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Sammanfattning 

Bakgrund: Patienter i behov av intensivvård är även i behov av en plats av lugn och ro för 

läkning. Intensivvården är en miljö som utsätter patienter för frekventa stimuli dygnet runt. 

För att få möjlighet till både fysisk och psykisk läkning krävs fullständig sömn. 

Intensivvårdspatienter har mer ytlig sömn på grund av att sömnrytmen ofta är störd. Genom 

att vila mitt på dagen i sammanhängande 90 minuter kan individen kompensera för en 

otillräcklig nattsömn. Bristen på vila och sömn är en komplikation som bidrar till sämre hälsa 

och kan leda till akut förvirringstillstånd, förlängd vårdtid och högre vårdkostnader. Syfte: 

Syftet var att kartlägga intensivvårdspatienters perioder med och utan fysiska stimuli under 

dag- och kvällstid (07.00-21.30). Metod: Författarna samlade in data som icke deltagande 

observatörer. Sövda och intuberade patienter placerad på flerbäddssal valdes. Alla närvarande 

på sal som kom i kontakt med patient observerades, alla fysiska stimuli registrerades på ett 

observationsschema. Resultat: Under dag- och kvällstid var det ingen av patienterna som fick 

en period på lika med eller mer än 90 minuter av vila. Slutsats: Patienterna på 

intensivvårdsavdelningen hade dålig möjlighet att under dagtid kompensera för en störd 

nattsömn. 

 

Nyckelord: Intensivvård, fysiska stimuli, vila, sömn. 



Abstract 

Background: Patients in need of intensive care also require a calm surrounding for healing. 

Intensive care units have an environment which exposes the patients to frequent stimuli at all 

hours of the day. In order to be able to heal both physically and mentally a sufficient sleep 

quality is needed. Intensive care patient have a more superficial sleep as their sleep cycle is 

often disturbed. By being able to rest for 90 minutes consecutively during daytime the patient 

is given the opportunity compensate for an inadequate night sleep. The lack of rest and sleep 

is an issue that can contribute to a worsening of the health and can lead to delirium, prolonged 

hospital stay and health costs. Aim: The aim of this study was to chart the intensive care 

patients periods with and without physical stimuli during day- and evening time (07.00-

21.30). Method: The authors collected data as non-participant observers. Sedated and 

intubated patients placed in multi-bed rooms were selected. All staff and family in direct 

contact with the patients were observed. All physical stimuli were registered on a observation-

schedule. Result: None of the observed patients had a period of 90 minutes or longer of rest 

during day- or evening time. Conclusion: Patients at the intensive care unit had poor 

opportunity to compensate for a disturbed night sleep during the day. 

 

Keywords: Intensive care, physical stimuli, rest, sleep. 
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1 Inledning 

Under utbildningen till specialistsjuksköterska inom intensivvård har vi börjat förstå vikten av 

vila och sömn för hälsan och välbefinnandet hos intensivvårdspatienten. Den kritiskt sjuka 

patienten utsätts ständigt för stimuli under dygnets alla timmar och har få eller ibland inga 

stunder för vila eller sömn. Plötsligt befinner sig patienten i en högteknologisk miljö med nya 

rutiner och ofta har deras förmåga att uttrycka sig eller förmedla sin vilja blivit begränsade. 

Intensivvårdssjuksköterskan har det främsta omvårdnadsansvaret för att tillgodose och främja 

patientens basala behov, därmed även att få vila och sova. Under verksamhetsförlagda 

utbildningsperioden uppmärksammade vi färdiga skyltar märkta med ”Patientvila” hängandes 

på krokar utanför dörrarna, men vi upplevde att de sällan kom till användning. Vi vill med 

denna studie undersöka hur många och långa stunder intensivvårdspatienten lämnas utan 

fysiska stimuli i form av beröring och därmed kan få tillfälle för att vila och sova. 

 

2 Bakgrund  

2.1 Intensivvård 

På en intensivvårdsavdelning vårdas personer som är kritiskt sjuka och hemodynamiskt 

instabila, det är en plats för de svårast sjuka patienterna. Det är svikt eller risk för svikt i vitala 

organ som gör att patienterna kräver ständig övervakning och behöver vårdas på en 

intensivvårdsavdelning. Det är på grund av skadans eller sjukdomens svårighetsgrad som 

patienterna ligger på en intensivvårdsavdelning. ”Med intensivvård avses övervakning, 

diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med svåra, ej sällan livshotande, 

sjukdomar eller skador” (SFAI, 2009, s. 17). Vården bedrivs av specialistutbildad personal 

ständigt nära patienten under dygnets alla timmar (SFAI, 2009). Med hjälp av högteknologisk 

apparatur och potenta läkemedel bedrivs livsuppehållande behandlingar. Behandlingsbehovet 

varierar från några timmar till flera veckors kontinuerlig medicinsk behandling och avancerad 

omvårdnad (Stubberud, 2009). 
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2.2 Intensivvården stressar 

Att bli kritiskt sjuk och behandlas inom intensivvården ökar upplevelsen av oro och ångest. 

Patienten upplever ofta rädsla för sjukdomen eller skadan, smärta och oro för eventuella 

funktionsnedsättningar. Samtidigt förlorar patienten kontrollen över situationen och den egna 

kroppen. Dessa orsaker kan öka upplevelsen av stress. Upplevelsen av stress aktiverar det 

sympatiska nervsystemet, kroppen mobiliserar för kamp eller flykt. Det sympatiska 

nervsystemet är viktigt för att klara av kortvariga stressituationer, medan långvarig stress med 

ökad sympatikusaktivitet har många negativa effekter, t.ex. sömnsvårigheter, hjärt-

kärlpåverkan och neurologisk påverkan (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

Det uppkommer ett komplext dilemma när en person blir kritiskt sjuk, svårt skadad eller 

genomgår en större operation och behöver intensivvård. Omedelbara åtgärder såsom sedering, 

intubering och ventilatorvård krävs i det livshotande tillståndet, samtidigt som personen kan 

utveckla ett psykologiskt trauma med en känslomässig reaktion. Individen förvandlas till 

patient i en högteknologisk och avancerad medicinsk miljö. Förändringar i känsel och 

varseblivningsförmåga uppkommer med det kritiska tillståndet, den speciella vårdsituation 

och den främmande miljön (Hewitt, 2002; Millbrandt, et al., 2004). Patienter som kommer till 

en intensivvårdsavdelning hamnar i en miljö som är okänd för dem och som de inte är vana att 

vistas i (Krachman, Criner & D´Alonzo, 1995). Almerud (2007) påpekar att 

intensivvårdspatienter känner sig osynliga som människor och reducerade till ett status eller 

en diagnos. 

Krachman, D´Alonzo och Criner (1995) beskriver intensivvården som en stressad miljö 

präglad av turbulens och rastlös aktivitet. De skriver i sin artikel att personalen arbetar mot 

tiden för att hinna med dagliga rutiner och uppgifter. Samtidigt är arbetet kring patienten 

uppfyllt av ljud från sökare, respiratorlarm, övervakningsutrustning, patientnära interventioner 

och samtal mellan personal. Lower, Bonsack och Guion (2002) redogör i sin studie att 

intensivvårdsmiljön som ska vara en plats av lugn och ro för patienten har förvandlats till en 

plats som utsätter patienten för frekventa stimuli dygnet runt. Fokus i behandlingen ligger på 

omhändertagande, förflyttning för olika undersökningar, administrering av läkemedel eller 

invasiva ingrepp (a.a). Puntillo, White, Bonham, Perdue, Stanik-Hutt, Thompson och Reitman 

Wild (2001) bad i sin studie nyutskrivna intensivvårdspatienter att gradera smärtsamma och 

orosframkallande interventioner på en tiogradig skala. Det framkom att de interventioner som 
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orsakade mest oro och smärta var vändningar för de vuxna och såromläggningar för de yngre 

vuxna.  

Pinto, Bork, Pavão, Nogueira-Martins och Bosi Ferraz (1999) har i sin studie jämfört 

patienters, anhöriga och vårdpersonalens uppfattning gällande vilka som är de största faktorer 

som stressar i intensivvårdsmiljön. Det framkommer att smärta, oförmåga till att kunna sova 

och att vara intuberad är de tre största stressande faktorerna på intensivvårdsavdelningen. 

Sömnsvårighet pekas ut som den andra största stressande faktorn av patienterna. 

 

2.3 Sömn 

Nattsömnen är individuell och varierar med en genomsnittstid på mellan fem till nio timmar. 

Sömnbehovet varierar också mellan ålder, kön, fysisk tillstånd och hälsotillstånd (Jönsson, 

1995; Åkerstedt, 2001). För att få möjlighet till både fysisk och psykisk läkning krävs 

fullständig sömn. När människan sover sker ett reparativt och återbyggande arbete i kroppen 

och gör sömnen till en viktig faktor i tillfrisknandet vid sjukdom (Jönsson, 1995). 

Individens behov av sömn styrs av dygnsrytmen, så kallad cirkadianska rytmen. Denna rytm 

styr ett antal processer, som ämnesomsättning och växlingar mellan vila och aktivitet. Inom 

cirkadianska rytmen finns det naturliga toppar och dalar som regleras av melatoninhalter. 

Melatonin utsöndras från tallkottkörteln i epifysen och är ett mörkerhormon som fungerar 

som tidgivare i kroppen. Hormonet börjar utsöndras på kvällen i mörker och når högst värde 

vid 02-tiden på natten. Själva insomnandet påskyndas av melatonin (Broman, 2009; Shilo et 

al., 1999). 

