bildas i hypothalamus och som stimulerar hypofysens bildning av kortikotropin (Lindskog, 2014).6

 Ett hypofysframlobshormon som bland annat stimulerar binjurebarkens hormonproduktion (Lindskog, 2014).7

 Den del av storhjärnan som funktionellt sammanhänger med det autonoma nervsystemet. Styr känslo- och driftlivet 8

och de kroppsliga reaktionerna i samband därmed (Lindskog, 2014).



!
Smärta 

Begreppet smärta definieras av International Association for the Study of Pain [IASP] på följande 

vis: “En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (IASP, 1994).  

!
Upplevelsen av smärta är högst subjektiv och kan skilja sig mycket från person till person. Några 

faktorer som påverkar hur en individ upplever smärta är ålder, social och etnisk tillhörighet, 

intellektet, den aktuella livssituationen samt individens tidigare minnen av smärtsamma upplevelser. 

Den mänskliga kroppen har en förmåga att minnas smärta och starta fysiologiska reaktioner vid hot 

om upprepning av sådan. Detta fenomen kallas smärtminne (Grefberg & Johansson, 2007). Att det 

finns skillnader i upplevelser av smärta mellan könen är enligt Ring, Veldhuijzen van Zanten och 

Kavussanu (2009) ett välkänt faktum. Kvinnor reagerar på smärta tidigare och skattar sin smärta 

högre än män. Hur detta kommer sig är dock ännu inte klarlagt. Ring och medarbetare (2009) menar 

att variationer i nivåer av könshormoner under menstruationscykeln troligtvis har en inverkan på 

upplevelsen av smärta hos friska kvinnor (Ring et al., 2009). Forskning styrker även att 

smärttröskeln hos äldre människor höjs vilket i sin tur kan innebära ökad risk för skada och 

sjukdom då förmågan att uppfatta smärtstimuli försämras. Hos äldre kan även autonoma tecken på 

smärta (höjt blodtryck, höjd hjärtfrekvens, ökad andningsfrekvens, ökad kroppstemperatur och 

illamående) vara dämpade och ibland helt utebli (Kirkevold, Brodtkorp, Hylén & Ranhoff, 2010). 

!
Almås, Valand, Bilicz och Berntzen (2001) förklarar att upplevelsen av smärta fungerar som en 

skyddsmekanism som indikerar ett inre eller yttre hot mot individen. Intensiteten i smärtupplevelsen 

är beroende av patientens stämningsläge, då smärtimpulser påverkas av känslomässiga reaktioner i 

det limbiska systemet (Almås et al., 2001). När en människa uppfattar sig som hotad eller utsätts för 

yttre våld, aktiveras ett neuroendokrint svar i kroppen. Svaret sker huvudsakligen i form av ett 

sympatikuspåslag vilket bland annat innebär att hjärtfrekvensen ökar, blodtillförseln till huden 

minskar och att blodtrycket stiger. Det sker även en ökad blodtillförsel till skelettmuskulaturen, 

lungornas bronker utvidgas och andningsfrekvensen ökar för att kroppen skall kunna tillgodogöra 

sig största möjliga mängd syre. Detta sker i huvudsak med hjälp av signalsubstanser som 

noradrenalin och adrenalin och i syfte att förbereda individen på att försvara sig, för kamp eller 

flykt (Bjålie, Haug, Sand, & Sjaastad, 1998).  

!
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När vävnad skadas frisätts kemiska substanser i kroppen som framkallar en inflammatorisk 

reaktion. Denna reaktion gör att smärtreceptorerna får ökad känslighet. Signaler från de perifera 

smärtreceptorerna transporteras sedan via nervfibrer genom ryggmärgen och hjärnstammen till 

hjärnan. Det är först när signalerna når det centrala nervsystemet som individen uppfattar smärta. På 

liknande sätt som hjärnan kan ta emot signaler som leder till smärta för individen kan hjärnan även 

bromsa dessa signaler. Genom frisättning av substanser som endorfiner , serotonin  och 9 10

noradrenalin kan upplevelsen av smärta dämpas eller elimineras helt och hållet (Grefberg & 

Johansson, 2007). 

!
Rivano Fischer (2010) beskriver smärta som en komplex upplevelse och berör ett flertal 

psykologiska begrepp som obehag, association, hot och bedömning. Fenomenet klassas dock i 

grunden som en sensorisk och emotionell upplevelse som präglas av att individen upplever obehag. 

Upplevelsen av smärta kan i sig vara stressande, vilket innebär att även stress kan präglas av obehag 

för individen. Stress har flera negativa konsekvenser för individen. Stressen ställer krav på 

individen att hantera den direkta påfrestning som uppstår, men även att hantera de tankar och 

känslor som väcks av påfrestningen (Rivano Fischer, 2010).  

!
Skattning av stress och smärta 

För att avgöra hur intensivt en patients smärta eller stress upplevs kan en visuell analog skala (VAS) 

användas, denna beskrivs detaljerat av Hawker, Mian, Kendzerska och French (2011). VAS-skalan 

är ett mätinstrument bestående av en horisontell eller vertikal linje som oftast är 100 mm lång. Vid 

linjens bägge ändpunkter finns beskrivningar som kan variera beroende på användningsområde, 

men när smärta mäts lyder formuleringarna vid skalans ena ände “ingen smärta” och på den andra 

“värsta tänkbara smärta”. Patienten skattar vid en sådan undersökning själv sin smärta genom att 

markera linjen på den plats som representerar intensiteten i den upplevda smärtan. Tolkningen av 

skattningen kan sedan delas in i kategorier utifrån markeringens avstånd från beskrivningen “ingen 

smärta”, vilken räknas som nollpunkt. Kategorierna är “ingen smärta” (0-4 mm), “mild 

smärta” (5-44 mm), “måttlig smärta” (45-74 mm) och “svår smärta” (75-100 mm). Enkelheten i 

användandet av VAS-skalan har sedan den introducerades för smärtskattning hos vuxna i hälso- och  

�5

 Kroppens egna morfinliknande substanser (Lindskog, 2014).9

 Hormonellt aktiv substans som kan aktivera eller inhibera nerver och glatt muskulatur. Verkar även som 10

signalsubstans i centrala nervsystemet (Lindskog, 2014).



