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Abstrakt 

Bakgrund: Stroke är en skada som sker i hjärnan i form av en blödning eller infarkt. Stroke 

medför oftast motoriska symtom i form av nedsatt balans, styrka, koordination och gångför-

måga. Musikterapi har som syfte att använda musik och/eller annan auditorisk stimuli för att 

hjälpa patienten med kognitiva och motoriska nedsättningar som vid exempelvis Parkinson 

och MS. Syfte: Syftet med den här litteraturstudien var att kartlägga musikterapi som inter-

ventionsmetod vid stroke. Metod: Tre stycken frågeställningar låg som grund för den här lit-

teratursammanställningen; Hur används musikterapi i interventionen? Vilken påverkan har 

musikterapi som intervention på gångförmågan vid strokerehabilitering? Vilken påverkan har 

musikterapi som intervention på funktionen av de övre extremiteterna vid strokerehabilite-

ring? Fem akademiska databaser användes för att hämta artiklarna; PubMed, PEDro, Scopus, 

Web of Science och CINAHL. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Fribergs gransk-

ningsmall och en PICO-tabell användes för att klargöra syftet av studien. Resultat: 16 artiklar 

inkluderades i studien. Artiklarna visade att musikterapeutisk behandling gav övervägande 

goda resultat både på nedsatt gångförmåga och nedsatt funktion av övre extremitet. Fram-

förallt gav Rhythmic Auditory Stimulation (RAS) och keyboard/piano spelande goda resultat. 

Konklusion: Det kan ses en positiv effekt av musikterapi som behandlingsmetod vid stroke. 

RAS visade på goda förbättringar vid nedsatt gångförmåga och keyboard/piano spelande goda 

resultat vid nedsatt funktion av övre extremitet. Mer forskning behövs dock gällande musikte-

rapins effekter på övre extremitet vid strokerehabilitering. 

Nyckelord: Fysioterapi, musikterapi, rhythmic auditory stimulation, stroke. 

�3



Innehållsförteckning 

1. Bakgrund………………………………………………………………………………….5 

2. Syfte…………………………………………………………………………………….….7 

 2.1. Frågeställningar……………………………………………………………………7 

3.    Metod och material………………………………………………………………………8 

 3.1. Material……………………………………………………………………………8 

 3.2. Metod………………………………………………………………….…………..8 

 3.3. Kvalitetsgranskning/undersökningsprocedur…………………………………….10 

 3.4. Etiska överväganden………………………………………………………….….11 

4.    Resultat……………………………………………………………………………….…12 

 4.1. Användning av musikterapi vid interventionen……………………………….…12 

 4.2. Musikterapins påverkan på patientens gångförmåga………………………….…13 

 4.3. Musikterapins påverkan på patientens funktion av övre extremitet…………..…15 

5.    Diskussion……………………………………………………………………………….17 

 5.1. Metoddiskussion…………………………………………….……………..…….17 

 5.2. Resultatdiskussion………………………………………………………………..18 

6.    Konklusion………………………………………………………………………………21 

7.    Referenser……………………………………………………………………………….22 

�4



1. Bakgrund 

Stroke är en skada som sker i hjärnan, antingen genom en blödning eller en infarkt. Skadan 

som uppstår har ofta konsekvenser på nervsystemet för dem som överlever som kan ge men i 

form av motoriska och kognitiva nedsättningar (1). Stroke kan drabba vem som helst men det 

finns faktorer som ökar risken för att drabbas av en hjärnblödning eller hjärninfarkt, så som 

rökning, högt kolesterolvärde eller högt blodtryck (2). År 2012 insjuknade i Sverige omkring 

30000 personer i stroke, där 8000 avled tillföljd av skadorna. Medelåldern att drabbas i Sveri-

ge är för män 74 år och för kvinnor 79 år, och statistik har visat att personer med lägre utbild-

ning drabbas oftare än personer med eftergymnasial utbildning (3).  

Symtomen beror på vilken del av hjärnan som har drabbats och de motoriska nedsättningarna 

kan drabba en av kroppssidorna i form av t ex pares i arm och/eller ben. Dessa nedsättningar 

gör det väldigt svårt att gå, stå, hålla balansen och använda armen (4). Den akuta medicinska 

behandlingen vid stroke skiljer sig beroende på om det är en blödning eller en infarkt. Vid in-

farkt är trombolytisk behandling aktuellt, där syftet är att lösa upp det ockluderade kärlet för 

att minska tiden då hjärnan har syrebrist (1). Vid en hjärnblödning är det aktuellt med dräne-

ring för att minska det intrakraniella trycket (1). Den fysioterapeutiska behandlingen syftar 

oftast till att förbättra patientens motoriska förmågor, som styrka, uthållighet, balans och ko-

ordination (5). 

Bland de vanligaste behandlingsmetoderna som används i västvärlden för fysioterapeuter vid 

neurologiska skador och sjukdomar som stroke är det så kallade Bobathkonceptet, vilket 

grundar sig i kunskapen om motorisk inlärning och kontroll och träna patienten så den klarar 

sig i sin vardag (6). En litteraturstudie från 2009 visade dock att detta koncept inte var mer 

framgångsrikt än många andra interventionsmetoder (7).  

Musik som behandling 

Musik har hos människan alltid haft förmågan att frambringa olika typer av känslor som lycka 

och sorg. Musikterapi introducerades till västvärlden främst som ett verktyg att motverka 

psykiska nedsättningar och skapa ett lugn hos individen. I antika Grekland och längre österut, 

som i Kina och Indien har det länge varit tro att musiken har helande krafter och återskapar 
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balans och ro till människan. Efter andra världskriget blev musikterapi en standard behandling 

i vissa kulturer och sammanhang där patienter fick bl a skriva, spela eller lyssna på musik (8).   