Under natten återkommer sömnen i cykler på cirka 90 minuter som upprepas 4-6 gånger per 

natt. Varje cykel har olika typer av sömn och det finns fem olika sömnstadier. Stadium 1 är en 

övergång från vakenhet till sömn. Stadium 2 kallas även bassömn och utgör cirka hälften av 

den totala sömnen. Efter dessa kommer djupsömnen, stadium 3 och 4 som uppgår till 10-15 % 

av den totala sömnen. Stadium 3 och 4 har en viktig betydelse för immunförsvaret men även 

för utsöndring av tillväxthormoner. Stadium 1-4 ingår i non-rapid-eyemovement (NREM) och 

rapid-eye-movement (REM) utgör det femte sömnstadiet. REM-sömn, även kallad drömsömn, 

är de perioder i sömnen då man vanligtvis drömmer. Perioderna av REM blir längre med varje 

sömncykel (McCarley, 2007; Ulfberg, 2009; Åkerstedt, 2001). Det är i REM-sömnen som vi 

får den riktiga fysiska och psykiska vilan. Kroppen hinner återhämta sig och detta steg i 

http://www.springerlink.com/content/?Author=A.+M.+Bork
http://www.springerlink.com/content/?Author=O.+F.+Pav%c3%a3o
http://www.springerlink.com/content/?Author=L.+A.+Nogueira-Martins
http://www.springerlink.com/content/?Author=M.+Bosi+Ferraz
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metabolism
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shilo%20L%22%5BAuthor%5D
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6mn
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sömnen bidrar till bättre stresshantering. Sömnen på morgonen innehåller mycket mer REM-

sömn till skillnad från sömn i början av kvällen som är mer präglad av NREM-sömn i 

stadierna tre och fyra. De första sömncyklerna utgörs av större andel djupsömn. Det tar cirka 

3-4 timmar av sömn för att få den djupsömn som behövs (Åkerstedt, 2001). 

 

2.4 Vila 

Asp (2002) förklarar i sin avhandling termen vila som lugn, ro, avslappning, stillhet, 

rekreation och avspänning. Asp beskriver även att begreppet vila har varit en bred terapiform 

med mål att ”skänka vårdtagaren en naturlig läkning” (s.29). Fram till slutet av 1940-talet 

användes vila i form av strikt sängläge som en behandling till många psykiatriska och 

somatiska åkommor. Efter 1940-talet när blodpropps- och emboliproblematiken 

uppmärksammades började den strikta sänglägesvilan ifrågasättas. För att möjligtgöra vila 

menar Asp (2002) att det bör finnas en ”överenskommelse mellan vilja, känsla och handling, 

samt en överenskommelse mellan den inre verklighetens behov och den yttre verklighetens 

beskaffenhet” (s.185). Innan vila är möjlig bör dessa komponenter vara i harmoni (a.a). För 

att kunna utföra en vilobefrämjande handling kan man till exempel avbryta något som upplevs 

som stressande och övergå till något mer avslappnande. Asp påpekar även hur individens 

behov av vila måste överensstämma med den omgivande miljön och dess stimuli. Vid behov 

av vila är det av stor vikt att optimera förutsättningarna, såsom avskildhet och lugn och ro 

(a.a.). 

Att lägga sig ner och ta en kort tupplur kan vara att vila. Då tillfredställs en del av 

sömnbehovet menar Åkerstedt (1996). Detta kan leda till att huvudsömnen blir mindre och att 

insomningstiden ökar. Dock poängterar Åkerstedt (1996) att eftersom sömnen av olika 

orsaker blivit störd kan tuppluren vara ett hjälpmedel för individen att tillgodogöra sig den 

sömn som det finns behov av. Genom att kunna vila mitt på dagen i ca 90 minuter, vilket är 

lika långt som en sömncykel, kan individen kompensera för en störd eller otillräcklig 

nattsömn (Shilo et al., 1999).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shilo%20L%22%5BAuthor%5D
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2.5 Intensivvården stör vila och sömn 

Många faktorer kan påverka intensivvårdpatienternas sömn och dygnsrytm, både genom yttre 

och inre stimuli. De yttre stimuli utgörs av ljud, ljus och fysiska stimuli, medan inre stimuli 

återspeglar upplevelser av sjukdom, smärta och läkemedelpåverkan. Dessa stimuli stör 

sömnen som är ett bräckligt fysiologiskt tillstånd (Hudak & Gallo, 2005; Krachman, Criner & 

D´Alonzo, 1995; Bizek & Fontaine, 2009). Undersökningar har visat att 

intensivvårdspatienters sömn är mer ytlig och inte lika djup som vid normal sömn då 

sömnrytmen ofta är störd. Även om det totala antalet timmar sömn verkar vara tillfredsställd 

visar intensivvårdspatienter en avvikande rytm gällande sömn kontra vakenhet. Sömnen följer 

inte de normala stegen i sömncykeln och är ofta fragmenterad (Coyer, Wheeler, Wetzig & 

Couchman, 2007; Drouot, Cabello, D'Ortho & Brochard, 2008; Freedman, Gazendam, Levan, 

Pack & Schwab, 2001; Honkus, 2003; Ozsancak, D'Ambrosio, Garpestad, Schumaker & Hill, 

2008). 

Patienter på intensivvårdsavdelning vårdas ofta intuberade och med hjälp av ventilator. 

Cooper, Thornley, Young, Slutsky, Stewart & Hanly (2000) visade i sin studie att sömnen hos 

dessa patienter är svårt fragmenterad på grund av många uppvaknanden. De fann att 

nattsömnens kvalité var kraftigt reducerad. 

Freedman, Kotzer och Schwab (1999) undersökte i sin studie patienters upplevelser av vad 

som störde sömnen under deras vistelse på intensivvården. Resultatet visade att de faktorer 

som störde mest förutom höga ljudnivåer var interventioner av personalen såsom hygien, 

registrering av vitalparametrar och diagnostiska undersökningar. Detta styrks även i en studie 

av Tamburri et al. (2004). 

En studie gjord av Meyer, Eveloff, Bauer, Schwartz, Hill och Millman (1994) gällande ljud 

och ljusnivåer samt interventioner av sjukvårdspersonal på intensivvårdsavdelningar visade 

att patienterna stördes varje timme via någon intervention. Som längst fann de en period på 

natten om 4 timmar där patient blivit lämnad ostörd. Celic et al. (2005) visade i sin studie att i 

medeltal stördes intensivvårdspatienten 51 gånger per natt. Störningarna i sömnen berodde på 

kontroll, behandling- och omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan utförde. Liknande studier 

gjord av Tamburri (2004) visar ett medeltal på 42,6 interventioner per natt på en 

intensivvårdsavdelning. Under 147 studerade nätter av 50 patienter fann de sammanlagt 9 

perioder på 2-3 timmar då ingen intervention registrerades. I en äldre studie gjord av Woods 
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(1972) framkom det att intensivvårdspatienter stördes med fysiska stimuli genomsnitt 59,5 

gånger per natt och hade som längst en sammanhängande viloperiod på 43 minuter. 

Edwards (1993) beskriver i sin studie att patienterna hade ostörd tid på 60 minuter 2,2 gånger 

per dygn. I studien beskrivs de störande momenten som blodtryck- och temperaturmätning, 

vändningar, munvård samt sugning i övre och nedre luftvägar.  

Mediciner som används inom intensivvården, såsom benzodiazepiner, betablockerare och 

katekolaminer, har negativ effekt på sömn- och dygnsrytmen. Patienterna sederas ofta djupt 

för att tåla behandling, såsom respiratorvård. Det är viktigt att komma ihåg att sedering inte 

ger sömn utan farmakologisk medvetandepåverkan, vilket resulterar i att den del av sömn som 

ger tid för läkning uteblir (Honkus, 2003; Larsson & Rubertsson, 2005).  

Flertalet studier visar att sömnfrämjande åtgärder såsom att skapa lugn och ro, dämpning av 

belysning eller minskning av beröring av patienten inte prioriteras på samma sätt som de mer 

medicinskt avancerade åtgärder (Honkus, 2003). 

 

2.6 Utebliven vila och sömn 

För att bibehålla normala funktioner hos människan bör sömn, som är ett grundläggande 

behov, tillgodoses inom sjukvården. Det är viktigt att som sjuksköterska förstå vilans och 

sömnens funktioner som en del av läkningsprocessen (Jönsson, 1995). Dogan, Ertekin & 

Dogan, (2005) beskriver i sin studie hur omvårdnadspersonal ger stöd i flertalet dagliga 

rutiner till patienter som inte kan tillgodose sina egna fysiologiska behov. Många patienter 

upplevde att dessa omvårdnadsinterventioner, såsom tidig start av morgontvätt, störde 

nattsömnen. Freedman et al. (2001) menar att patienterna på intensivvårdsavdelningen sover 

mycket men lider ändå av sömnbrist. De får ingen kvalitativ sömn, detta relaterat till det akuta 

sjukdomstillståndet men också relaterat till att de utsätts för frekventa stimuli i 

intensivvårdsmiljön. 

Friese, Diaz-Arrastia, McBride, Frankel och Gentilello (2007) beskriver i sin studie att 

patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning har en försämrad sömn och det är motiverat 

att arbeta fram strategier som främjar sömn under intensivvårdstiden. Friese et al. (2007) 

skriver vidare i sin diskussion att hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar är 

bristen på sömn en förbisedd komplikation som bidrar till sämre hälsa och välbefinnande om 
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den inte uppmärksammas. Mellman (2002) visar genom sin studie att patienter som utsatts för 

traumatisk skada har förändrade sömnmönster, och däribland minskad REM-sömn. Brist på 

sömn kan leda till oro, agitation, delirium och försämrad sårläkning. Mornhinweg och 

Voignier (1996) betonar vikten av vila och uttrycker att om individen inte får tillfredsställt sin 

fysiska, psykiska och andliga vila finns risken för att denne kollapsar. 

Cooper et al (2000) fann i en studie att intensivvårdspatienterna hade en störd nattsömn och 

detta påverkade på så sätt att de var tröttare dagtid och hade nedsatt kognitiv förmåga. 

Fokus på sömn och sömnproblematik inom intensivvård är stor och flertalet studier har gjorts 

(Frisk & Nordström, 2003; Freedman et al, 2001; Honkus, 2003). Däremot är 

intensivvårdspatienters behov av vila mindre utforskat. 

 

2.6.1 Akut förvirringstillstånd 

Flertalet intensivvårdspatienter utvecklar ett tillstånd av akut förvirring även kallat 

intensivvårdssyndrom. Patienten får svårt att orientera sig i tid och rum. Att samordna och ta 

emot information blir svårt för patienten. Sömnbrist och rubbning av dygnsrytmen på 

intensivvårdsavdelning är en stor riskfaktor för utvecklingen av intensivvårdssyndrom. 