!
sjukvården på 1970-talet gjort den till ett väletablerat mätinstrument världen över (Hawker et al.,  

2011).  

!
En annan skala som på liknande sätt kan användas för att mäta bland annat smärta är Numeric 

Rating Scale - NRS-skalan. Istället för en omarkerad linje mellan ändpunkterna finns här siffror 

från 0 till 10 och patienten ringar in den siffra som bäst motsvarar dennes upplevelse av intensiteten 

i det som mäts. En fördel med denna skala är att den även kan användas muntligt vid patientkontakt, 

såväl i konkreta vårdsituationer som vid telefonsamtal (Hawker et al., 2011). 

!
Venprovtagning 

När sjuksköterskan eller annan vårdpersonal med en nål perforerar ett av vensystemets blodkärl och 

därifrån med en vacutainer  och med provtagningsrör tar ett blodprov för undersökning benämns 11

detta som venös blodprovstagning eller venprovtagning (Björkman & Karlsson, 2001). Denna typ 

av provtagning är en rutinundersökning inom primärvården och ordineras dagligen av läkare. 

!
Myeliniserade smärtfibrer registrerar den typ av smärta som är kortvarig och stickande, denna kallas 

epikritisk smärta. Det är främst sådan som patienten upplever vid venprovtagning (Almås et al., 

2001). Rivano Fischer (2010) benämner den smärta som venprovtagning genererar som lätt och 

övergående samt med ringa vävnadsskada som konsekvens av punktionen av ven och hud. I en 

brittisk studie (Ring et al., 2009) gjordes en jämförelse mellan kvinnors och mäns smärtskattning i 

samband med venprovtagning och intravenös kateterisering. Kvinnorna skattade i studien sin smärta 

signifikant högre än männen. 

!
För att undersöka om nivåer av stresshormonet kortisol höjs vid venpunktion genomfördes nyligen 

en studie (Weckesser et al. 2014). I studien genomgick 18 manliga patienter venprovtagning vid två 

tillfällen med en veckas mellanrum. Av dessa uppvisade 47% en höjning av kortisolnivåer vid 

denna vårdsituation. Hos de patienter där en höjning observerades vid den första venpunktionen 

fanns en tendens att en höjning även skedde vid den andra venpunktionen. De patienter som hade 

tidigare erfarenheter av venpunktion kunde i större grad förutsägas få en förhöjd kortisolnivå. 

!
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!
Hamilton (1995) menar att stickrädsla är något som drabbar omkring tio procent av den 

amerikanska befolkningen och att detta fenomen är såväl nedärvt som inlärt. Ett negativt vårdmöte 

kopplat till venprov eller injektion kan leda till att denna typ av rädsla uppstår. Stickrädsla kan 

begränsa individens liv på flera sätt. Resor som kräver vaccinationer genomförs inte, vissa yrkesval 

utesluts. Den största risken med stickrädsla är dock att den kan leda till att den drabbade undviker 

sjukvården även i ett akut läge. Således medför stickrädsla en risk för ökad mortalitet och sämre 

hälsa. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om lindrande omvårdnadsåtgärder för 

stickrädda patienter (Hamilton, 1995).  

!
Musikens påverkan på människan 

Enligt Nilsson (2010) karakteriseras lugn och avslappnande musik av följande: ”musiken ska spelas 

i dur, med långsam takt, i ett mellantonläge, med en flödande rytm i ett stabilt och långsamt tempo, 

lågmäld nyans, mjuka tonansatser, klar struktur och form och tätt sammanbundna toner ” (Nilsson, 

2010, s 62). Hon hävdar att musiken för att lugna och lindra smärta bör vara instrumental utan 

vokala inslag, med tempot 60-80 slag/min och volymen 50-60 dB. För hög volym eller för snabbt 

tempo ger enligt hennes forskning ett sympatikuspåslag med högre hjärtfrekvens, andningsfrekvens 

och blodtryck medan en sänkning av dessa parametrar kan bli resultatet av långsamt spelad lugn 

musik. Nilsson (2008) presenterar olika typer av musik som har använts vid klinisk forskning. Flera 

av de studier som presenteras har använt sig av försökspersonernas favoritmusik, men även musik i 

genrerna klassiskt, new age, jazz, piano, slow instrumental och panflöjt.  

!
Bringman, Giesecke, Thörne och Bringman (2009) beskriver musik som mest avslappnande när den 

överensstämmer med människans ungefärliga hjärtfrekvens vid vila, det vill säga 60-80 slag/min. 

De menar att musiken för att räknas som avslappnande bör vara utan sång och text. Även musik 

med hög dynamisk amplitud, ljudstyrka, bör undvikas då syftet är att lugna.  

!
Enligt Chanda och Levitin (2013) har musik förmågan att påverka oss människor på ett 

mångfacetterat sätt. Musiken väcker känslor som glädje, sorg, upprymdhet, avslappning, rädsla och 

trygghet eller kombinationer av dessa. Många människor använder sig av musik för att reglera 

humör på samma sätt som de använder alkohol eller koffein. Musik har dock till skillnad från 

användning av droger inte någon beroendeframkallande effekt. Eftersom musik har ett stort  

!
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!
inflytande över människan kan denna användas på flera sätt. Idrottsmän kan exempelvis lyssna på 

musik för att öka sin uthållighet och motivation, kirurger för att bibehålla koncentrationen under 

operationer (Chanda & Levitin, 2013). 

!
Chanda och Levitin (2013) undersöker hur musik påverkar människan neurokemiskt och 

kategoriserar resultaten efter sinnesstämningar. Då en individ lyssnar på musik kan känslor av 

belöning, motivation och välbehag infinna sig, dessa regleras av signalsubstansen dopamin och 

opioider . Känslor som stress och upprymdhet regleras av kortisol, CRH och ACTH. En rad 12

neurokemiska förändringar hos försökspersoner som lyssnat på musik har konstaterats. 