Musikterapi kan hjälpa patienter både med fysiska och psykiska problem. Musikterapi kan bl 

a minska ångest, öka avslappning, hjälpa till vid sömnproblem, ge en känsla av lugn och där-

med minska muskelspänningar (9). Hos Alzheimer patienter har musikterapi visat ge god ef-

fekt för att motverka depression och ångest (10), samt hjälpa individen att få ett bättre minne 

(11) eller genom att lyssna på musik har dem kognitiva funktionerna samt humöret förbättras 

hos stroke patienter (12). Musikterapi kan hjälpa Parkinson patienter med att få bättre balans, 

bättre rörelsekvalité (13), samt att det har visat ge patienter en bättre koordination (14), och 

gångförmågan förbättras hos Parkinson patienter då de har en tydlig takt att gå till (15). Det 

finns även studier där patienter inte fått någon nämnvärd förbättring av musikterapi (16). 

Musikterapin kan hjälpa fysioterapeuter i sitt rehabiliteringsarbete med patienten. Med hjälp 

av musikens takt kan en Parkinson patient med igångsättningssvårigheter höra och räkna tak-

ten för att sätta igång en rörelse vilket också kan ge positiva effekter gällande steglängd och 

gångfarten. Rätt musik kan också hjälpa Parkinson patienten att lättare komma åt sina känslor 

vilket kan öka motivationen och stärka samarbetet mellan patient och fysioterapeut (17). 

Det finns inom musikterapi olika grenar som är applicerbara som intervention med patienten 

och en av dessa, som kanske mest relaterar till fysioterapi, är neurologisk musikterapi (NMT). 

Grundtanken med NMT är att musiken har en påverkan på hela kroppen och inte bara kogni-

tivt, att genom audiotorisk stimuli kunna sätta igång rörelser både i armar och ben (18). 

Rhythmic Auditory Stimulation (RAS) 

RAS är en del av den neurologiska musikterapin som har till syfte att med hjälp av de fysio-

logiska effekter som sker vid auditorisk stimuli förbättra och underlätta rehabilitering/habilite-

ring av motoriska nedsättningar och rörelsehinder, där framförallt gångproblematik är ett van-

ligt användningsområde av RAS (19). Det dominerande tillvägagångssättet av RAS är att au-

ditoriska stimulin kommer från en metronom, eller musik som har en tydlig takt som är lätt 

för vårdtagaren att följa (20). 
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RAS som interventionsmetod har tidigare visat gett goda resultat hos Parkinson patienter gäl-

lande de motoriska funktionerna som gångförmåga, balans och koordination (21, 22). En stu-

die från 2006 där RAS användes som träning i hemmet visade också på goda resultat fram-

förallt för patienternas gång- och balansförmåga (23). 

Musikterapi som behandling har i studier visat sig vara en kostnadseffektiv interventionsme-

tod. En studie från 2007 som utfördes i USA visade på att användning av musikterapi som 

behandlingsmetod inom palliativ vård istället för traditionell fysioterapi sparades nästan 3,000 

dollar (24). En liknande amerikansk studie från 2005 visade att i barnavården var det 85% bil-

ligare att använda musikterapi som behandlingsmetod istället för traditionell fysioterapi (25).    

Syftet med den här studien var att ur ett fysioterapeutiskt perspektiv sammanställa den littera-

tur som finns kring musikterapi som behandlingsmetod vid stroke, och interventionens effekt 

på patientens motoriska funktioner.   

2. Syfte 
Syftet med studien var att kartlägga musikterapi som behandlingsmetod på patienter med 

stroke. 

2.1 Frågeställningar 

• Hur används musikterapi i interventionen vid strokerehabilitering? 

• Vilken påverkan har musikterapi som intervention på gångförmågan vid strokerehabilite-

ring? 

• Vilken påverkan har musikterapi som intervention på funktionen av de övre extremiteterna 

vid strokerehabilitering? 
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3. Metod och material 

3.1 Material 

Akademiska databaser användes för att söka studier till denna litteratursammanställning. De 

databaser som användes var; PubMed, CINAHL, Scopus, PEDro och Web of Science. Efter 

sökningen i dessa databaser lästes referenslistorna i ett antal artiklar igenom för att eventuellt 

hitta relevanta studier som inte framkommit i databassökningen.  

3.2 Metod 

För att få fram artiklar som är relevanta har sökord använts och kombinerats med varandra i 

de medicinska databaserna nämnda ovan. MeSh-termer (26) som användes var ”music thera-

py” och ”stroke”. Booleantermen (27) ”AND” användes för att koppla samman sökorden. 

Sökorden som användes var: 

• Music therapy AND Stroke 

• Rhythmic auditory stimulation AND Stroke 

  
Titlar lästes i första hand av de sökresultat som kom fram. Därefter lästes abstrakt till titlarna 

för att undersöka om artiklarna var relevant nog att inkluderas i litteraturstudien. Ett grundkri-

terium var att studierna som granskades skulle röra ämnena musikterapi och stroke. Samtliga 

inklusions- och exklusionskriterier presenteras nedan: 

Inklusionskriterier 

• Artiklarna ska beröra området musikterapi. 

• Artiklarna ska beröra området stroke. 

• Artiklarna ska som syfte antingen undersöka rörelseförmåga eller gångförmåga 

• Peer reviewed.  

• Artiklar som skrivits på svenska eller engelska.    

Exklusionskriterier 

• Review artiklar. 
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• Kvalitativa studier. 

• Artiklar som inte hade tillgång till abstrakt. 

Nedan visas en sammanställning av hur sökprocessen har sett ut. 