Intensivvårdssyndrom har varit känt och beskrivits sedan mitten av 1960-talet. Incidensen av 

patienter som utvecklar intensivvårdssyndrom är ca 60-80 procent och har en negativ 

påverkan på patienten samtidigt som det kan leda till förlängd sjukhusvistelse och därmed 

högre kostnader för samhällsekonomin. Patientens akuta förvirringstillstånd ökar även 

anhörigas lidande då de ser sin närstående i detta förvirringstillstånd (Hewitt, 2002; Larsson 

& Rubertsson, 2007; Millbrandt, et al., 2004; Weinhouse, Schwab, Watson, Patil, Vaccaro, 

Pandharipande & Wesley Ely, 2009). 

Att tidigt upptäcka och förebygga utvecklingen av de kliniska symtomen på 

intensivvårdssyndrom kan vara svårt för vårdpersonalen då mönstret är unikt för varje patient, 

men att försöka förebygga diagnostisera och behandla intensivvårdssyndrom har både 

mänskliga och sociala fördelar (Hewitt, 2002). 
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2.7 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) för legitimerade sjuksköterskor beskrivs att 

det ingår i sjuksköterskans ansvarsområde att tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska även medverka till utveckling av en god vårdmiljö och 

i samband med vård och behandling motverka komplikationer. Att vårda kritisk sjuka 

patienter är en uppgift som kräver huvud, hjärta och hand (Almerud, 2007) och enligt 

Henderson (1969) är det en del av den grundläggande sjukvården att hjälpa patienten till vila 

och sömn. Henderson skriver vidare att med utgångspunkt att alla människor är i behov av 

vila bör inte omvårdnad gällande vila skilja sig åt mellan patienter. Samtidigt skriver hon att 

främjandet av vila helst ska utgå från de egna önskemålen och vanorna. Oavsett 

sjukdomstillstånd, diagnos eller prognos ska det grundläggande behovet av vila och sömn 

alltså ha samma prioritet (a.a.).  

Patienter på intensivvårdsavdelningar känner sig bundna till övervakningsapparatur och de 

berättar att de upplever en existentiell ensamhet. Detta har Almerud (2007) beskrivit i sin 

avhandling. Patienterna känner att de lägger sina liv i vårdarens händer då de inte har förmåga 

att själva påverka sin situation. Delvis kunde detta överlämnande inge en känsla av trygghet 

samtidigt som en känsla av att vara utelämnad. I mötet och arbetet med den kritiskt sjuka 

patienten är denna känsla av utlämnande något som ställer krav på vårdaren. 

Vikten av sömn och följderna vid brist på sömn är viktigt för sjuksköterskan att känna till för 

att kunna främja vila (Morton & Fontaine, 2009). Rimligtvis leder sömnbrist till ett ökat 

behov av vila. Honkus (2003) anser att patientens behov av sömn är ett eftersatt ämne i både 

utbildningen och klinisk verksamhet, vilket leder till att kunskapen om sömn och 

sömnsvårighet blir otillräcklig. Honkus (2003) påpekar att de som ska ge och säkerställa vård 

för den kritisk sjuke inte får lära sig nog om ett av människans grundläggande behov. 
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3 Problemformulering 

Betydelsen av sömn är känt och att intensivvårdspatienten lider av sömnbrist likaså. Sömn är 

inte viktigt bara av humanitära skäl utan också viktigt för tillfrisknandet. Som patient på en 

intensivvårdsavdelning befinner man sig i en stressande miljö med högteknologisk utrustning 

och medicinskt avancerad vård. All denna övervakning och utrustning utgör ett hinder för att 

patienten ska kunna vila, och har en negativ inverkan på fysisk och psykisk läkning och 

återhämtning. Sömn är ofta något som glöms bort och inte alltid prioriteras för den kritiskt 

sjuka patienten. När litteraturen beskriver intensivvårdssyndrom betonas att bristen på vila 

och sömn är en av de bidragande faktorerna. 

Det skulle kunna vara rimligt att förutsätta att behovet av att kunna få vila på dagen ökar då 

möjligheterna att erbjuda en god och kontinuerlig nattsömn kan vara begränsade. 

Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret att befrämja vilan då patienten inte alltid är kapabel 

till att kunna förmedla sina önskemål. För att kunna planera vila bör 

intensivvårdssjuksköterskan vara medveten om när utrymme för detta finns och vilka hinder i 

form av fysiska stimuli som gör vilan svår att uppnå. 

   

4 Syfte 

Syftet är att kartlägga intensivvårdspatienters perioder med och utan fysisk stimuli under dag- 

och kvällstid (07.00-21.30). 
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5 Metod 

5:1 Design  

Denna studie var en observationsstudie utförd på en flerbäddssal på en 

intensivvårdsavdelning. Data samlades in av författarna som var icke deltagande observatörer 

under dag- och kvällstid. Metoden för studien inspirerades av Patel och Davidsson (2003) för 

genomförande av observationsstudie.  

Alla som var i direkt kontakt med patienten, såväl sjukvårdspersonal som anhöriga, 

observerades och data registrerades. Inga data gällande patienternas ålder, kön eller diagnos 

har samlats in. 

 

5:2 Urval 

Centrala intensivvårdsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Solna har tre flerbäddssalar med 

tre till fyra sängplatser i varje samt fyra enkelsalar. Flerbäddssalarna är varandra lika med en 

till två sängplatser i vardera sidan av rummet med en övervakningsmodul i mitten. Från 

övervakningsmodulen kan personalen övervaka patienter genom glasfönster. Inuti modulen 

sker mestadels av rondarbetet samt telefonsamtal och samtal mellan övriga vårdgivare. 

Samtliga observationer ägde rum på flerbäddssal. 

För att renodlat mäta fysiska stimuli valdes intensivvårdspatienter som inte kunde 

kommunicera och påverka sin situation. För att uppnå detta valdes intuberade patienter och 

som vårdats mer än 24 timmar på intensivvårdsavdelning, detta på grund av att det normalt är 

en högre aktivitet kring patienten det första dygnet. Patienterna skulle vara övervakade med 

basal intensivvårdsövervakning (SFAI, 2009). Patienter som behandlades med Hyper Bar 

Oxygen (HBO) och patienter som planerades för operation exkluderades då dessa patienter 

inte var kvar på sin sängplats under en längre tid. All fysisk kontakt med patienten och även 

tillstötning, höjning och sänkning av patientens säng registrerades på ett observationsschema 

(bilaga 1). 
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5:3 Observationsschema  

Enligt Patel och Davidssons (2003) instruktioner gällande utformning av observationsschema 

utformades en lista av de fysiska stimuli i form av interventioner som var relevanta (bilaga 1). 

Interventionerna i listan definierades i kategorier och var varandra uteslutande så att 

observatörerna med enkelhet kunde identifiera dem. Interventioner graderades inte. Dessa 

blev 12 numrerade kategorier som författarna tog fram utifrån egen förvärvad erfarenhet om 

hur en dag (07.00-21.30) ser ut för patient och personal på intensivvårdsavdelningen. Antal 

kategorier i ett observationsschema bör enligt Patel och Davidsson (2003) ligga mellan 10-20 

för att vara täckande. Vid ett högt antal kategorier finns risken för felregistrering eftersom 

observatörerna måste hålla reda på många kategorier (a.a).  I första kolumnen fanns plats för 

registrering av nummer för kategori. Då interventionernas varaktighet och tiden mellan dessa 

var av intresse upprättades tre till kolumner för start- och stopptid samt totaltid. Sista 

kolumnen gav utrymme för kommentarer. Förklaring till kategorierna (bilaga 2) fanns att 

tillgå för författarna under tiden för observationerna. 

 

5:4 Genomförande 

Observationerna skedde under sex dagar, uppdelat på tre förmiddagspass (07.00-14.00) och 

tre eftermiddagspass (14.00–21.30). Då personalen som arbetar kvällsskiftet börjar klockan 

13.30 och kommer igång med patientvård cirka klockan 14 valdes att ta brytpunkten för denna 

observationsstudie mellan för- och eftermiddagspass vid det klockslaget. 

Kliniklärare och/eller sektionsledare bistod författarna med lämplig patient, gällande 

urvalskriterier, inför varje observation. 

Observatörerna satt pass om 1,5 timmar och observerade all kroppsnära interventioner med 

patient. Observatören satt på en stol bakom huvudändan på patientsängen för bästa överblick 

samt minsta möjliga inverkan på arbetet på salen. Start- och stopptid för varje intervention 

registrerades. Vid tillfällen då flera interventioner skedde samtidigt registrerades detta i 

kommentarsfältet. Om tid mellan interventioner varade mer än en minut registrerades detta 

som avbrott. Tidtagning skedde med hjälp av digital klocka. Samma klocka användes vid 

samtliga observationstillfällen. Första dagens observation fungerade som pilotstudie och 

inkluderades i resterande studie. För att smälta in i miljön och även av hygieniska skäl bars 

arbetskläder.  
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5:5 Dataanalys 

Databearbetning skedde genom summering av registreringarna på observationsschema. 

Aktiviteter och åtgärder riktade mot patienten placerades in i en tidslinje. Registreringarna för 

varje pass överfördes till varsitt diagram, totalt sex stycken (tre förmiddagspass Fm och tre 

eftermiddagspass Em). Alla kontakter och deras längd i minuter fördes över till tidslinjen och 

på så sätt tydliggjordes den tid som patienten varit utan fysiska stimuli. Alla fysiska stimuli 

som varade mindre än eller lika med en minut registrerades som en minut för att i diagrammet 

få en översikt på tiden då patienterna var med eller utan fysiska stimuli. 

 

6 Etiska aspekter 

Inför studien togs muntlig och skriftlig kontakt med verksamhetschef på berörd avdelning. 

Observationsstudien påbörjades efter godkännande (bilaga 3). Studien godkändes som ett 

kvalitetssäkerhetsprojekt. Personal på intensivvårdsavdelningen erhöll muntlig information av 

författarna. Informationen beskrev studien som observation av intensivvårdsmiljön och 

aktiviteter kring patienten. Denna begränsning av information hade till syfte att personalen 

inte skulle bli påverkade i sitt arbete. 