Kortisolnivåerna i blodet minskar genom interventioner med lugnande musik och ökar genom 

interventioner med stimulerande musik. Musik kan förebygga stressinducerad ökning av 

hjärtfrekvens och systoliskt blodtryck i jämförelse med tystnad. Musik inducerar en respons från 

hjärnstammen som i sin tur reglerar puls, blodtryck, kroppstemperatur, muskelspänning och 

cirkulation i huden. Detta regleras i huvudsak via nervceller som är känsliga för noradrenalin 

(Chanda & Levitin, 2013).  

!
En vanlig uppfattning om varför musik kan ha en dämpande effekt på smärta, oro och stress är att 

musiken distraherar. Den hjälper individen att flytta fokus till något behagligt, samt hjälper 

personen att förflytta sig till en “egen värld” (Nilsson, 2008). Almås och medarbetare (2001) 

beskriver avledning som en effektiv metod för att minska smärtupplevelser. Förklaringen till varför 

avledning kan vara en effektiv icke-farmakologisk behandlingsmetod är att hjärnan inte kan 

fokusera på flera olika stimuli samtidigt. Därför kan icke-smärtledande nervfibrer bromsa 

smärtimpulsernas fortledning till hjärnan. Att inte fokusera på smärtan innebär en svagare 

uppfattning av den, däremot kan hjärnan byta fokus väldigt snabbt och starka impulser är 

konkurrenskraftiga. Smärta kan därför uppfattas som svårast om natten då det oftast är tyst och 

mörkt (Almås et al., 2001).  

!
Musik i sjukvården 

Så tidigt som på 1800-talet diskuterade Florence Nightingale musikens påverkan på patienter och 

menade att olika sorters musik kan ha olika effekt på välmåendet. Den slags musik som enligt  
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!
Nightingale är eftersträvansvärd i vårdande syfte är lugn, steglös musik som påminner om vinden 

(Nightingale, 1859). Idag, 150 år senare, används musik på många sätt kliniskt för att stärka 

patienters hälsa och välmående. Motiven är bland annat att lindra smärta, ge avslappning, underlätta 

psykoterapi samt stötta patientens personliga utveckling (Chanda & Levitin, 2013). 

!
Musikterapi definieras enligt American Music Therapy Association [AMTA] som ”klinisk och 

evidensbaserad användning av musik i syfte att uppnå individualiserade mål med hjälp av en  

kvalificerad musikterapeut” (AMTA, 2014). Användandet av musik som verktyg inom vården med 

syftet att minska smärta, obehag och oro kallas för musikmedicin. Musikmedicin skiljer sig från 

musikterapi eftersom patienten inte behöver behandlas av en musikterapeut, utan behandlas av 

vårdpersonal (Weeks & Nilsson, 2010).  

!
I en systematisk review (Nilsson, 2003) framgår att musik minskar oro i 12 av 24 (50%) studier 

samt har en smärtlindrande effekt i 13 av 22 (59%) studier. Tre av tre studier visar även att 

administrering av lugnande läkemedel minskar då patienter lyssnar på musik i ett lugnande syfte 

(Nilsson, 2008). Flera studier visar att patienter som får lyssna på lugn musik i hörlurar under och 

efter operativa ingrepp har mindre problem med smärta, känner sig lugnare samt återhämtar sig 

snabbare efter operationen. De har också lägre nivåer av kortisol (Nilsson, 2003).  

!
I preoperativ vård kan musik ersätta lugnande läkemedelsbehandling med Midazolam . Bringman 13

och medarbetare (2009) fastslår efter en studie med 372 patienter att avslappnande musik till och 

med har en större lugnande effekt på patienter inför operation än en normal dos Midazolam 

preoperativt. De menar därför att lugn musik, med anledning av dess effektivitet och avsaknad av 

biverkningar, bör uppmuntras i den kirurgiska vårdens praxis (Bringman et al., 2009). 

!
Zengin och medarbetare (2013) har genom en randomiserad kontrollstudie undersökt en mängd 

parametrar hos 100 cancersjuka patienter i Turkiet som med eller utan lugn bakgrundsmusik fått en 

port-a-cath  insatt. Effekten av musiken kontrollerades genom undersökning av patienternas 14

blodtryck, andnings- och hjärtfrekvens samt nivåer av kortisol och ACTH i blodet. Mätning av  
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!
dessa parametrar skedde på samtliga patienter vid tre tillfällen; vid ankomst till 

undersökningsrummet, precis innan ingreppet och precis efter ingreppet. Smärta skattades med 

hjälp av VAS-skala. Resultatet av studien visade att vid ankomst fanns ingen skillnad mellan 

grupperna men patienterna som exponerades för musik hade vid resterande mättillfällen betydligt 

lägre nivåer av samtliga undersökta parametrar än kontrollgruppen. En sänkning av blodtryck, 

andnings- och hjärtfrekvens samt nivåer av stresshormoner var effekten av musikinterventionen. 

Patienterna i musikgruppen skattade även sin smärta lägre (Zengin et al., 2013). 

!
Problemformulering 

Det finns vetenskapligt stöd för att lugn musik i samband med olika vårdsituationer minskar 

patienters upplevelse av stress och smärta. Inom primärvården i Uppsala län saknas riktlinjer för 

vårdpersonalens användande av musik vid venprovtagning för att minska stress och smärta hos 

patienterna (Akademiska laboratoriet, 2014). Utifrån ett omvårdnadsperspektiv och som blivande 

sjuksköterskor är det av intresse att undersöka huruvida lugn bakgrundsmusik kan lindra patienters 

negativa upplevelser vid venprovtagning.  

!
Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida lugn bakgrundsmusik eller avsaknad av sådan 

kan bidra till någon skillnad i skattning av stress och smärta hos patienter i samband med 

venprovtagning på vårdcentral. Syftet är även att undersöka om skillnader i skattning av stress och 

smärta kan påvisas mellan patientgrupper med olika karakteristika. 

!
Frågeställningar 

1. Skiljer sig patienters skattning av stress om de erhåller lugn bakgrundsmusik eller inte vid 

venprovtagning? 

!
2. Skiljer sig patienters skattning av smärta om de erhåller lugn bakgrundsmusik eller inte vid 

venprovtagning? 