Tabell 1. Sökning i PubMed. 

Tabell 2. Sökning i PEDro. 

Tabell 3. Sökning i Scopus. 

Sökord Träffar Relevanta Dubletter Inkluderade

Music therapy 
AND Stroke

31 8 0 4

Rhythmic 
auditory 
stimulation AND 
Stroke

12 8 4 2

Sökord Träffar Relevanta Dubletter Inkluderade

Music therapy 
AND Stroke

8 2 2 0

Rhythmic 
auditory 
stimulation AND 
Stroke

8 8 6 1

Sökord Träffar Relevanta Dubletter Inkluderade

Music therapy 
AND Stroke

132 13 6 4

Rhythmic 
auditory 
stimulation AND 
Stroke

35 18 10 5
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Tabell 4. Sökning i Web of Science.

Tabell 5. Sökning i CINAHL. 

TOTALT: 

• Träffar: 325 

• Relevanta: 29 

• Inkluderade: 16 

3.3 Kvalitetsgranskning/undersökningsprocedur 

Relevanta studier som dök upp under artikelsökningen kvalitetsgranskades enligt Fribergs 

granskningsmall för kvantitativa studier (27) (bilaga 1), för att säkerställa att valda studier var 

av god kvalité med minimal risk för bias.  

En PICO tabell (Patient, Intervention, Comparison, Outcome) användes för att klargöra syftet 

(28). I den här litteraturstudien är ”Patient” patientgruppen stroke, ”Intervention” är musikte-

rapi, ”Comparison” är vilken interventionsmetod kontrollgruppen använde, om en sådan an-

vändes, och ”Outcome” är det utfallsmått musikterapin hade i studierna. Så i tabellen presen-

teras studiernas titel, antal patienter som ingick i studien, vilken form av musikterapeutisk in-

tervention som använts, om en kontrollgrupp har använts och hur/vilken isf, hur interventio-

Sökord Träffar Relevanta Dubletter Inkluderade

Music therapy 
AND Stroke

33 2 2 0

Rhythmic audi-
tory stimulation 
AND Stroke

21 9 9 0

Sökord Träffar Relevanta Dubletter Inkluderade

Music therapy 
AND Stroke

22 2 2 0

Rhythmic 
auditory 
stimulation AND 
Stroke

23 10 10 0
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nen har utvärderats samt vilket överskådligt resultat studien visade. Ett + i outcome kolumnen 

visade på ett övergripande positivt resultat för interventionsgruppen i jämförelse med kon-

trollgruppen eller där kontrollgrupp ej fanns, bättre än pretest. 0 i kolumnen visade på att det 

inte var någon skillnad i resultat och - visade på ett bättre resultat i kontrollgruppen eller pre-

test.     

3.4 Etiska överväganden 

Alla studier som inkluderats och exkluderats i denna litteraturstudie lästes och granskades av 

en och samma person, författaren. Det är viktigt att alla resultat som har kommit fram redovi-

sas så att det inte finns någon möjlighet att vinkla resultatet på något sätt samt att alla studier 

som har granskat ska ha gått till på ett etiskt sätt med respekt för försökspersonerna. Eventuel-

la studier där författarna blivit sponsrad har på förhand inte exkluderats men har granskat hår-

dare av författaren för att inte missa om studiens resultat har vinklats till någons fördel. För-

fattaren gjorde allt efter sin förmåga att hålla sig objektiv till de resultat som uppkom. Studi-

ernas resultat redovisades oberoende vilket utfall de hade.  
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4. Resultat 

Totalt ingick 613 patienter i de 16 inkluderade artiklarna, varav testgrupperna bestod av totalt 

444 patienter. Samtliga studier använde ett P-värde <0,05 för att belysa ett signifikant resultat. 

I bilaga 2 presenteras resultatet av de olika studierna kortfattat i form av en PICO-tabell. 10 st 

studier undersökte gångförmåga (29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43), och 6 st undersökte de 

övre extremiteterna (32, 33, 38, 39, 42, 44). 

4.1 Användning av musikterapi vid interventionen 

Gångträning tillsammans med RAS 

I 10 av de 16 artiklarna som ingår i denna litteraturstudie har musikterapin använts genom att 

interventionsgruppen har fått ett auditoriskt stimuli att följa vid sin gångträning (29, 30, 31, 

34, 35, 36, 37, 40, 41, 43). Användning av metronome eller att en ton spelades konstant under 

interventionen var det vanligaste tillvägagångssättet (29, 30, 31, 35, 37, 40, 41, 43).  

I en studie spelade en musiker musik på en MIDI-keyboard som var kopplad till hörlurar som 

patienten hade på sig under gångträningen (34). Tre stycken studier tillämpade både musik 

som spelades upp till patienten där metronome slagen lagts på musikslingan (29, 40, 43). En 

studie beskriver RAS och gångträning som interventionsmetod men det nämns aldrig vad det 

auditoriska stimulit var (36).  

Användning av musikinstrument 

Tre stycken studier använde musikinstrument vid interventionen för att se hur fin- och grov-

motoriken påverkades (33, 39, 44), och en studie utvärderade enbart finmotorik (42). Finmo-

toriken i dessa studier tränades och testades genom att patienten fick spela piano/keyboard i 

olika svårighetsgrader beroende på hur snabbt de utvecklades och lärde sig. Grovmotoriken 

testades och tränades genom att patienten fick slå med hela handen på trumplattor (s.k. drum-

pads) som avgav ljud. 
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Ett övergripande kriterium i alla dessa fyra artiklar, utom en studie (44), var för att få ingå i 

interventionsgrupperna ska patienten inte haft några tidigare kunskaper av att spela piano eller 

keyboard.          