Vid anhörigs närvaro tillfrågades dessa om tillåtelse för observationen med hjälp av både 

muntlig och skriftlig information (bilaga 4). I de fall anhörig inte var närvarande hos patienten 

utgick författarna från presumtivt samtycke. De data som samlades in kan inte kopplas till 

patientidentifikation. Patient har inte utsatts för risk eller skada, däremot kan resultaten i 

denna studie komma att användas till gagn för framtida kvalitetsäkerhetsarbete.  

Resultaten som redovisas i denna studie kommer att kunna kopplas till verksamhet men inte 

till individ. 
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7 Resultat 

Sammanlagt observerades tre förmiddagspass (Fm1-3), mellan 07.00-14.00 motsvarande 420 

minuter, och tre eftermiddagspass (Em1-3), mellan 14.00–21.30 motsvarande 450 minuter. 

 

7.1 Perioder utan fysiska stimuli 

 

 

 

Figur 1. Kartläggning av fysiska stimuli under tre förmiddagspass (Fm) mellan kl 07.00-14.00. 

 

 Perioder      

utan fysiska stimuli. 

 Perioder med 

fysiska stimuli. 
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Förmiddagspass 1 (Fm1, figur 1) hade 256 minuter utan fysiska stimuli, motsvarande 61 % av 

den totala observerade tiden på 420 minuter. Längsta period utan fysiska stimuli var 58 

minuter på morgonen innan morgonarbetet startat. Som man kan se i figur 1 finns tre längre 

perioder utan fysiska stimuli mellan 11.30–13.00. De är på 37 min, 28 min och 31 min, 

tillsammans med tiden för avbrotten hade de gett en sammanhängande tid på 112 minuter utan 

fysiska stimuli om de inte hade avbrutits.  

Förmiddagspass 2 (Fm2, figur 1) fick 211 minuter utan fysiska stimuli, det motsvarar 50,2 % 

av den observerade tiden på 420 minuter. De längsta perioderna utan fysiska stimuli var på 28 

minuter på morgonen vid observationsstart, senare även 25 minuter och 23 minuter, dessa 

perioder var inte sammanhängande. Noterbart är att patienten hade pågående kontinuerlig 

dialysbehandling. 

Förmiddagspass 3 (Fm3, figur 1) fick 106 minuter utan fysiska stimuli, motsvarande 25 % av 

den observerade tiden på 420 minuter. Längsta sammanhängande tid utan fysiska stimuli var 

38 minuter innan arbetet startades på morgonen. Näst längsta sammanhängande tid utan 

fysiska stimuli var en period på 15 minuter mitt på dagen. 
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Figur 2. Kartläggning av fysiska stimuli under tre eftermiddagspass (Em) mellan kl 14.00–21.30. 

 

Eftermiddagspass 1 (Em1, figur 2) hade 283 minuter utan fysiska stimuli, motsvarande 63 % 

av den observerade tiden på 450 minuter. Sammanhängande tid med frånvaro av fysiska 

stimuli registrerades till 88 minuter och 13 minuter, avbrottet däremellan varade en minut. 

Tillsammans utan avbrott hade det gett en sammanhängande tid på 102 minuter utan fysiska 

stimuli. Föregående detta finns även en period om 39 minuter mellan klockan 16.52–17.31 då 

patienten varit utan fysiska stimuli. 

 Perioder      

utan fysiska stimuli. 

 Perioder med 

fysiska stimuli. 
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Eftermiddagspass 2 (Em2, figur 2) fick 251 minuter utan fysiska stimuli, det motsvarar 56 % 

av den totala observerade tiden på 450 minuter. Två längre perioder utan fysiska stimuli 

registrerades på 43 minuter och 19 minuter, avbrottet mellan dessa perioder varade i 2 

minuter. Tillsammans utan avbrott hade de gett en sammanhängande tid på 64 minuter utan 

fysiska stimuli. Senare finns det även en period på 27 minuter utan fysiska stimuli framåt 

kvällen. 

Eftermiddagspass 3 (Em3, figur 2) hade 313 minuter utan fysiska stimuli, vilket motsvarar 

69,5 % av den totala observerade tiden på 450 minuter. Längsta sammanhängande period utan 

fysiska stimuli är på 73 minuter. Det finns även en period på 47 minuter som följs av en 

period på 34 minuter utan fysiska stimuli, avbrottet mellan är på 7 minuter. Tillsammans utan 

avbrott hade de gett en sammanhängande tid på 88 minuter utan fysiska stimuli. 

Tabell 1. Längsta period utan fysiska stimuli i minuter. 

  Fm1 Fm2 Fm3 Em1 Em2 Em3 

Minuter 58 25 38 88 43 73 

 

 

Antalet perioder utan fysiska stimuli räknades till totalt 155 under de sex observerade passen. 

Dessa är alla av varierande längd. 51 % av perioderna utan fysiska stimuli varade i mindre än 

fem minuter. Det ger ett genomsnitt på 13,2 perioder per pass. 

Tabell 2.  Antal perioder utan fysiska stimuli uppdelat i tidsintervall. 

  Fm1 Fm2 Fm3 Em1 Em2 Em3 

< 5 min 6 20 13 18 16 6 

 5-29 min 9 14 6 12 12 13 

 30-59 min 3 0 1 1 1 2 

60-89 min 0 0 0 1 0 1 

≥ 90 min 0 0 0 0 0 0 

Summa antal perioder 

utan fysiska stimuli 18 34 20 32 29 22 

Uttalad patientvila Ja nej nej nej nej Ja 

 

För att belysa frekvensen av samtliga perioder utan fysiska stimuli visas tidsintervaller kontra 

antal i tabell 2. Vid två av observationstillfällen uttalades att patienten skulle få vila. 
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7.2 Perioder med fysiska stimuli 

Intensivvårdspatienterna utsätts frekvent för flertalet fysiska stimuli. I medeltal under 

förmiddagspassen påbörjades 23,67 (3,38st/h) fysiska stimuli och på eftermiddagspassen 

27,67 (3,69st/h) fysiska stimuli. Det totala genomsnittet gällande samtliga sex observerade 

pass är 25,67 fysiska stimuli per patient och pass. 

Under de sex pass som observerades registrerades det 154 perioder med fysiska stimuli av 

olika längd. Antalet perioder med fysiska stimuli som varade mindre än en minut var 72 

stycken, detta motsvarar 46,8 %. 

De fysiska stimuli som varade mindre än en minut delades in i sju kategorier. Arträrblodgas, 

status (kontroll av vakenhet, infarter, temperatur, endotrachealtub samt distalstatus), 

administrering av läkemedel (inhalationer, subkutana injektioner, ögondroppar och 

sondhantering) felsökning övervakningsapparatur, positionsändring (ej vändning), 

handpåläggning (dra i lakan, hej/hejdå av personal) och tillstötning/lutning mot säng. 

 

Tabell 3. Antal fysiska stimuli under en minut samt orsakerna. 

  Fm1 Fm2 Fm3 Em1 Em2 Em3 

Artärblodgas 1 1 0 1 0 2 

Status 1 4 3 2 4 1 

Administrering av läkemedel 2 3 0 1 3 3 

Felsökning övervakningsapparatur 0 3 3 3 0 2 

Positionsändring 2 1 0 1 1 0 

Handpåläggning 0 1 0 2 1 3 

Tillstötning/lutning mot säng 4 5 1 4 3 0 

Summa fysiska stimuli < 1min 10 18 7 14 12 11 

 

Det registrerades totalt 24 icke vårdrelaterade tillstötningar eller lutning mot patientsäng 

under de sex pass som observerades, det ger ett medeltal på 4 per patient och pass. Av dessa 

är 17 under en minut och 7 med längre varaktighet, som längst på 7 minuter. 
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Gemensamt för de observerade förmiddagspassen är att tider med minskad frekvens av 

fysiska stimuli tycks förekomma vid passets start samt mitt på dagen vid lunchtid för 

personalen. Vidare presenteras dessa perioder mitt på dagen där det funnits potential för 

sammanhängande vila. 

Fm1 hade 164 minuter med fysiska stimuli, vilket motsvarar 39 % av den totala observerade 

tiden på 420 minuter. Som synes i figur 3 är interventionerna i det första avbrottet spridda och 

genererar en total tid på 8 minuter. Dessa är, i tidsordning, på grund av tillstötning av säng, 

läkemedelsadministrering två gånger och handpåläggning. Nästkommande avbrott har också 

en sammanlagd tid på 8 minuter, detta är på grund av administrering av läkemedel vilket sker 

två gånger med 4 minuters mellanrum. Den sista stapeln markerar början på en längre period 

av fysiska stimuli. 

 

Figur 3. Förstoring på tid mellan 11.30–13.30 från förmiddagspass 1 (Fm1). 

 

Fm2 hade 209 minuter med fysiska stimuli, vilket motsvarar 49,8 % av den totala observerade 

tiden på 420 minuter. Som synes i figur 4 finns flera fysiska stimuli på mindre än eller lika 

med en minut. Dessa avbrott från potentiell viloperiod är, i tidsordning, felsökning av 

övervakningsapparatur, administrering av läkemedel, handpåläggning, tillstötning av säng, 

felsökning av apparatur, handpåläggning. Därefter följer ett avbrott på 9 minuter för 

bortkoppling av dialysbehandling. Från ca 12.30 påbörjas förberedelser inför överflytt till 

annan avdelning. 

 Perioder      

utan fysiska stimuli. 

 Perioder med 

fysiska stimuli. 
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Figur 4. Förstoring på tid mellan 11.30–13.00 från förmiddagspass 2 (Fm2). 

 

Fm3 hade 314 minuter av 420 minuter med fysiska stimuli, motsvarande 75 % av den totala 

observerade tiden. Orsaken till det höga antalet minuter av fysiska stimuli är en omfattande 

omläggning som skedde på operation, transport till och från operation samt förberedelse och 

omhändertagande efteråt. 