!
3. Hur skiljer sig patienters skattning av stress och smärta beroende av ålder, kön, stickrädsla och 

vana vid venprovtagning? 

!
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METOD  

Design 

Studien utformades som en kvantitativ komparativ interventionsstudie med enkätundersökning.  

!
Urval 

Inklusionskriterier var patienter över 15 år som vid tiden för enkätinsamlingen precis genomgått 

venprovtagning vid en vårdcentral inom landstinget i Uppsala län under hösten 2014. Exklusion 

tillämpades om verbal kommunikation och förståelse mellan patient och utförare inte var möjlig, 

exempelvis av patienter med grav utvecklingsstörning, demens, hörselnedsättning eller afasi. Även 

icke svensktalande samt ej läs- och skrivkunniga patienter exkluderades då enkäten var utformad på 

svenska. De patienter som gick in i provtagningsrummet i sällskap med närstående blev inte 

tillfrågade eftersom närstående ansågs kunna påverka resultatet. Även de patienter som ej hade 

möjlighet att fylla i enkäten närmast omedelbart efter provtagningen exkluderades. Deltagande 

patienter inkluderades enligt ett konsekutivt urval. 70 patienter deltog i enkätundersökningen. 

!
Rutiner 

På den aktuella vårdcentralen utfördes i stort sett all provtagning av laboratoriepersonal på 

laboratoriet. Patienter kom till laboratoriet vid besök på vårdcentralen eller om de i annat 

vårdsammanhang fått provtagning ordinerad av läkare. Besöken kunde vara både bokade och 

obokade. Patienterna tog vid ankomst en kölapp och väntade sedan i väntrummet på sin tur, 

väntetiden kunde variera mellan ett par minuter och över en halvtimme beroende på antal besökare. 

Provtagningen skedde sedan i turordning i två stängda rum varav endast det ena rummet användes 

för denna studies syfte. 

!
Den utförandebeskrivning laboratoriepersonalen vid provtagning hade att följa var utfärdad av 

Akademiska laboratoriet i Uppsala. I utförandebeskrivningen berördes inledningsvis vikten av att 

tillämpa hygienrutiner och att alltid kontrollera patientens identitet. Personalen uppmanades i 

instruktionen att “samtala med patienten under provtagningen, för att avleda rädsla och minska 

risken för svimning” (Akademiska laboratoriet, 2014, s 3). Stas skulle enligt beskrivningen placeras 

5-10 cm ovanför armvecket och inte spännas för hårt. Huden vid den valda venen skulle 

desinfekteras med klorhexidinsprit och lufttorka. Perforeringen med nål skulle ske i 30 graders  
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vinkel mot venen och stasen släppas inom en minut från det tillfälle den spändes åt. De ordinerade 

rören skulle fyllas med blod och avlägsnas, därefter skulle en papperstork hållas mot huden vid 

kanylens spets. Kanylen skulle dras ut och ett tryck tillämpas på papperstorken, patienten skulle 

därefter ombedas fortsätta trycka själv i två minuter eller till dess att blödningen upphört. Ett plåster 

skulle slutligen fästas över insticksstället (Akademiska laboratoriet, 2014). 

!
Intervention 

Studiens intervention bestod i att lugn musik spelades i provtagningsrummet under hälften (35) av 

de 70 venprovtagningar som genomfördes medan kontrollgruppen (35) fick provtagningen 

genomförd utan bakgrundsmusik.  

!
Datainsamlingsmetod 

Data samlades in på en vårdcentral inom landstinget i Uppsala län. Under nio förmiddagar, valda 

utifrån laboratoriepersonalens rekommendationer, delades en studiespecifik enkät (Bilaga 1) ut till 

patienter som lämnat venprov på vårdcentralen. Enkäten var kort och enkelt utformad och testades 

först under en förmiddag. Enkäten innehöll åtta frågor gällande ålder, kön, stickrädsla, upplevelse 

av stress innan provtagningen, vana av venprovtagning, hur många gånger patienten blev stucken 

under provtagningstillfället samt skattning av stress och smärta. Frågorna om kön och ålder och 

antalet stick vid provtagningstillfället var öppet formulerade. Två av frågorna inkluderade en 

numerisk skattningsskala med gradering från noll till tio, där noll syftade till ”ingen stress/smärta” 

och tio syftade till ”värsta tänkbara stress/smärta”. Övriga frågor hade kategorinivå (ja/nej). Till 

enkäten bifogades ett informationsbrev (Bilaga 2).  

!
Tillvägagångssätt 

Kontakt 

Åtta verksamhetschefer vid vårdcentraler i Uppsala kommun kontaktades via e-post. Till e-

postmeddelandet bifogades projektplan, enkät samt primärvårdsdirektörens tillstånd att genomföra 

studien (Bilaga 3). En vårdcentral gav tillstånd att genomföra studien och vidare kontakt hänvisades 

till provtagningsansvarig laboratoriepersonal. Vid ett möte mellan laboratoriepersonal och studiens 

utförare inspekterades lokalerna och information om studiens syfte och tillvägagångssätt 

presenterades. 

!
�12



!
Pilotstudie 

Vid första datainsamlingstillfället testades enkäten samt positionen för utlämning och insamling av 

enkäter. Enkäten testades utan musik och sex ifyllda enkäter analyserades. Detta resulterade i att 

enkäten omformulerades. Fråga tre och fyra ändrades från att utgöras av skattningsskalor liknande 

VAS-skalan till NRS-skalor. Denna ändring gjordes då det visade sig att flertalet patienter hade 

svårigheter att besvara dessa frågor enligt instruktionen. Studiens utförare förflyttade sig även till en 

mer strategisk plats för att underlätta utlämnandet av enkäter, ge information och samla in enkäter. 

Det visade sig att flertalet patienter inte naturligt passerade studiens utförare vid den först valda 

platsen. Studiens utförare flyttade då närmare provtagningsrummet för att lättare få kontakt med 

patienterna efter provtagning. Ordet blodprov, istället för venprov, användes då patienterna 

informerades om studiens syfte. Anledningen till detta var att flertalet patienter inte förstod ordet 

venprov.  