Rörelseträning med hjälp av musik 

En studie (38) använde rörelse till musik som syfte till att öka ledrörligheten. Patienterna trä-

nade i grupp till hjälp av en terapeut som visade 22 rörelseövningar för hela kroppen. Lugn 

musik spelades sakta i bakgrunden så patienterna skulle hinna ta ut rörelsen så mycket de kla-

rade av. 

Armträning med hjälp av rytmisk auditorisk stimuli  

En studie (32) hade som syfte att förbättra armens motoriska funktion hos patienten med hjälp 

av rytmiska igångsättningar. Patienten fick sätta sig på en stol framför en maskin med axlarna 

i 0 grader flexion och armbågarna i 60 grader flexion. På maskinen fanns två handtag patien-

ten kunde dra mot sig eller skjuta ifrån sig, detta skulle den göra med hjälp av takten från en 

metronome som hjälper till i igångsättningen.     

4.2 Musikterapins påverkan på patientens gångförmåga 

Av de 16 artiklar som inkluderades i litteraturstudien utvärderade 10 stycken gångförmågan 

(29-31, 34-37, 40, 41, 43) (tabell 6). Samtliga studier visade på en förbättring antingen i för-

hållande till pretest eller kontrollgruppen.  

Samtliga studier visade goda resultat vid framförallt undersökning av gånghastighet och steg-

längd, där signifikanta skillnader upptäcktes (P<0,05). Vid en studie (30) kunde det inte hittas 

några signifikanta skillnader mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp.   

Gångrytm visade också på goda resultat där det upptäcktes signifikanta skillnader mellan in-

terventionsgrupp och kontrollgrupp eller skillnaden pre- och posttest i 9 av de 10 artiklarna 

(29, 30, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43). I den 10:e studien var gångrytmen oförändrad hos inter-

ventionsgruppen när träningsperioden var över, och bättre resultat hittades hos kontrollgrup-
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pen (34). En studie visade på förbättrad gångrytm men den var inte signifikant i förhållande 

till kontrollgruppen (30).      

Tabell 6. Sammanställning av artiklarna som utvärderar gångförmågan. 

Artikel Patient Intervention Control Utvärderingsins
trument

Outcome

(29) Thaut, M., 
McIntosh, G., & 
Rice, R. (1997)

Interventionsgr
upp (n=10).

RAS + 
traditionell 
gångträning.
Tid: 6 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=10). 
Traditionell 
gångträning.
Tid: 6 veckor.

Barthel Index, 
Fugl-Meyer, 
Bergs balanstest.

+

(30) Jung-Hee 
Kim,. Sung-gook 
Park,. Hyun-Jung 
Lim,. Gyung-
Choon Park,. 
Moon-Hyung Kim., 
Byoung-Hee Lee. 
(2012)

Interventionsgr
upp
(n = 9).

RAS + 
traditionell 
fysioterapi.
Tid: 5 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=9). 
Traditionell 
fysioterapi.
Tid: 5 veckor.

ABC-scale, 
Dynamic Gait 
Index, FSST, 
FAC, TuG test, 
Up stairs and 
Down stairs, 
GAITRite.

+

(31) 
Kobinata, N., 
Ueno, M., 
Imanishi, Y., & 
Yoshikawa, H. 
(2016).

5 st 
interventionsgr
upper
(n = 105).

RAS + 
gångträning.
Tid: 
Experiment. Ett 
tillfälle.

Ingen 
kontrollgrupp. I 
stället pre- och 
post test av 
interventionsgr
upperna.

SPSS, tittat på 
steglängd och 
gånghastighet.

+

(34) Schauer, M., 
& Mauritz, K. 
(2003)

Interventionsgr
upp (n=11). 

Gångträning 
med musikalisk 
feedback.
Tid: 3 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=12). 
Traditionell 
gångträning.
Tid: 3 veckor.

Infotronic 
device.

+

(35) Cha, Y., 
Kim, Y., & 
Chung, Y. (2014)

Interventionsgr
upp
(n = 41).

Testgruppen fick 
gå i olika tempon 
med hjälp av 
RAS. 
Utångstempo var 
gången utan 
RAS.
Tid: Ett tillfälle

Gången 
utvärderades 
genom att 
tempoförändringa
rna med RAS 
jämfördes med 
utgångstempot.

GAITRite, 
SPSS, ANOVA.

+

(36) Song, G., & 
Ryu, H. J. (2016)

Interventionsgr
upp (n=20).

RAS + 
gångträning.
Tid: 4 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=20). 
Gångträning.
Tid: 4 veckor.

10MWT, 
GAITRite, 
Dynamic Gait 
Index.

+

(37) Ko, B., 
Lee, H., & 
Song, W. (2016)

Interventionsgr
upp
(n = 15).

Testgruppen fick 
gå i olika tempon 
med hjälp av 
RAS. 
Utångstempo var 
gången utan 
RAS.
Tid: Ett tillfälle.

Gången 
utvärderades 
genom att 
tempoförändringa
rna med RAS 
jämfördes med 
utgångstempot.

IMU sensorer, 
G-WALK, SPSS, 
ANOVA.

+
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4.3 Musikterapins påverkan på patientens funktion av övre extremitet 

Sex stycken artiklar utvärderade musikterapins effekter på de övre extremiteterna (32, 33, 38, 

39, 42, 44) (tabell 7). De fyra artiklar som använde piano/keyboard som interventionsmetod 

för förbättrad finmotorik (33, 39, 42, 44) visade på goda resultat. En studie (42) visade på en 

signifikant förbättrad gripstyrka hos testgrupperna, som bestod av en kronisk grupp, en 

subakut grupp och en akut grupp. Två studier (33, 39) visade på signifikant förbättring av 

fingrarnas frekvens och ”trumma fingrarna mot bordet.” En studie (44) visade på förbättring 

av finmotorik men den var inte signifikant. 