 

Gemensamt för de observerade eftermiddagspassen är att tider med minskad frekvens av 

fysiska stimuli tycks förekomma vid tid då personalen har måltidsuppehåll samt vid passets 

slut. Vidare presenteras dessa perioder under kvällen där det funnits potential för 

sammanhängande vila. 

Em1 hade 167 minuter med fysiska stimuli, vilket motsvarar 37 % av den totala observerade 

tiden på 450 minuter. I figur 5 belyses det fysiska stimuli som avbryter den längsta perioden 

utan fysiska stimuli. Avbrottet där emellan beror på en frånkoppling av antibiotika som 

generar en minut. 

 

Figur 5. Förstoring på tid mellan 18.06–19.48 från eftermiddagspass 1 (Em1). 
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Em2 hade 199 minuter med fysiska stimuli, vilket motsvarar 44 % av den totala observerade 

tiden på 450 minuter. I figur 6 belyses de fysiska stimuli som orsakar avbrotten i den 

potentiellt längsta perioden utan fysiska stimuli. Det första avbrottet genererar 2 minuter och 

berodde på besök av personal från vårdavdelning. Nästföljande avbrott är på grund av 

felsökning av övervakningsapparatur. Utan dessa avbrott hade perioden utan fysiska stimuli 

uppmätt 69 minuter. 

 

Figur 6. Förstoring på tid mellan 17.50–18.59 från eftermiddagspass 2 (Em2). 

 

Em3 hade 137 minuter med fysiska stimuli, vilket motsvarar 30,5 % av den totala observerade 

tiden på 450 minuter. I figur 7 ses ett avbrott på 7 minuter som berodde på tillstötning av säng 

i samband med teknisk uppgradering kring sängplats. Detta följs av ytterligare en tillstötning 

av säng som genererar 1 minut. Utan dessa hade perioden utan fysiska stimuli uppmäts till 92 

minuter. 

 

Figur 7. Förstoring på tid mellan 16.34–18.06 från eftermiddagspass 3 (Em3). 
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8 Diskussion 

8:1 Metoddiskussion 

Valet att genomföra studien på flerbäddssal grundades på att dessa salar är mest representativa 

för en plats på centrala intensivvårdsavdelningen. Studien har genomförts med kvantitativt 

förhållningssätt och icke deltagande observation. Målet med att vara icke deltagande 

observatör var att registrera tidsåtgång och frekvens av fysiska stimuli för patienten. Rollen 

som observatör informerades i förväg för den observerade gruppen och alla parter var 

medvetna om att observatörerna skulle exkluderas från vårdarbetet. Polit och Beck (2004) 

framhåller att det finns en risk för att observatören påverkar gruppen om denna är deltagande i 

arbetet, då det kan störa gruppens naturliga beteende. Under observationerna förekom det 

enstaka tillfällen då personal i samband med omvårdnadstillfälle bad observatören om att göra 

små insatser såsom att tysta ett larm eller att räcka något som var utom räckhåll. Det är 

författarnas uppfattning att detta inte störde tidsregistreringen gällande observationstillfället. 

Observatörerna var kända för personalgruppen, uppfattningen var att personalen var positivt 

inställda till att studien genomfördes. Medveten om att den observerade gruppens beteende 

och arbetssätt kan ändras trots att de inte vet vad som observeras försökte observatörerna 

undvika konversation. Patel och Davidsson (2003) beskriver att till en början ändras 

beteenden men när individen vänjer sig vid observatörerna, återgår beteenden till det vanliga 

efter en stund. Även Polit och Beck (2004) beskriver hur interaktionen mellan observatör och 

den observerade förändrar deltagarnas beteende. Enbart närvaro av observatör kan ändra den 

observerades normala aktiviteter och konversationer.  

För att stärka reliabiliteten testades interbedömmarreliabiliteten (Patel & Davidsson, 2003). 

Vid första observationen var båda observatörerna på plats vid samma tillfälle och registrerade 

individuellt på varsitt observationsschema under de första 2 timmarna. Testet visade god 

överensstämmelse mellan observatörernas observation och registrering. De enda skillnaderna 

som kunde identifieras var att tidsnotering skiljde sig 1-3 sekunder. Första 

observationstillfället fungerade även som en validitetstest av observationsschemat. De 

förutbestämde kategorier för observationer enligt schemat befanns valida. Det 

uppmärksammades att kommentarsfältet användes mer än förväntat, det sågs inte som något 

hinder utan säkerställde observationsschemats reliabilitet ytterligare då kategorierna beskrevs 

i ord. Första dagens observation inkluderades i studien. 
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Vid observationstillfällen upplevde ingen av observatörerna att det var svårt att hålla reda på 

kategorierna. Detta kan bero på att fokus var mer riktad på start- och stopptid av fysiska 

stimuli. När väl starttiden var registrerad fanns tid för att beskriva det fysiska stimulit. 

Utformningen av observationsschemat gjorde det enkelt att registrera fysiska stimuli, start- 

och stopptid och även skriva kommentarer. 

Beslutet att inkludera observationen för förmiddagspass 3 trots omläggning på operation 

grundade sig på att denna inte var planerad i förväg. Patienten operationsanmäldes under 

pågående observation. Valet att inkludera observationen representerar hur svårt det kan vara 

att planera för en dag samt hur oförutsägbar intensivvården är. 

Inför varje observationstillfälle valdes patienter i samråd med kliniklärare och/eller 

sektionsledare i strävan att få ett representativt material. Ingen information gällande 

patienternas ålder, kön eller diagnos registrerades med hänsyn till patientdatalagen (SOSFS 

2008:14). Fokus för observationerna var på arbetet runt patientplats. Under de sex dagar som 

observationerna tog plats, har samma personal inte observerats fler än en gång. Vid två 

observationstillfällen har arbetet kring samma patient observerats två gånger, dvs. fyra 

patienter totalt i studien. Dessa utfall var dock inte medvetna val utan slumpmässiga. 

 För att undvika påverkan hos de observerade hade videoinspelning kunnat användas, det är 

lättare att dölja en kamera än en observatör. Videoinspelning ger en möjlighet till att 

kontrollera råmaterial för ytterligare genomgång och kan förse med mer information än vad 

observatören kan se med blotta ögat (Polit & Beck, 2004). Anledningen till att denna studie 

inte har använt videoinspelning som observationsmetod är tidsbrist samt hinder i form av 

etiska övervägningar och tillståndsansökningar. 

 

8:2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det under alla observerade förmiddags- och eftermiddagspassen finns 

längre perioder som avbröts med kortvariga interventioner. Denna studie, som enbart 

observerat och kartlagt fysiska stimuli i intensivvårdsmiljön under dag- och kvällstid, visar att 

patienten hindras att vila för att kunna sova. Nyligen genomfördes en studie (Reichard & 

Tegnestedt, 2010) som hade till syfte att kartlägga höga ljudkällor på samma 

intensivvårdsavdelning. Det finns också studier gällande störande ljud och ljus som visar på 

samma problem för intensivvårdspatienter (Meyer el al, 1994; Scotto et al, 2009). 
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Intensivvårdssjuksköterskan kan genom att erbjuda sammanhängande 90 minuter vila med 

tillfälle för sömn under dygnet öka fysisk och psykologisk läkande. Dessa vilo- och 

sovstunder kan schemaläggas mellan perioder av omvårdnadsåtgärder (Dines-Kalinowski, 

2002b). Evans och French (1995) skriver att eftersom intensivvårdspatienter kräver frekventa 

omvårdnadsåtgärder är långa oavbrutna perioder av reparativ sömn sällsynta.  

Under samtliga observationsperioder fann författarna att ingen av patienterna uppnådde en 

sammanhängande period med frånvaro av fysiska stimuli på 90 minuter eller mer. Det 

närmaste var 88 minuter som ägde rum under ett kvällspass. På eftermiddagarna observerades 

längre perioder utan fysiska stimuli som hade kunnat ge mer utrymme för sammanhängande 

vila. Orsakerna till varför det på eftermiddagstid fanns mer tid för perioder utan fysisk stimuli, 

kanske beror på att det under dagtid finns mer schemalagda aktiviteter och fler kategorier av 

vårdgivare som kommer till patienten för att göra bedömningar. Det är även ett större antal 

personal som cirkulerar på patientsalarna under dagtid. 

För att maximera läkning i intensivvårdsmiljö rekommenderar Evans och French (1995) en 

aktiv promotion av vila och sömn som en omvårdnadsintervention. Dines-Kalinowski (2002b) 

förordar att intensivvårdssjuksköterskan bör ge adekvat smärtlindring, kommunicera och 

berätta vad som sker och ge möjlighet till orientering i tid och rum. Att se till att patienten 

ligger bra i sängen, samt skapa välbekanta och regelbundna mönster är sätt att minska 

patientens stress och därigenom öka möjligheten till vila och sömn (a.a). 

 

Evans och French (1995) beskriver i sin artikel att det är välkänt att det är svårt att tillgodose 

intensivvårdspatienter 4-6 timmar av oavbruten sömn, istället för att sova koncentrerat på 

natten är sömnen uppdelad i mindre delar och spridd under dygnets 24 timmar. Även om 

patienterna får fullständigt antal timmar sömn är det inte kvalitativt. I jämförelse är samma 

antal timmar sömn som erhålls kontinuerligt mer reparativ än om den är fragmenterad 

(Edwards, 1993; Haigh, 2001). Sömnbrist och sömnfragmentering stör 

intensivvårdspatientens läkning, både fysiskt och psykiskt. Sömnfragmentering uppstår när 

frekventa störningar förhindrar patienten från att fullfölja en hel sömncykel på 90 minuter. 

(Cooper, 2000; Edwards, 1993; Freedman, 2001; Haigh, 2001).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Evans%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22French%20DG%22%5BAuthor%5D
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Vid denna kartläggning gällande fysiska stimuli framkom att patienterna utsattes för fysiska 

stimuli under kort tid med kort tid emellan. Mer än hälften av samtliga perioder utan fysiska 

stimuli varade ≤ 5 minuter, detta i kontrast med att drygt hälften (46,8 %) av samtliga 

interventioner som utfördes varade mindre än en minut visar på fragmentering av tid för vila. 