!
Utförande 

Venprovtagningen utfördes enligt arbetsplatsens rutiner av en och samma laboratoriepersonal i ett 

stängt provtagningsrum vilket patienterna besökte en åt gången. Musikinterventionen pågick 

varannan dag tills dess att 70 enkäter lämnats in. Då venprovtagningen genomfördes på 35 av 

patienterna spelades lugn bakgrundsmusik i provtagningsrummet. Resterande 35 patienter 

genomgick provtagningen utan musik. När patienterna kom ut från provtagningsrummet tillfrågades 

dessa på liknande sätt av studiens utförare om de lämnat ett blodprov från armen samt om de då 

hade möjlighet att delta i en studie om patienters uppfattning av blodprovtagning. De patienter som 

valde att medverka hänvisades till att lägga besvarad enkät i en stängd låda med en utskuren springa 

i locket. 

!
Musik 

Den musik som användes i studien valdes utifrån de kriterier Bringman och medarbetare (2009) 

definierat. Albumet “Healing piano” av artisten Yiruma, totalt 24 spår, spelades med hjälp av en 

dator i provtagningsrummet. För att mäta och säkerställa rätt ljudstyrka användes appen “Buller” 

som utfärdats av Arbetsmiljöverket för iPhone. 

!
!
!
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Forskningsetiska överväganden 

Samtliga patienter informerades skriftligen (Bilaga 2) om att medverkandet i studien var frivilligt 

samt att de när som helst hade möjlighet att avbryta deltagandet förutsatt att ID-koden på  

!
informationsbladet kunde uppges. Data behandlades konfidentiellt och resultaten presenterades på 

ett sådant sätt att ingen enskild patients svar kunde utläsas. Lagen (2003:460) beskriver 

etikprövning av forskning som avser människor. Denna lag beaktades och studien utfördes utifrån 

dessa riktlinjer trots att sådant arbete som utförs under högskoleutbildning på grundnivå eller på 

avancerad nivå inte berörs (Ejlertsson, 2012). Enkäter förvarades under processen så att inga 

obehöriga hade tillgång till dem.  

!
Patienterna delgavs varken skriftligt eller muntligt att musikens påverkan var den aspekt av 

vårdmiljön som studerades vilket innebar att de ej fullt ut informerades om den metod som 

användes i studien innan de fyllde i enkäterna. Detta beslutades med tanke på att vetskapen om 

syftet med bakgrundsmusiken eventuellt kunde påverka dess lugnande effekt och därmed 

patienternas skattning av de parametrar som mättes vid de tillfällen då musik användes.  

!
Bearbetning och analys 

Enkätundersökningen gav 70 ifyllda enkäter varav 9 exkluderades då de bedömdes som inkorrekt 

eller ofullständigt ifyllda. Det interna bortfallet uppgick till 12,9%. Det totala bortfallet 

kontrollerades ej. Data sammanfattades i ett Excel-dokument och analyserades i Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). Jämförelser gjordes mellan patientgruppernas skattning av stress 

och smärta genom Mann-Whitney U-test (P < 0,05).   

!
RESULTAT 

Åldersspannet för patienterna i studien var mellan 18 och 87 år, där medelåldern var 61 år. Endast 

3% av patienterna uppgav att de kände sig stressade innan sin ankomst till vårdcentralen. 14% 

uppgav att de hade en uttalad stickrädsla. 92% av patienterna blev stuckna en gång, resterande 8% 

två gånger. Resultatet av jämförelser mellan valda patientgrupper presenteras i Tabell 1. För en 

grafisk presentation av resultatet se även Figur 1. 
            !
!
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Tabell 1. Skattning av stress och smärta 

n = Antal   M = Medelvärde  SD = Standardavvikelse     Z = Z-värde     P = P-värde !!
Skillnad i skattning av stress med och utan musik  

Ingen signifikant skillnad i skattning av stress mellan de patienter som under venprovtagningen 

exponerades för musik och de som inte exponerades för musik kunde påvisas.  

!
Skillnad i skattning av smärta med och utan musik  

Ingen signifikant skillnad i skattning av smärta mellan de patienter som under venprovtagningen 

exponerades för musik och de som inte exponerades för musik kunde påvisas. 

Stress    Smärta

n M (SD) Median Min - Max Z P M (SD) Median Min-Max Z P

Hela urvalet 61 1,10 (1,78) 0 0 - 8 1,64 (1,89) 0 0 - 10

- - - - - - -

Musikinterventionsgrupp 30 1,17 (0,38) 0 0 - 8 1,53 (0,29) 1 0 - 5

Kontrollgrupp 31 1,03 (0,26) 0 0 - 5 1,74 (0,39) 1 0 - 10

−0,35 0,729 −0,01 0,994

- - - - - - -

Kvinnor 32 1,22 (0,32) 1 0 - 8 2,13 (0,39) 1 0 - 10

Män 29 0,97 (0,33) 0 0 - 6 1,10 (0,24) 1 0 - 5

−1,30 0,192 −2,00 0,046

- - - - - - -

Ålder över 65 40 0,58 (0,20) 0 0 - 5 0,93 (0,18) 1 0 - 5

Ålder under 65 21 2,10 (0,48) 2 0 - 8 3,00 (0,49) 3 0 - 10

−3,54 0,000 −4,27 0,000

- - - - - - -

Med stickrädsla 9 3,22 (0,97) 3 0 - 8 2,78 (0,66) 3 0 - 5

Utan stickrädsla 52 0,73 (0,17) 0 0 - 5 1,44 (0,25) 1 0 - 10

−2,93 0,003 −1,96 0,050

- - - - - - -

Lämnat venprov inom 3 mån 16 1,19 (0,43) 0,5 0 - 5 1,00 (0,22) 1 0 - 3

Ej lämnat venprov inom 3 mån 45 1,07 (0,27) 0 0 - 8 1,87 (0,31) 1 0 - 10

−0,54 0,590 −1,17 0,243
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Skillnad i skattning av stress och smärta beroende av ålder, kön, stickrädsla och vana 

Skillnader i skattning av såväl stress som smärta kunde påvisas mellan yngre och äldre patienter,  

där yngre patienter skattade sin stress och smärta högre än äldre patienter.  