Att använda trumplattor som interventionsmetod för förbättrad grovmotorik (33, 39) visade 

studierna inte har några positiva effekter vid supination/pronation av handled, men visade 

signifikant förbättring vid andra grovmotoriska rörelser. 

Rörelseträning till musik (38) gav en signifikant förbättring i förhållande till kontrollgruppen i 

flexion av axelleden samt flexion av armbågsleden. 

Armträning med hjälp av RAS (32) visade på signifikant förbättring av styrka i form av flex-

ion av drabbad handled och armbågsled. Rörelseomfånget av extension av axelled, flexion av 

handled och tumopposition visade på en signifikant förbättring.     

(40) Thaut, M., 
Leins, A., Rice, R., 
Argstatter, H., 
Kenyon, G., 
McIntosh, G., … 
Fetter, M. (2007).

Interventionsgr
upp (n=43). 

RAS + 
gångträning.
Tid: 3 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=35). 
Neurodevelopm
ental therapy 
(NDT)
Tid: 3 veckor.

Barthel Index, 
Fugl-Meyer.

+

(41) Suh, JH., Han, 
SJ., Jeon, SY., 
Kim, HJ., Lee, JE., 
Yoon, TS., Chong, 
HJ. (2014)

Interventionsgr
upp (n=8). 

Gångträning + 
RAS.
Tid: 3 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=8). 
Gångträning.
Tid: 3 veckor.

10-meter walk, 
Biosway.

+

(43) Cha, Y., Kim, 
Y., Hwang, S., 
Chung, Y. (2014)

Interventionsgr
upp (n=10). 

Intensiv 
gångträning + 
RAS.
Tid: 6 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=10). Intensiv 
gångträning.
Tid: 6 veckor.

GAITRite, Bergs 
balanstest.

+

Artikel Patient Intervention Control Utvärderingsins
trument

Outcome
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Tabell 7. Sammanställning av artiklarna som utvärderar funktion av övre extremitet. 

Artikel Patient Intervention Control Utvärderingsins
trument

Outcome

(32) Whitall, J., 
Waller, S. M., 
Silver, K. H., & 
Macko, R. F. 
(2000)

Interventionsgr
upp
(n = 14).

Träning av 
båda armarna 
med hjälp av 
auditory 
rhythmic 
cueing.
Tid: 6 veckor

Ingen 
kontrollgrupp. I 
stället pre- och 
post test av 
interventionsgr
uppen.

Fugl-Meyer UE 
test, Wolf motor 
function test, 
UMAQS, 
Goniometer, 
Chatillon force 
dynamometer, 
BASELINE 
hydraulic hand 
dynamometer. 

+

(33) 
Altenmüller, E., 
Marco-
Pallares, J., 
Münte, T. F., & 
Schneider, S. 
(2009)

Interventionsgr
upp (n=32).

Traditionell 
fysioterapi + 
träning av fin- 
och 
grovmotorik 
med hjälp av 
piano och 
digitaltrummor.
Tid: 3 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=30). 
Traditionell 
fysioterapi.
Tid: 3 veckor.

FREQ, VMAX, 
NIV, V2, ARAT, 
Box and Block 
Test, 9HPT.

+

(38) Jun, E., 
Roh, Y. H., & 
Kim, M. J. 
(2012).

Interventionsgr
upp
(n = 15).

Träning av 
muskelstyrka 
och ROM av 
övre extremitet 
till musik.
Tid: 8 veckor.  

Kontrollgrupp 
(n=15). 
Rutinrehabiliteri
ng.
Tid: 8 veckor

Goniometer, 
Medical 
Research Concil 
scale 0-5.

+

(39) Schneider, 
S., Münte, T., 
Rodriguez-
Fornells, A., 
Sailer, M., 
Altenmüller, E. 
(2010).

Interventionsgr
upp (n=32).

Träning/test av 
finmotorik med 
hjälp av piano.
Tid: 3 veckor.

Kontrollgrupp 1 
(n=30): 
Traditionell 
fysioterapeutisk 
behandling.
Kontrollgrupp 2 
(n=15): Träning 
av finmotoriska 
funktioner av 
handen.
Tid: 3 veckor.

Box and Block 
Test, 9HPT, 
Action research 
arm test, 
armparese 
score wade, 
FREQ, VMAX, 
NIV, V2.

+

(42) Chong, HJ., 
Han, SJ., Kim, 
YJ., Park, HY., 
Kim, SJ. (2014)

Interventionsgrup
per
1: akut fas 
(n=21).
2: subakut fas 
(n=28).
3: kronisk fas 
(n=17).

Gruppernas 
handstyrka och 
fingerfärdighet 
testades genom 
keyboardspeland
e.

Ingen 
kontrollgrupp. I 
stället pre- och 
post test av 
interventionsgrup
perna.

Jamar 
dynamometer, 
Box and Block 
test, Jebson-
Taylor Hand 
function test.

+

(44) 
Villeneuve, M., 
Penhune, V., & 
Lamontagne, A. 
(2014)

Interventionsgr
upp (n=13). 

Träning av 
handfunktion 
med hjälp 
pianospelande.
Tid: 3 veckor.

Ingen 
kontrollgrupp. 
Pre- och 
posttest.

Box and Block 
test, 9HPT, 
Jebsen hand 
function test, 
Finger to Nose 
test, Finger 
tapping test.

+
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5. Diskussion 

Litteraturen som granskades för den här sammanställningen visade på övervägande goda re-

sultat både för gångförmågan samt den motoriska funktionen av de övre extremiteterna när 

musikterapi används som interventionsmetod vid strokerehabilitering. 