Det framkom i studien att det fanns tillfällen där det hade kunnat ges tid för längre 

sammanhängande tid utan fysiska stimuli. Dessa avbröts vid samtliga observationstillfällen av 

enstaka vårdinterventioner. Många av interventionerna var av sådan karaktär att det kunnat 

vara möjligt att reducera dem till antalet och därmed öka möjligheten till vila. 

Ulfberg (2009) beskriver att sovstunder mellan 07-14 innehåller mer REM-sömn, medan steg 

3- och 4-sömn dominerar i eftermiddags- och kvälls sovstunder. Genom att förstå sömnens 

psykologiska förmåner stöds sjuksköterskan att utveckla mer effektiva strategier för att främja 

sömn. För att kunna möjliggöra adekvat längd av viloperioder dagtid, såväl som längre 

sömnperioder på natten är det viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om durationen av en 

sömncykel (Jönsson, 1995). Miljön kring patienten är viktigt och intensivvårdssjuksköterskan 

kan göra mycket för att främja en normal dygnsrytm, till exempel kan ljud och ljus begränsas 

och vårdåtgärder samordnas dagtid samt minimeras nattetid (Dines-Kalinowski, 2002a; 

Jönsson, 1995; McCarley, 2007; Ulfberg, 2009).  

 

Studier av Freedman et al. (1999) och Tamburri et al. (2004) beskriver registrering av 

vitalparametrar och hygien som två av de största orsakerna till varför patienter upplevde att 

deras sömn blev störd. Evans och French (1995) beskriver att den kritiskt sjuka 

intensivvårdspatienten kräver frekventa positionsändringar, hemodynamisk monitorering och 

lungvård. Evans och French (1995) förklarar att intensivvårdssjuksköterskan kommer i 

konflikt mellan att utföra dessa åtgärder eller att tillåta patienten att få vila och sova.  

Frekvensen på antal fysiska stimuli per observationstillfälle i denna studie uppgår till 25,7 

gånger. Följaktligen påbörjas 3,7 gånger per timma någon form av intervention. Författarna är 

väl medvetna om patienternas konstanta behov av övervakning och åtgärd men samtidigt är 

det viktigt att tidigt uppmärksamma onödiga fysiska stimuli och försöka samordna 

vårdaktiviteter bättre för att möjliggöra vila och sömn. 

Enligt Evans och French (1995) är verkligheten att patienter på intensivvårdsavdelningen är 

kritiskt sjuka och kräver kontinuerlig övervakning och avancerad vård. Dock finns det många 
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som utför åtgärder på rutin eller enligt tradition. De beskriver även att gällande stabila 

intensivvårdspatienter, gör intensivvårdssjuksköterskan ett val mellan att låta patienten få vila 

och sova eller att utföra en rutinmässig åtgärd eller utvärdering. Valet representerar den 

konstanta konflikten inom intensivvården. Den högteknologiska miljön inom intensivvården 

kräver en genomtänkt strategi gällande patientvård (Evans & French, 1995). Dracup och 

Bryan-Brown (1993) menar att traditionellt omvårdnadsarbete kan komma i konflikt med 

forskningsresultat. Dessa åtgärder försvårar integrering av forskningsresultat i kliniskt arbete. 

Därför kan, även om vårdpersonal känner till sömnens vikt i läkningsprocessen, traditionell 

prioritering komma i vägen för sömn (a.a).  

 

Även om det finns multipla studier gällande vikten av sömn och effekterna av 

sömnstörningar, finns det i den kliniska verksamheten många barriärer som förhindrar en 

ostörd sömn (Celic et al, 2005; Dracup & Bryan-Brown, 1993; Drouot et al, 2008; Freedman 

et al, 2001; Fontana & Pitiiglio, 2010; Jönsson, 1995; Shilo et al, 1999). Dessa studier påvisar 

att frekventa fysiska stimuli är en bidragande faktor till att intensivvårdspatienters sömn blir 

störd.  

Observationsstudien visar att många av de fysiska stimuli patienten utsätts för är på grund av 

tillstötning av säng, positionsändringar och felsökning av övervakningsutrustning. I resultatet 

kan även läsas att många korta störningar var i relation till trånga utrymmen. 24 fysiska 

stimuli under samtliga observationstillfällen orsakades av tillstötning av patientsäng. Dessa 

tillstötningar berodde på trånga arbetsutrymmen och otillgänglig apparatur. Till exempel att 

ventilator var placerad bakom huvudgaveln på sängen. Personalen stötte till sängarna vid 

passage eller när de sträckte sig över sängen för att tysta och bekräfta larm. Utöver trånga 

utrymmen observeras också att personal lutade sig mot patientsängen, dessa var ofta inte i 

samband med vårdarbete utan mer på grund av samtal mellan personal.  

Det handlingskraftiga förhållningssättet som finns inom intensivvården kan ha en indirekt 

men kraftfull influens på intensivvårdssjuksköterskans arbete och handlingar. Det finns ett 

behov av att samordna undersökningar och behandlingar och koncentrera insatser runt 

patienten för att kunna ge den möjlighet till längre sammanhängande perioder i frånvaro av 

fysiska stimuli. För detta krävs ett aktivt arbete, främst från intensivvårdssjuksköterskan, och 

en kommunikation mellan vårdgivare (Dines-Kalinowski, 2002a; Richards, Nagel, Markie, 

Elwell & Barone, 2003).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Evans%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22French%20DG%22%5BAuthor%5D
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Ett flertal studier har genomförts där man implementerar lugna stunder vid fasta tider på 

intensivvårdsavdelningar och vårdavdelningar. När införandet väl blivit rutin fann man många 

positiva effekter för både patienter och personal. Patienterna och anhöriga uppskattade de 

lugna stunderna. Det gav dem tid för vila och återhämtning. Personalen kände att de kunde gå 

ned i tempo, ta matrast i lugn och ro. De fick också tid att komma ikapp med administrativt 

arbete (Boehm & Morast, 2009; Dennis, Lee, Knowles-Woodard, Szalaj & Walker, 2010; 

Gardner, Collins, Osborne, Henderson & Eastwood, 2009; Lower, Bonsack & Guion, 2003). 

Vid två observationstillfällen kunde författarna notera att intensivvårdssjuksköterskan uttalade 

att patienten borde få vila och att interventioner skulle begränsas. Svårighet fanns i att 

uppmärksamma alla närvarande om aktuell patientvila. Med det höga antalet personal som 

cirkulerar och flera ingångar till sal såg författarna hindret med genomförandet.  

I en studie (Valente, Placidi, Oliviera, Bigagli, Morghen, Proietti & Gigli, 2002) beskrivs att 

patienter hade en bättre prognos och lägre mortalitet vid organiserad vila och sömn. 

 

Denna kartläggning bör stimulera till bättre vårdplanering. Genom att visualisera arbetspassen 

(figur 1-2) får man en uppfattning hur fragmenterad vilan och interventionerna är för 

patienten. Resultatet visar på de ofta förekommande korta fysiska stimuli samt dess 

splittrande effekt på den sammanhängande vilan.  

 

8:3 Slutsatser 

Av föreliggande observationsstudie framkommer, utifrån att enbart kartlägga fysiska stimuli, 

att patienterna på intensivvårdsavdelningen inte får tillfälle att vila under dag- och kvällstid. 

För att kunna skapa vilotider för patienten krävs engagemang från 

intensivvårdssjuksköterskan men även stöd från övriga yrkeskategorier. Dagliga rutiner och 

riktlinjer behövs för patientvila. Vila bör finnas med i samtliga patienters vårdplan. Om det 

hade funnits fasta rutiner för vilostunder har personalen något att förhålla sig till, detta är av 

vikt eftersom vila är viktigt för patientens välbefinnande och tillfrisknande. Det är viktigt att 

organisera arbetet under passet. Det är extra viktigt på flerbäddssalar där flera patienter vårdas 

med olika vårdbehov. Samtal kring vila bör initieras redan på morgonen när samtlig personal 

samlas inne på salen.  

 



27 

 

8:4 Klinisk betydelse 

Införande av vilotid mitt på dagen gynnar patienten och kan även göra arbetet för 

vårdpersonalen mer behaglig. Denna kartläggning har identifierat antal fysiska stimuli i 

frekvens och även beskrivit dessa stimuli. Förhoppningsvis ger det stöd för 

kvalitetsförbättringsarbete som leder till mer vila för patienterna och även lugnare stunder för 

personalen. 

 

8:5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Med tanke på intensivvårdspatientens kritiska tillstånd borde tillräcklig vila och sömn vara 

särskilt viktig för denna patientgrupp. Det är känt att vårdpersonal på intensivvårdsavdelning 

utför frekventa vårdåtgärder riktade mot patienten. Med vetskap om detta bör 

intensivvårdssjuksköterskor gemensamt med andra yrkeskategorier sätta upp tider för 

gemensam salsvila under dagen. Detta kan uppnås med att upprätta fasta rutiner för 

patientvila dagtid. Information till besökande och andra yrkeskategorier om varför vila är 

viktigt och vilka tider som gäller för detta är ett kriterium för att vila ska kunna uppnås. För 

att vila ska vara möjlig krävs ett aktivt arbete från alla parter samt respekt för den planerade 

vilotiden. Genom att tillsätta kompetensgrupper för specifikt vila kan frågor kring 

patienternas vila utvecklas. Där kan evidensbaserad forskning inom området tas fram och 

skapa en större förståelse för vila och dess betydelse.  

Många av tillstöttningar som framkom i denna studie var orsakade i samband med att personal 

var lutade mot patientsängen. I det aktiva arbetet med att organisera viloperioder bör personal 

erkänna patientens säng som tillhörande patientens personliga sfär. Samtal bör begränsas 

kring patientens säng och längre diskussioner bör föras i avskilda utrymmen.  

Intensivvårdspatienter är instabila och ibland är det inte alltid det går att ha vila dagtid. 

Intensivvårdssjuksköterskan kan i sitt dagliga arbete vara öppen för förslag och se till 

helheten. Om möjlighet till vila uteblivit under förmiddagen bör utrymme för detta försöka 

skapas på eftermiddagen. Diskussion kring detta bör föras vid överrapportering och skiftbyte. 