!
Skillnader i skattning av smärta mellan män och kvinnor kunde påvisas, där kvinnor skattade sin 

smärta högre än män. 

!
Skillnader i skattning av stress och smärta kunde påvisas mellan patienter med stickrädsla och 

patienter utan stickrädsla, där patienter med stickrädsla skattade stress och smärta högre än patienter 

utan stickrädsla.  

!
Det gick inte att påvisa någon signifikant skillnad i skattning av stress och smärta mellan de 

patienter som ansågs vana vid venprovtagning och de som ansågs ovana vid venprovtagning. 

!

Figur 1. Skattning av stress och smärta 

!
!
!
!
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!
DISKUSSION 

Ingen signifikant skillnad i skattning påvisades mellan grupperna relaterat till musikinterventionen. 

Yngre patienter skattade stress och smärta högre än äldre. Kvinnor skattade smärta högre än män. 

Stickrädda skattade stress och smärta högre än icke stickrädda. Mellan vana och ovana patienter 

kunde ingen skillnad i skattning påvisas gällande varken stress eller smärta.  

!
Resultatdiskussion 

Skillnader i skattning med och utan musik 

Resultatet visade att ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen i skattning av stress och smärta vid venprovtagning. Tidigare studier pekar mot att 

musikintervention vid vårdsituationer minskar patientens stress och smärta (Nilsson, 2008; 

Bringman et al., 2009 & Zengin et al., 2013). Medelvärdet i hela urvalet för skattning av stress var 

1,10 och smärta 1,64 på en skala från noll till tio, vilket är lågt. Rivano Fischer (2010) benämner 

den smärta som venprovtagning utgör för patienten som lätt och övergående, vilket kan förklara 

varför patienterna i studien generellt skattat smärta lågt. En tänkbar förklaring till studiens resultat 

är att den vårdsituation som studerats generellt genererar alltför låg stress- och smärtnivå för att en 

signifikant skillnad vid intervention ska kunna påvisas.  

!
Skillnader i skattning relaterat till ålder 

I denna studie skattade yngre patienter stress och smärta högre än äldre patienter. Resultatet är i 

linje med tidigare forskning (Kirkevold et al., 2010) som visar att smärttröskeln hos äldre höjs. 

Medelåldern på 61 år kan ha haft stor betydelse för utfallet i denna studie. Möjligen hade 

sannolikheten att få en signifikant skillnad i smärtskattning mellan kontrollgruppen och 

interventionsgruppen ökat om medelåldern i grupperna varit lägre. Då patienterna i denna studie 

skattade sin smärta lågt - nästintill obefintligt - utan musik, är det svårt att veta om musiken 

påverkat dem på ett smärtstillande sätt. Obefintlig smärta kan givetvis inte bli lägre genom en 

intervention. Om vidare forskning skall göras på området bör denna förslagsvis göras på en yngre 

patientgrupp. 

!
!
!

�17



Skillnader i skattning relaterat till kön 

I denna studie skattade kvinnor generellt högre smärta än män vid venprovtagning, dock fanns 

ingen signifikant skillnad vad gällde skattning av stress. Skillnaden i smärtskattning stämmer 

överens med tidigare forskning på ämnet (Ring et al., 2009). 

!
Stickrädsla och vana av vårdsituationen 

De patienter som uttryckte en stickrädsla uppgick till 14% och dessa skattade stress och smärta 

högre än övriga patienter. Hamilton (1995) beskriver hur stickrädsla kan vara både nedärvt och 

inlärt och menar att 10% av den amerikanska befolkningen är drabbad. Grefberg och Johansson 

(2007) nämner hur kroppens smärtminne kan initiera fysiologiska reaktioner liknande stress vid en 

upplevd hotbild. Nämnd forskning stämmer överens med resultatet i denna studie som skulle kunna 

förklaras av att de stickrädda patienterna burit med sig negativa minnen av tidigare 

venprovtagningar.  

!
Bland de patienter som uppgav att de lämnat fler än tre venprov under de senaste tre månaderna 

fanns ingen signifikant skillnad i skattning av stress och smärta jämfört med övriga patienter. 

Forskning visar att kortisolnivåer i högre grad höjs vid venprovtagning hos patienter som har 

tidigare vana av att genomgå denna undersökning (Weckesser et al., 2014). Även här kan tänkas att 

den generellt låga skattningen bland patienterna är en förklaring. Om en annan typ av vårdsituation 

studerats, om patientgruppen haft en lägre medelålder eller om patientgruppen varit större i denna 

studie, hade kanske patientens vana av smärtsamma undersökningar framkommit som mer 

betydande än i detta resultat. 

!
Metoddiskussion 

Design 

För att få en bredare förståelse för patienters upplevelser av venprovtagning hade en annan metod 

än kvantitativ enkätstudie varit mer lämplig, exempelvis en kvalitativ intervjustudie. Fördelen med 

att genomföra intervjuer hade varit att få en mer nyanserad bild av patienternas upplevelser. Det 

hade även funnits tillfälle att mer ingående förklara begrepp och syften. 

!
Det var även svårt att undersöka fenomenet smärta och nyanser av denna vid venprovtagning som 

kliniskt ingrepp då ett stort antal patienter uppgav att de inte upplevde någon smärta alls. Kanske 

hade andra resultat uppnåtts om en annan vårdsituation, exempelvis lumbalpunktion eller intravenös  
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!
kateterisering, studerats istället för venprov. Dessa undersökningar hade troligtvis genererat mer 

stress och smärta hos patienterna, vilket eventuellt möjliggjort större spridning på skattningssvaren.  

!
Stressens påverkan på smärta 

Enligt Grefberg och Johansson (2007) är upplevelsen av smärta högst subjektiv, beroende av 

tidigare erfarenheter av smärta och kan skilja sig från person till person. En individs 

smärtupplevelse kan dämpas av endorfiner, serotonin och noradrenalin. Noradrenalin är verksamt i 

kroppen då en individ har ett stresspåslag (Währborg, 2002) och kan dämpa individens upplevelse 

av smärta om denne känner sig stressad innan venprovtagning. Däremot kan stress vara påfrestande 

för individen (Rivano Fischer, 2010) och är därför inget som bör eftersträvas i ett smärtstillande 

syfte. Med anledning av denna bakgrundsfakta hade det varit intressant att undersöka om de 

patienter som kände sig stressade redan innan provtagningen upplevde mindre smärta än de 

patienter som inte upplevde någon stress innan provtagningen. Resultatet i denna studie visade dock 

att det endast var ett fåtal patienter som upplevde stress innan provtagningen vilket inte 

möjliggjorde någon vidare analys.  