5.1 Metoddiskussion 

De databaser som valts till denna studie är relevanta, likaså de sökord som användes. Ett 

eventuellt sökord som skulle kunna ha använts är ordet ”gait”, men i provsökningen så gav 

det inga fler relevanta träffar än de sökorden som slutligen användes. En förklaring till detta 

kan vara att rhythmic auditory stimulation (RAS) till största del rör test och träning av gång-

förmågan. 

Av de 325 träffar så var 29 artiklar relevanta, och av dessa inkluderades 16 stycken i studien. 

Anledningen till att 13 st artiklar inte inkluderades var att många inte klarade kvalitetsgransk-

ningen eller vid närmare inspektion inte var tillräckligt relevant för syftet av studien. Två stu-

dier exkluderades på grund av svårigheter vid beställning. Valet av Fribergs granskningsmall 

valdes eftersom frågorna i mallen var relevanta och bidrog till att den som granskade studien 

fick en neutral bild av den. 

En PICO-tabell användes för att lättare kunna arbeta strukturerat mot syftet och ha en tydlig 

fråga där det är musikterapins effekter vid strokerehabilitering som undersöks.   

En aspekt att ta med i beräkningen är den att det enbart är en författare av denna studie, och 

som också granskat all litteratur som inkluderats eller exkluderats. Detta gör det svårt att und-

vika en viss grad av bias då någon form av partiskhet kan undermedvetet ha funnits vid in-

spektionen av datan. Därför hade det varit fördelaktigt att vara minst två personer vid gransk-

ning av litteraturen och skrivning av denna sammanställning.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Musikterapi för gångförmågan 

Musikterapi visade ha god effekt på gångförmågan i de 10 studier där den undersöktes, och 

samtliga studier använde rhythmic auditory stimulation som interventionsmetod i studierna. I 

de flesta studier (29, 30, 31, 35, 37, 40, 41, 43), utom en (34), användes en metronome som 

verktyg för att utföra interventionen. Studien som inte använde metronome i interventionen 

visade inte lika övertygande resultat som de andra 9 studierna, vilket talar för att användning 

av metronome i behandlingen är ett bättre tillvägagångssätt än enbart användning av musik att 

röra sig till. 

RAS har tidigare visat ge goda resultat vid nedsatt gångförmåga hos Parkinson patienter (21, 

22, 45). Conklyn et al visade i deras pilot studie från 2010 att RAS som interventionsmetod 

vid gångproblematik hos MS patienter gav goda förbättringar på bl a steglängd och gångrytm 

(46). Samma studie visade även att RAS som behandlingsmetod fick positiv respons hos för-

sökspersonerna (46). En mindre litteratursammanställning med 6 st inkluderade studier gjor-

des 2013 där RAS vid stroke utvärderades (47). Studien visade goda resultat vid nedsatt gång-

förmåga.   

Tre studier utvärderade den omedelbara effekt RAS har på gångförmågan (31, 35, 37). Alla 

visar på goda resultat vilket framhäver interventionsmetoden som positiv gällande korttidsef-

fekter. Den längsta studietiden av de inkluderade artiklarna var 6 veckor (29, 43) och ingen av 

studierna hade någon uppföljning efter tränings- och/eller testperioden var över. Så de längsta 

långtidseffekter som går att tolka i denna litteraturstudie var efter 6 veckor, vilket visar att in-

terventionsmetoden inte enbart har en omedelbar effekt.  

Överlag så verkar musikterapi ha en positiv effekt på gångförmågan hos stroke patienter. 

Någonting som dock bör nämnas är att i 6 av de 10 studierna ingår 15 patienter eller färre i 

testgruppen, vilket är ett relativt lågt antal vilket gör det svårt att ge ett generaliserat svar.              
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Musikterapi för övre extremitet  

Sex studier utvärderade musikterapins effekt på de övre extremiteterna, och samtliga visade 

goda resultat. Till skillnad från studierna som testade gångförmågan varierade interventions-

metoden i studierna som utvärderade musikterapins effekt på de övre extremiteterna. Den 

finmotoriska funktionen testades och tränades genom att spela piano/keyboard (33, 39, 42, 

44). Grovmotorik antingen genom rörelse till musik (38), RAS (32) eller användning av 

trumplattor (33, 39, 44).  

Att använda sig utav piano eller keyboard är enligt studierna en framgångsrik behandlingsme-

tod (33, 39, 42, 44). Intressant är att betydelsen av auditorisk feedback verkar spela en roll. I 

en studie fick en extra kontrollgrupp spela keyboard utan ljud, vilket inte gav lika framgångs-

rika resultat som för gruppen med auditorisk feedback (39). Vad detta beror på är svårt att 

säga, men det skulle kunna vara en placebo effekt i form av motivationsfaktorer och de emo-

tionella faktorerna som uppstår när ljud uppfattas.  

Någonting annat att belysa är att det inte verkar krävas någon form av tidigare erfarenhet eller 

ha instrumentalistiska färdigheter sedan tidigare för att det ska vara en framgångsrik behand-

lingsmetod (33, 39, 42). Intressant är också att en studie visade att behandlingsmetoden har 

effekt oberoende när i rehabiliteringsfasen patienten befinner sig i (akut, subakut eller kro-

nisk) (42). 

Getti et al undersökte i en RCT-studie från 2014 keyboardspelandets effekt på handfunktionen 

hos MS patienter. Studien visade på goda resultat även om det inte upptäcktes några signifi-

kanta skillnader mellan testgruppen och kontrollgruppen (48).   