För att få en mer övergriplig bild på hur situationen i stort ser ut för en intensivvårdspatient 

bör en större studie genomföras. Fler observationer kan registreras simultant gällande ljud, 

ljus och fysiska stimuli. Videoinspelad observation vore att föredra då de observerade inte blir 

påverkade i sitt arbete.  
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Som en vidareutveckling på denna observationsstudie kan en implementeringsstudie bli 

aktuell där det införs såkallad Quiet Time. Att undersöka upplevelserna av viloperioder dagtid 

skulle vara av intresse då andra studier har visat på gynnsamma effekter, inte bara för 

patienter utan även för personal (Boehm & Morast, 2009). 



29 

 

9 Referenser 

Asp, M. (2002). Vila och lärande om vila: en studie på livsvärldsfenomenologisk grund. 

Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet, Göteborg studies in educational sciences.  

Almerud, S. (2007). Vigilance & invisibility: care in technologically intense environments. 

Växjö: Växjö University Press. 

Bizek, K. S & Fontaine, D. K. (2009). The Patient´s Experience With Criticall Illness. I P.G. 

Morton & D. K. Fontaine (Red.), Critical care nursing: a holistic approach. (9. uppl., s. 19-

32). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 

Boehm, H. & Morast, S. (2009). Quiet time: a daily period without distractions benefits both 

patients and nurses. The American Journal of  Nursing, 109(11 Suppl), 29-32. 

Broman, J. E. (2009). Den normala sömnen. I U. Ulfberg (Red). Ulfberg, J. (Red.), Sömn och 

sömnstörningar (s.15-22). Nora: Circad. 

Celik, S., Oztekin, D., Akyolcu, N. & Işsever, H. (2005). Sleep disturbance: the patient care 

activities applied at the night shift in the intensive care unit. Journal of Clinical Nursing. 

14(1), 102-106. 

Cooper, A. B., Thornley, K. S., Young, B. G., Slutsky, A. S., Stewart, T. E., & Hanly, P. J. 

(2000). Sleep in the critically ill patients requiring mechanical ventilation. Chest, 117(3), 809-

818. 

Coyer, F. M., Wheeler, M. K., Wetzig, S.M. & Couchman, B. A. (2007). Nursing care of the 

mechanically ventilated patient: what does the evidence say? Part two. Intensive & Critical 

Care Nursing.23(2), 71-80.  

Dennis, C. M., Lee, R., Woodard, E. K., Szalaj, J. J. & Walker, C. A. (2010). Benefits of quiet 

time for neuro-intensive care patients. The Journal of  Neuroscience Nursing: journal of the 

American Association of Neuroscience Nursing, 42(4), 217-24. 

Dines-Kalinowski, C. M. (2002a). Dream weaver. Nursing Management, 33(4), 48-49. 

Dines-Kalinowski, C. M. (2002b). Promoting sleep in the ICU. Nursing, 32(2), 6-8. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Boehm%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Morast%20S%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Nurs.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Celik%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Oztekin%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Akyolcu%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22I%C5%9Fsever%20H%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Clin%20Nurs.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Coyer%20FM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wheeler%20MK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wetzig%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Couchman%20BA%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Intensive%20Crit%20Care%20Nurs.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Intensive%20Crit%20Care%20Nurs.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dennis%20CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lee%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Woodard%20EK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Szalaj%20JJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Walker%20CA%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Neurosci%20Nurs.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Neurosci%20Nurs.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dines-Kalinowski%20CM%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Nurs%20Manage.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dines-Kalinowski%20CM%22%5BAuthor%5D


30 

 

Dogan, O., Ertekin, S. & Dogan, S. (2005). Sleep quality in hospitalized patients. Journal of 

Clinical Nursing. 2005, 14(1), 107-13. 

Dracup, K. & Bryan-Brown, C. W. (1993) Creating change in the ICU: the battle with 

tradition, tenure and tenacity. American Journal of Critical Care, 2(1), 1-2. 

Drouot, X., Cabello, B., D'Ortho, M. P. & Brochard, L. (2008). Sleep in the intensive care 

unit. Sleep Medicine Reviews, 12(5), 391-403.  

Edwards, G. B. & Schuring L.M. (1993). Sleep protocol: A research-based practice change. 

Critical Care Nurse, 13(2), 84-88. 

Evans JC, French DG. (1995). Sleep and healing in intensive care settings. Dimensions of 

Critical Care Nursing, 14(4), 189-99. 

Freedman, N. S., Kotzer, N. & Schwab, R. J. (1999). Patient perception of sleep quality and 

etiology of sleep disruption in the intensive care unit. American Journal of Respiratory and 

Critical Care Medicine, 159(4 Pt 1), 1155-1162. 

Freedman, N. S., Gazendam, J., Levan, L., Pack, A. I. & Schwab. R. J. (2001). Abnormal 

sleep/wake cycles and the effect of environmental noise on sleep disruption in the intensive 

care unit. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 163(2), 451-7. 

Friese, R. S., Diaz-Arrastia, R., McBride, D., Frankel, H., & Gentilello, LM. (2007). Quantity 

and quality of sleep in the surgical intensive care unit: are our patients sleeping? Journal of 

Trauma, Dec 63 (6), 1210-4. 

Frisk, U. & Nordström, G. Patients' sleep in an intensive care unit--patients' and nurses' 

perception. Intensive & Critical Care Nursing. 2003 Dec;19(6):342-349. 

Fontana, C. J. & Pitiiglio, L. I. (2010). Slepp Deprivation Among Critical Care Patients. 

Critical Care Nursing, 33(1), 75-81. 

Gardner, G., Collins, C., Osborne, S., Henderson, A. & Eastwood, M. (2009). Creating a 

therapeutic environment: a non-randomised controlled trial of a quiet time intervention for 

patients in acute care. International Journal of Nursing Studies, 46(6), 778-786. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dogan%20O%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ertekin%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dogan%20S%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Clin%20Nurs.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Clin%20Nurs.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dracup%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bryan-Brown%20CW%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Crit%20Care.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Drouot%20X%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cabello%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22d'Ortho%20MP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brochard%20L%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Sleep%20Med%20Rev.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Evans%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22French%20DG%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Dimens%20Crit%20Care%20Nurs.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Dimens%20Crit%20Care%20Nurs.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Freedman%20NS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kotzer%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schwab%20RJ%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Respir%20Crit%20Care%20Med.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Respir%20Crit%20Care%20Med.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Freedman%20NS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gazendam%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Levan%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pack%20AI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schwab%20RJ%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Respir%20Crit%20Care%20Med.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Frisk%20U%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nordstr%C3%B6m%20G%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Intensive%20Crit%20Care%20Nurs.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gardner%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Collins%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Osborne%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Henderson%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Eastwood%20M%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Int%20J%20Nurs%20Stud.');


31 

 

Gulbrandsen, T. & Stubberud, D-G. (2009). Patientens psykosociala behov. I T. Gulbrandsen 

& D-G. Stubberud (Red.) Intensivvård: avancerad omvårdnad och behandling. (1. uppl., s. 

41-59) Lund: Studentlitteratur. 

Henderson, V. (1969). Grundprinciper för patientvårdande verksamhet. 1982: Almqvist & 

Wiksell Förlag AB. 

Hewitt, J. (2002). Psycho-affective disorder in intensive care units: a review. Journal of 

Clinical Nursing, (11), 575-584 

Honkus, V. L. (2003). Sleep deprivation in critical care units. Critical Care Nursing 

Quarterly, 26(3), 179-89. 

Hu, R. F., Jiang, X. Y., Zeng, Y. M., Chen, X. Y. & Zhang, Y. H. (2010). Effects of earplugs 

and eye masks on nocturnal sleep, melatonin and cortisol in a simulated intensive care unit 

environment. Critical Care, 14(2), R66. 

Hvarfner, A. (2005). Analgesi och sedering. I A. Larsson & S. Rubertsson (Red.), 

Intensivvård (2. uppl., s. 635-644). Stockholm: Liber. 

Jönsson ,T. (1995). Sömn - faktorer som påverkar sömn under sjukhusvistelsen. Lund: 

Studentlitteratur. 

Krachman, S. L., D´Alonzo, G. E. & Criner, G. J. (1995). Sleep in the intensive care unit. 

Chest, 107(6), 1713-1720. 

Lower, J. S., Bonsack, C. & Guion, J. (2002). High-tech high-touch: mission possible? 

Creating an environment of healing. Dimensions of Critical Care Nursing, 21(5), 201-205. 

Lower, J. S., Bonsack, C. & Guion, J. (2003). Peace and quiet. Nursing Management, 34(4), 

40A-40D.  

Lusk, B. & Lash, A. A. (2005). The Stress Response, Psychoneuroimmunology, and Stress 

Among ICU Patients. . Dimensions of Critical Care Nursing, 24(1), 25-31. 

McCarley, R. W. (2007). Neurobiology of REM and NREM sleep. Sleep Medicine, 8(4), 302-

330.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Honkus%20VL%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Crit%20Care%20Nurs%20Q.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Crit%20Care%20Nurs%20Q.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hu%20RF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jiang%20XY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zeng%20YM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chen%20XY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhang%20YH%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Crit%20Care.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lower%20JS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bonsack%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guion%20J%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Dimens%20Crit%20Care%20Nurs.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lower%20JS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bonsack%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guion%20J%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Nurs%20Manage.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Dimens%20Crit%20Care%20Nurs.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McCarley%20RW%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Sleep%20Med.');


32 

 

McGuire, B. E., Ryan, C. J. & Gallagher, J. (2000). Intensive Care Unit Syndrome, A 

dangerous Misnomer. Archives of Internal Medicine, 160(7), 906-909. 

Mellman, T. A., Bustamante, V., Finns, A. I., Pigeon, W. R. & Nolan B. N. (2002). REM 

sleep and the early development of posttraumatic stress disorder. American Journal of 

psychiatry, 159(10), 1696-1701. 

Meyer, T. J., Eveloff, S. E., Bauer, M. S., Schwartz, W. A., Hill, N. S. & Millman, R. P. 