!
Musikexponering, hörsel och kognitiv svikt 

I Nilssons (2008) review framkommer att majoriteten av patienterna i de studier som undersöktes 

exponerades för musik under 15-30 min. I denna studie exponerades patienterna för musik under 

betydligt kortare tid. De venprovtagningar på vårdcentralen som genomfördes då datainsamlingen 

pågick krävde uppskattningsvis fem minuter per patient. Utifrån resultatet där ingen signifikant 

skillnad mellan undersökningsgruppen och kontrollgruppen gick att identifiera, reflekteras över 

durationen då patienterna exponerades för musik. Kanske hade resultatet påverkats om patienterna 

exponerats för musik under en längre tid. Förslagsvis skulle detta i framtida studier kunna göras 

genom att musiken även exponeras i väntrummet där patienterna oftast väntar en stund innan 

provtagningen. Högtalare med samma musik skulle kunna placeras i båda rummen.  

!
Nilsson (2003) presenterar forskning där patienter exponerats för musik genom hörlurar. I denna 

studie användes bakgrundsmusik vilket medför att patienternas hörsel spelade en avgörande roll. 

Patienter med nedsatt hörsel upplever inte musik på samma sätt som personer med normal hörsel. 

Det var oklart hur många av deltagarna som hade någon typ av hörselskada och om det påverkade 

utfallet. En undersökning där patienterna själva haft möjlighet att ställa in behaglig volym hade  
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!
eliminerat detta problem men då denna studie fokuserade på bakgrundsmusik och inte “doserad 

musik” var detta inte aktuellt.  

!
Ytterligare något som var svårt att bedöma och som eventuellt påverkat resultatet var om 

patienterna hade någon form av kognitiv svikt utan att detta upptäcktes av studiens utförare och i så 

fall graden av denna. Patienter med kognitiv svikt kan enligt Rivano Fischer (2010) ha svårigheter 

att uttrycka smärtupplevelser relaterat till afasi eller svårigheter relaterade till att de inte alltid 

uppfattar eller är medvetna om smärtförnimmelser. 

!
Musikens inverkan på laboratoriepersonalens arbete 

Chanda och Levitin (2013) menar att musik har förmågan att påverka oss människor på ett 

mångfacetterat sätt. Det är tänkbart att laboratoriepersonalen utförde venprovtagningen på ett 

annorlunda sätt eller gav patienten ett annorlunda bemötande då lugn musik spelades i 

provtagningsrummet. Musiken kan ha haft en stressreducerande effekt på laboratoriepersonalen och 

eventuellt påverkat kvaliteten av arbetet till det bättre. Musikens inverkan kan också varit den 

motsatta, det vill säga att laboratoriepersonalen stördes av eller ogillade musiken och därför utförde 

ett sämre arbete. Det är även möjligt att laboratoriepersonalen kände sig stressad av vetskapen om 

deltagande i en studie i vilken provtagningen förväntades ske så rutinmässigt som möjligt. Fler 

studier på hur musik påverkar vårdgivaren och dennes bemötande behövs för att slutsatser skall 

kunna dras. 

!
Informerat samtycke 

Lagen (2003:460) fastslår att forskning endast får genomföras på personer över 15 år som givit 

samtycke till deltagande efter information som inkluderat studiens syfte och metod. Att 

interventionen i denna studie bestod av lugn bakgrundsmusik var inte något patienterna delgavs 

varken muntligt eller genom informationsbrevet. Patienterna informerades därmed inte fullständigt 

om aktuellt syfte och metod vid det tillfälle då de tillfrågades om deltagande. En anledning till detta 

var att det ansågs mindre troligt att tillägget av denna information skulle påverka någon enskild 

patients beslut att delta eller inte delta i studien. Ytterligare en anledning till att denna information 

uteslöts var att vetskapen om musikinterventionen eventuellt kunde påverka patienternas skattning 

av stress och smärta. Det kan därför diskuteras om samtycket var fullt ut informerat och därför  

!
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också om samtycket var giltigt. Det går dock inte att påstå att bristen på information inte har 

påverkat studiens resultat. 

!
Studiens omfattning 

Ambitionen med denna studie var att efter insamlande av data analysera 100 enkäter varav 50 i 

interventionsgrupp med musik och 50 i kontrollgrupp utan musik. Datainsamlingen var dock 

tidskrävande, ett mindre antal patienter än väntat besökte vårdcentralen varje dag och målet kunde 

därför inte uppnås. Det totala antalet enkäter som slutligen efter bortfall analyserades anses ej vara 

tillräckligt, detta skulle kunna vara en förklaring till varför ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna med och utan musikintervention kunde påvisas. Om studien gjorts i större omfattning 

hade det även varit intressant att undersöka musikinterventionens påverkan på patienternas  

skattning av stress och smärta i patientgrupper med olika karakteristika. 

!
Bearbetning och analys 

Nio patienter uppgav att de hade en uttalad stickrädsla sedan tidigare, av dessa ingick fem i 

musikinterventionsgruppen och fyra i kontrollgruppen. Då fördelningen var jämn inkluderades 

dessa patienter i analysen trots eventuellt annat tillvägagångssätt vid provtagningen än det 

rutinmässiga samt eventuellt högre smärtskattning och högre skattning av stress. Av de fem 

patienter som fick två stick vid provtagningen ingick två i musikinterventionsgruppen och tre i 

kontrollgruppen. Då även denna fördelning var jämn inkluderades dessa patienter i analysen trots att 

de förmodligen upplevde smärta vid fler än ett tillfälle. 