Rörelser som supination och pronation visade ingen förbättring i någon av studierna där dessa 

rörelser utvärderades (33, 39). Detta beror förmodligen på att dessa rörelser inte förekommer 

vid slag på trumplattor och därför är det inte rörelser som tränas. 

Studietiden varierade mellan artiklarna men sträckte sig mellan 3-8 veckor (32, 33, 38, 39, 42, 

44). Då alla studier visade övervägande goda resultat kan det betyda att musikterapi för ned-

satt funktion av övre extremitet kan ge snabba resultat och förbättringar hos strokepatienter.    
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Överlag visar de valda studierna att musikterapi har goda effekter på fin- och grovmotoriken 

och ROM av de övre extremiteterna hos stroke patienter. En studie (38) går att ifrågasätta då 

det är svårt att bedöma hur mycket det är musiken som gör skillnad enbart spelas i bakgrun-

den. Resultatet i en annan studie (32) går att ifrågasätta då den inte innehåller någon kontroll-

grupp, den innehåll enbart 14 personer samt att det studieområdet är enligt författarna den 

första i sitt slag.  

Det är enbart 6 studier i den här litteratursammanställningen vilket gör det svårt att ge ett ge-

neraliserat svar om musikterapins effekter på de övre extremiteterna vid stroke.      

Fysioterapeutiska aspekter 

En positiv egenskap med musikterapi som interventionsmetod är att det ger patienten mycket 

delaktighet i planerandet av behandlingen, vad gillar patienten för typ av musik? Har patien-

ten ett intresse av att spela något instrument? Detta gör förhoppningsvis att begreppet ”trä-

ning” inte känns lika laddat eller jobbigt för patienten, utan att det mer ska kännas som lek. 

Att musikterapeutisk behandling kan ha positiva resultat hos strokepatienter har studierna i 

den här litteratursammanställningen visat, samt att interventionen kan se olika ut beroende på 

nedsättning och område som behöver rehabilitering. Genom att fler studier tar upp och utvär-

derar musikterapi som behandlingsmetod kan fysioterapeuter i sitt framtida arbete använda 

musikterapi som ännu ett verktyg till att hjälpa patienter i deras strokerehabilitering, samt 

andra patienter med neurologiska skador och sjukdomar. Detta leder då till att  utvecklingsar-

betet av interventionsmetoder hela tiden går framåt (7).   

Det finns fortfarande intressanta aspekter för fysioterapeuter och annan vårdpersonal att lyfta 

fram och forska mer kring för att stärka musikterapi som behandlingsmetod: 

• Den fysiologiska effekt musik har på hjärnan. 

• Passar någon viss typ av musik bättre för att få bättre resultat? 

• Hur effekterna av musikterapi håller i sig under ett långsiktigt perspektiv. 

• De kognitiva effekter musikterapi har på personer med stroke.    
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6. Konklusion 

Musikterapi kan inom strokerehabilitering användas framgångsrikt på många olika sätt bero-

ende på var funktionsnedsättningen sitter. Rhythmic Auditory Stimulation ger enligt den här 

studien goda resultat för att förbättra en försämrad gångförmåga. Funktionen av övre extremi-

tet visar också på positiva resultat, där framförallt keyboard/piano spelande visar på goda re-

sultat på handens finmotorik. Mer forskning behövs dock gällande musikterapins effekter på 

övre extremitet vid strokerehabilitering.    
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Bilaga 1. Fribergs kvalitetsgranskningsmodell (27). 

• Finns ett tydligt problem formulerat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 
• Finns någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur har urvalet gjorts? 
• Hur har data analyserats? 
• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs några etiska resonemang? 
• Finns en metoddiskussion? 
• Sker återkoppling till teoretiska antaganden? 
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Bilaga 2. En PICO-tabell av de inkluderade artiklarna. 

Patient Intervention Control Utvärderingsintr
ument

Outcome

(29) Thaut, M., 
McIntosh, G., & 
Rice, R. (1997)

Interventionsgr
upp (n=10).

RAS + 
traditionell 
gångträning.
Tid: 6 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=10). 
Traditionell 
gångträning.
Tid: 6 veckor.

Barthel Index, 
Fugl-Meyer, 
Bergs balanstest.

+

(30) Jung-Hee 
Kim,. Sung-
gook Park,. 
Hyun-Jung Lim,. 
Gyung-Choon 
Park,. Moon-
Hyung Kim., 
Byoung-Hee 
Lee. (2012)

Interventionsgr
upp
(n = 9).

RAS + 
traditionell 
fysioterapi.
Tid: 5 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=9). 
Traditionell 
fysioterapi.
Tid: 5 veckor.

ABC-scale, 
Dynamic Gait 
Index, FSST, 
FAC, TuG test, 
Up stairs and 
Down stairs, 
GAITRite.

+

(31) 
Kobinata, N., 
Ueno, M., 
Imanishi, Y., & 
Yoshikawa, H. 
(2016).

5 st 
interventionsgr
upper
(n = 105).

RAS + 
gångträning.
Tid: 
Experiment. Ett 
tillfälle.

Ingen 
kontrollgrupp. I 
stället pre- och 
post test av 
interventionsgr
upperna.

SPSS, tittat på 
steglängd och 
gånghastighet.

+

(32) Whitall, J., 
Waller, S. M., 
Silver, K. H., & 
Macko, R. F. 
(2000)

Interventionsgr
upp
(n = 14).

Träning av 
båda armarna 
med hjälp av 
auditory 
rhythmic 
cueing.
Tid: 6 veckor

Ingen 
kontrollgrupp. I 
stället pre- och 
post test av 
interventionsgr
uppen.

Fugl-Meyer UE 
test, Wolf motor 
function test, 
UMAQS, 
Goniometer, 
Chatillon force 
dynamometer, 
BASELINE 
hydraulic hand 
dynamometer. 