(1994). Adverse environmental conditions in the respiratory and medical ICU settings. Chest, 

105(4), 1211-1216. 

Milbrandt, E. B., Deppen, S., Harrison, P. L., Shintani, A. K., Speroff, T., Stiles, R. A., … 

Ely, E. W. (2004). Costs associated with delirium in mechanically ventilated patients. Critical 

Care Medicine, 32(4), 955-962. 

Monsén, M. G. & Edéll-Gustafsson, U. M. (2005). Noise and sleep disturbance factors before 

and after implementation of a behavioural modification programme. Intensive & Critical Care 

Nursing, 21(4), 208-219. 

Mornhinweg, G. C. & Voignier, R. R.(1996). Rest. Holistic Nursing Practice, 10(4), 54-60. 

Novaes Fontes Pinto. M. A.,  Knobel. E., Bork. A. M., Pavão. O. F.,  Nogueira-Martins. L. A. 

& Bosi Ferraz. M. (1999). Stressors in ICU: perception of the patient, relatives and health care 

team. Intensive care medicine.  25,12, 1421-1426. 

Ozsancak, A., D'Ambrosio, C., Garpestad, E., Schumaker, G. & Hill, N. S. (2008). Sleep and 

mechanical ventilation. Critical Care Clinics, 24(3), 517-31, vi-vii. 

Pang, P. S. & Suen, L. K. (2008). Stressors in the ICU: a comparison of patients' and nurses' 

perceptions. Journal of Clinical Nursing, 17(20), 2681-9. 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2004). Nursing Research: principles and methods (7. uppl). 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Meyer%20TJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Eveloff%20SE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bauer%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schwartz%20WA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hill%20NS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Millman%20RP%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Chest.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Milbrandt%20EB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Deppen%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Harrison%20PL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shintani%20AK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Speroff%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stiles%20RA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ely%20EW%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Crit%20Care%20Med.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Crit%20Care%20Med.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mons%C3%A9n%20MG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ed%C3%A9ll-Gustafsson%20UM%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Intensive%20Crit%20Care%20Nurs.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Intensive%20Crit%20Care%20Nurs.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mornhinweg%20GC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Voignier%20RR%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Holist%20Nurs%20Pract.');
http://www.springerlink.com/content/?Author=M.+A.+F.+P.+Novaes
http://www.springerlink.com/content/?Author=E.+Knobel
http://www.springerlink.com/content/?Author=A.+M.+Bork
http://www.springerlink.com/content/?Author=O.+F.+Pav%c3%a3o
http://www.springerlink.com/content/?Author=L.+A.+Nogueira-Martins
http://www.springerlink.com/content/?Author=M.+Bosi+Ferraz
http://www.springerlink.com/content/0342-4642/25/12/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ozsancak%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22D'Ambrosio%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Garpestad%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schumaker%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hill%20NS%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Crit%20Care%20Clin.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pang%20PS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Suen%20LK%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Clin%20Nurs.');


33 

 

Puntillo, K. A., White, C., Bonham Morris, A., Perdue, S. T., Stanik-Hutt, J., Thompson, C. 

L. & Reitman Wild, L. (2001). Patients´ perception and responses to procedural paon: results 

from thunder project II. American Journal of Critical Care, 10(4), 238-251. 

Reichard, A. & Tegnestedt, C. (2010). Ljudnivåer och ljudkällor på en 

intensivvårdsavdelning – En jämförelse mellan enbäddsrum och flerbäddsrum. D-uppsats. 

Röda Korsets Högskola.  

Richards, K., Nagel, C., Markie, M., Elwell, J. & Barone, C. Use of complementary and 

alternative therapies to promote sleep in critically ill patients. Critical Care Nursing Clinics of 

North Americ., 15(3), 329-40. 

Scotto, C. J., McClusky, C., Spillan, S. & Kimmel, J. (2009). Earplugs improve patients' 

subjective experience of sleep in critical care, Nursing in Critical Care. 14(4), 180-4. 

SFAI Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. (2009). Riktlinjer för svensk 

intensivvård. Göteborg: Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Från 

http://sfai.se/files/0903-RIKTLINJER-INTENSIVVARD-DOK.pdf 

Shilo, L., Dagan, Y., Smorjik, Y., Weinberg, U., Dolev, S., Komptel, B., … Shenkman, L. 

(1999). Patients in the intensive care unit suffer from severe lack of sleep associated with loss 

of normal melatonin secretion pattern. American Journal of the Medical Sciences, 317(5), 

278-81. 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf 

SOSFS 2008:14. Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i 

hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Stubberud, D-G. (2009). Intensivvårdssjuksköterskans målgrupp och arbetsplats. I T. 

Gulbrandsen & D-G. Stubberud (Red.), Intensivvård: avancerad omvårdnad och behandling 

(1. uppl., s. 19-24) Lund: Studentlitteratur.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Richards%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nagel%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Markie%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Elwell%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barone%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Scotto%20CJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McClusky%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Spillan%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kimmel%20J%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Nurs%20Crit%20Care.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shilo%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dagan%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Smorjik%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Weinberg%20U%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dolev%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Komptel%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shenkman%20L%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Med%20Sci.');
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf


34 

 

Tamburri, L. M., DiBrienza, R., Zozula, R. & Redeker, N. S. (2004). Nocturnal care 

interactions with patients in critical care units. American Journal of  Critical Care, 13(2), 

102-112. 

Thomas, L. (2003). Clinical management of stressors perceived by patients on mechanical 

ventilation. AACN Clinical Issues, 14(1), 73-81. 

Valente, M., Placidi, F., Oliveira, A, J., Bigagli, A,, Morghen, I., Proietti, R. & Gigli, G. L. 

(2002). Sleep organization pattern as a prognostic marker at the subacute stage of post-

traumatic coma. Clinical Neurophysiology, 113(11), 1798-805. 

Walder, B., Francioli, D., Meyer, J. J., Lançon, M. & Romand, J. A. (2000). Effects of 

guidelines implementation in a surgical intensive care unit to control nighttime light and noise 

levels. Critical Care Medicine, 28(7), 2242-7. 

Weinhouse, G. L., Schwab, R. J., Watson, P. L., Patil, N., Vaccaro, B., Pandharipande, P. & 

Ely, E. W. (2009). Bench-to-bedside review: delirium in ICU patients - importance of sleep 

deprivation. Critical Care, 13(6):234. 

Woods, N.F. (1972) Patterns of sleep in postcardiotomy patients. Nursing Research, 21(4), 

347-52. 

Wiman, M. (2010) Norstedts engelsk-svenska ordbok – professionell. Stockholm, Norstedts 

förlag. 

Ulfberg, J. (Red.). (2009). Sömn och sömnstörningar. Nora: Circad. 

Åkerstedt, T. (1996). Tidzoner och oregelbundna arbetstider – en handbok om sömn och 

trötthet. Stressforskningsrapport nr. 265, Stockholm, Sektionen för stressforskning, 

Karolinska institutet. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tamburri%20LM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22DiBrienza%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zozula%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Redeker%20NS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Valente%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Placidi%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Oliveira%20AJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bigagli%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Morghen%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Proietti%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gigli%20GL%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Clin%20Neurophysiol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Walder%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Francioli%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Meyer%20JJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lan%C3%A7on%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Romand%20JA%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Crit%20Care%20Med.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Weinhouse%20GL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schwab%20RJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Watson%20PL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Patil%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vaccaro%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pandharipande%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ely%20EW%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Crit%20Care.');
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Mona%20Wiman


35 

 

Bilagor       Bilaga1 

Protokoll 
        

          Datum: Sal: Pass: 
 

Inklusionskriterier: Ja     Nej 
  

          

          1 Hygien 
 

5 Omläggning infarter 9 Anhörig kontakt 

2 Status 
 

6 Invasiva åtgärder 
 

10 Handpåläggning 

3 Sugning 
 

7 Läkemedel/infusioner 11 Transport 

4 Hantering v-sond 8 Vändning 
 

12 Vila 
 

          Kod Start Slut   Total tid   Kommentar     
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Bilaga 2 

Protokoll: 

1. Hygien, morgon/kvällshygien. Där i ingår tvättning, renbäddning, munvård, byte av 

tubläge, rakning. Här ingår även omläggning av sår. 

2.  Status, ingår ett helt status topp till tå enligt Clinisoft.  

3. Sugning luftvägar  

4.Hantering av V-sond: Omtejptning, retentionskontroll, admin av läkemedel och sondmat.  

5. Omläggning infarter.  

6. Bronkoskopi/Invasiva åtgärder.  

7. Läkemedel iv, admin av läkemedel. Även infusioner, ej vid hantering i kranblock. 

8. Vändning. 

9. Anhörig kontakt. 

10. Handpåläggning  

11. Transport.  

12. Vila. I kommentarsfältet förklaras om det var en planerad vila. 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 









Deltagarinformation  
 

  

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård vid Röda 

Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom 

huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Vårt syfte är att med observation studera vad som sker runt patienten i en flerbäddssal, i ett led att 

kunna förbättra vården för och kring intensivvårdspatienten. Resultaten i denna undersökning kommer 

att ge ökad kunskap som kan bidra till ett förbättrat patientomhändertagande. 

 

Deltagande är självklart frivilligt, dock är det svårt för din anhörig att tacka ja eller nej men Ni kan 

när som helst och utan förklaring avbryta Er och Eran anhörigs deltagande. Om Ni väljer att inte delta 

eller om Ni beslutar er för att avbryta kommer detta inte att påverka framtida omhändertagande av er 

anhörig.  

 

Vi förbinder oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. De uppgifter som registreras från de 

undersökta patienterna kommer att vara avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så att 

personer ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till berörd enhet och 

kommer även att finnas på Röda Korsets Högskola.  

 

Under tiden för observationerna finns vi på plats att svara på frågor. Övrig tid nås vi på telefon eller e-

mail. 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

Stockholm   

 

Ewa Lindborg  Donia Bayat  Åsa Krusebrant 

    Handledare 

 

 

ewa.lindborg  donia.bayat@karolinska.se asa.krusebrant@rkh.se 

@karolinska.se 0707-41 85 74 

0708-78 77 33 

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 
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