!
Enkätens utformning 

I den enkät som användes i denna studie fanns frågor med syftet att ta reda på om patienterna kände 

sig stressade innan de kom till provtagningen, om de lämnat venprov mer än tre gånger de senaste 

tre månaderna samt om de hade en stickrädsla sedan tidigare. Dessa frågor inkluderades av den 

anledningen att rädsla, provtagningsvana och tidigare stress ansågs vara faktorer som kunde 

påverka skattningen på något sätt. Skalorna som användes för att skatta stress och smärta ansågs 

vara väletablerade och lämpliga instrument för att besvara studiens frågeställningar. I enkäten fanns 

en fråga som syftade till att besvara om patienten haft en vana av att lämna venprov eller inte. I 

frågan besvarade patienterna om de lämnat venprov mer än tre gånger de senaste tre månaderna. 

Intervallet uppskattades spegla en kontinuitet. Flera frågor i den enkät som användes i studien var  
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formulerade så att de gav utrymme för subjektiv tolkning vilket kan ha påverkat validiteten i 

enkätens utformning och studiens resultat. 

!
Reliabilitet och validitet 

Enkäten testades vid en pilotstudie och justeringar och förtydliganden gjordes därefter i enkäten 

vilket ökade validiteten. Stress och smärta skattades genom numeriska skattningsskalor klassade 

som vetenskapligt beprövade instrument, därmed ökade reliabiliteten och validiteten. Däremot är 

det inte sagt att validiteten var hög trots användning av ett väl beprövat instrument. Stress 

exempelvis kan tolkas subjektivt och därmed ha olika innebörd för olika patienter, detta sänkte 

validiteten. Studiens reliabilitet påverkades av det relativt låga deltagarantalet. Ju större 

deltagarantal desto högre reliabilitet, detta påverkade generaliserbarheten. Bortsett från att enkäten i 

denna studie gav utrymme för subjektiv tolkning av frågor samt ett relativt lågt deltagarantal anses 

enkäten ge relevanta fakta i förhållande till studiens frågeställningar. Studiens resultat anses inte 

vara generaliserbart till en vidare kontext eftersom undersökningsgruppen var relativt liten samt 

homogen relaterat till ålder, kulturell bakgrund och uppenbar kognitiv förmåga. 

!
Denna studies kliniska relevans 

Kanske behövs ingen stress- eller smärtlindring vid venprovtagning för patienter i allmänhet. 

Hamilton (1995) menar dock att det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om lindrande 

omvårdnadsåtgärder för de patienter som upplever stort obehag i samband med venprovtagning. 

Denna studie kunde inte påvisa att patienter upplevde besöket på vårdcentralen mer angenämt med 

lugn musik än utan. Trots detta finns anledning att diskutera om lugn bakgrundsmusik i väntrummet 

på vårdcentraler ändå kan användas, då tidigare forskning har visat att stress och smärta kan lindras 

vid andra obehagliga vårdsituationer. Denna studie kan uppmuntra till en diskussion om att 

eventuellt använda musik inför eller i samband med venprovtagning på vårdcentraler i Uppsala län. 

Mer forskning i större omfattning på ämnet efterfrågas. 

!
Slutsats 

Denna studie kunde inte påvisa några signifikanta skillnader relaterat till exponering av 

bakgrundsmusik i varken stress- eller smärtskattning hos patienter som genomgått venprovtagning. 

Det kan ändå med bakgrund av tidigare forskning antas att fler, mer omfattande studier på samma 
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område kan leda till ett annat resultat. Majoriteten av de fynd som gjordes i denna studie relaterade 

till patientkarakteristika verkar stämma överens med tidigare forskning. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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BILAGOR 

Bilaga 1 

!
!
!

Frågeformulär angående stress och smärta i samband med venprovtagning !
 Kön   __________ 

 Ålder __________ !!
• I samband med venprovtagningen, i vilken utsträckning upplevde du stress?  
  (Ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din upplevelse.) !
  ingen stress   =  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  =  värsta tänkbara stress !!!
• Under venprovtagningen, i vilken utsträckning upplevde du smärta av nålen?  
  (Ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din upplevelse.)  !
  ingen smärta  =  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  =  värsta tänkbara smärta !!!
• Innan din ankomst till vårdcentralen, kände du dig stressad?                                                                    

(Ringa in rätt alternativ.) 
     
    Ja   Nej 
   !
• Under de senaste tre månaderna, har du lämnat venprov mer än tre gånger?                                            

(Ringa in rätt alternativ.) 
      
    Ja   Nej !!
• Har du en uttalad stickrädsla sedan tidigare?                                                                                            

(Ringa in rätt alternativ.) !
    Ja   Nej !!
• Hur många gånger blev du stucken vid detta provtagningstillfälle? ______                                              

(Kapillärt blodprov (stick i fingret) räknas ej.) !
Tack för din medverkan! !!!



!!
Bilaga 2 !

!
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Vårdvetenskap 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

!
INFORMATIONSBREV !!

Till dig som lämnar venprov. !
Vi är två sjuksköterskestudenter vid Uppsala Universitet som under vår sista termin genomför en 

studie till vårt examensarbete i vårdvetenskap. Studien berör patienters upplevelser av 

venprovtagning i primärvården.  

Syftet är att undersöka förekomst av stress och smärta samt om vårdmiljön har någon inverkan på  

patienternas skattning av dessa parametrar vid venprovtagning.  

!
Vi kommer att dela ut enkäter på denna vårdcentral och ca 100 patienter kommer att delta i studien.  

Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas, förutsatt att ID-koden på detta blad kan 

uppges.  

Data behandlas konfidentiellt. Resultaten redovisas på sådant sätt att ingen enskild persons svar kan 

utläsas. 

!
Denna studie kan, beroende av dess resultat, leda till förändringar i primärvården som kan minska 

stress och smärta för patienter samt öka chansen till en positiv upplevelse av vårdbesöket.  

!
Enkäten tar endast ett par minuter att besvara. 

Uppsatsen presenteras i form av ett examensarbete i januari 2015. 

!
Vi som genomför studien heter: 
Lina Holm, lina.holm.7054@student.uu.se   
Anna Vasberg, anna.vasberg.8040@student.uu.se 
Handledare: Marta Holm, marta.holm@pubcare.uu.se 

Tack för din medverkan! 
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