+

(33) 
Altenmüller, E., 
Marco-
Pallares, J., 
Münte, T. F., & 
Schneider, S. 
(2009)

Interventionsgr
upp (n=32).

Traditionell 
fysioterapi + 
träning av fin- 
och 
grovmotorik 
med hjälp av 
piano och 
digitaltrummor.
Tid: 3 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=30). 
Traditionell 
fysioterapi.
Tid: 3 veckor.

FREQ, VMAX, 
NIV, V2, ARAT, 
Box and Block 
Test, 9HPT.

+

(34) Schauer, M., 
& Mauritz, K. 
(2003)

Interventionsgr
upp (n=11). 

Gångträning 
med musikalisk 
feedback.
Tid: 3 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=12). 
Traditionell 
gångträning.
Tid: 3 veckor.

Infotronic 
device.

+

(35) Cha, Y., 
Kim, Y., & 
Chung, Y. (2014)

Interventionsgr
upp
(n = 41).

Testgruppen fick 
gå i olika tempon 
med hjälp av 
RAS. 
Utångstempo var 
gången utan 
RAS.
Tid: Ett tillfälle

Gången 
utvärderades 
genom att 
tempoförändringa
rna med RAS 
jämfördes med 
utgångstempot.

GAITRite, 
SPSS, ANOVA.

+
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(36) Song, G., & 
Ryu, H. J. (2016)

Interventionsgr
upp (n=20).

RAS + 
gångträning.
Tid: 4 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=20). 
Gångträning.
Tid: 4 veckor.

10MWT, 
GAITRite, 
Dynamic Gait 
Index.

+

(37) Ko, B., 
Lee, H., & 
Song, W. (2016)

Interventionsgr
upp
(n = 15).

Testgruppen fick 
gå i olika tempon 
med hjälp av 
RAS. 
Utångstempo var 
gången utan 
RAS.
Tid: Ett tillfälle.

Gången 
utvärderades 
genom att 
tempoförändringa
rna med RAS 
jämfördes med 
utgångstempot.

IMU sensorer, 
G-WALK, SPSS, 
ANOVA.

+

(38) Jun, E., 
Roh, Y. H., & 
Kim, M. J. 
(2012).

Interventionsgr
upp
(n = 15).

Träning av 
muskelstyrka 
och ROM av 
övre extremitet 
till musik.
Tid: 8 veckor.  

Kontrollgrupp 
(n=15). 
Rutinrehabiliteri
ng.
Tid: 8 veckor

Goniometer, 
Medical 
Research Concil 
scale 0-5.

+

(39) Schneider, 
S., Münte, T., 
Rodriguez-
Fornells, A., 
Sailer, M., 
Altenmüller, E. 
(2010).

Interventionsgr
upp (n=32).

Träning/test av 
finmotorik med 
hjälp av piano.
Tid: 3 veckor.

Kontrollgrupp 1 
(n=30): 
Traditionell 
fysioterapeutisk 
behandling.
Kontrollgrupp 2 
(n=15): Träning 
av finmotoriska 
funktioner av 
handen.
Tid: 3 veckor.

Box and Block 
Test, 9HPT, 
Action research 
arm test, 
armparese 
score wade, 
FREQ, VMAX, 
NIV, V2.

+

(40) Thaut, M., 
Leins, A., 
Rice, R., 
Argstatter, H., 
Kenyon, G., 
McIntosh, G., … 
Fetter, M. (2007).

Interventionsgr
upp (n=43). 

RAS + 
gångträning.
Tid: 3 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=35). 
Neurodevelopm
ental therapy 
(NDT)
Tid: 3 veckor.

Barthel Index, 
Fugl-Meyer.

+

(41) Suh, JH., 
Han, SJ., Jeon, 
SY., Kim, HJ., 
Lee, JE., Yoon, 
TS., Chong, HJ. 
(2014)

Interventionsgr
upp (n=8). 

Gångträning + 
RAS.
Tid: 3 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=8). 
Gångträning.
Tid: 3 veckor.

10-meter walk, 
Biosway.

+

(42) Chong, HJ., 
Han, SJ., Kim, 
YJ., Park, HY., 
Kim, SJ. (2014)

Interventionsgrup
per
1: akut fas 
(n=21).
2: subakut fas 
(n=28).
3: kronisk fas 
(n=17).

Gruppernas 
handstyrka och 
fingerfärdighet 
testades genom 
keyboardspeland
e.

Ingen 
kontrollgrupp. I 
stället pre- och 
post test av 
interventionsgrup
perna.

Jamar 
dynamometer, 
Box and Block 
test, Jebson-
Taylor Hand 
function test.

+

Patient Intervention Control Utvärderingsintr
ument

Outcome
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(43) Cha, Y., 
Kim, Y., Hwang, 
S., Chung, Y. 
(2014)

Interventionsgr
upp (n=10). 

Intensiv 
gångträning + 
RAS.
Tid: 6 veckor.

Kontrollgrupp 
(n=10). Intensiv 
gångträning.
Tid: 6 veckor.

GAITRite, Bergs 
balanstest.

+

(44) 
Villeneuve, M., 
Penhune, V., & 
Lamontagne, A. 
(2014)

Interventionsgr
upp (n=13). 

Träning av 
handfunktion 
med hjälp 
pianospelande.
Tid: 3 veckor.

Ingen 
kontrollgrupp. 
Pre- och 
posttest.

Box and Block 
test, 9HPT, 
Jebsen hand 
function test, 
Finger to Nose 
test, Finger 
tapping test.

+

Patient Intervention Control Utvärderingsintr
ument

Outcome
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