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Sammanfattning 

Bakgrund: Sömn är ett mänskligt grundläggande behov och bör därför tillgodoses hos patienter 

som vårdas på sjukhus. Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar upplever dock ofta 

upprepade avbrott på sömnen och sömnbrist vilket kan leda till både fysiska och psykiska 

negativa konsekvenser. Intensivvårdsmiljön med dess oljud, starka belysning och frekventa 

vårdrelaterade interaktioner leder ofta till oförmåga hos patienterna att få en adekvat sömn.  

Syfte: Att belysa olika interventioner sjuksköterskan kan tillämpa för att förbättra sovmiljön och 

sömnkvaliteten hos patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning. Metod: En 

litteraturöversikt med grund i analys av kvantitativ forskning. Resultat: I resultatet framkom sju 

interventioner som delades in i tre olika kategorier: skapa en bättre sovmiljö, avskärmning från 

ljud och ljus samt förbereda patienten för sömn. De sju interventionerna som identifierades var: 

tysta/störningsfria perioder, riktlinjer/ramverk innefattande aktiviteter för att kontrollera yttre 

störande faktorer, utbildning, öronproppar och ögonmask, adderat ”white noise”, musik samt 

akupressur. Slutsats: Genom att tillämpa en eller fler av de sju interventionerna kan sovmiljön 

och sömnkvalitet förbättras för patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Dock krävs 

ytterligare forskning inom området då vissa interventioner ger motstridiga resultat. Klinisk 

betydelse: Sömn är ett nödvändigt behov och har en stor betydelse för återhämtning från 

sjukdom och bör därför tillgodoses av sjuksköterskan. Resultatet i denna litteraturöversikt kan ge 

en ökad förståelse för vilka interventioner sjuksköterskan kan tillämpa i sitt omvårdnadsarbete för 

att förbättra sovmiljön och sömnkvalitet för patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar.  

Nyckelord: Intensivvårdsavdelning, sömnbrist, interventioner 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Sleep is a basic human need and should be addressed in patients being treated in 

hospital. Patients cared for in intensive care units often experience repeated interruptions of sleep 

and sleep deprivation, which can lead to both physical and psychological adverse consequences. 

The intensive care environment with its noise, strong lighting and frequent care-related 

interaction often leads to the inability of patients to get adequate sleep. Aim: To illustrate the 

various interventions the nurse can implement to improve the sleep environment and quality of 

sleep in patients who are cared for in an intensive care unit. Methods: A literature review with its 

basis in an analysis of quantitative research. Results: The result emerged in seven interventions 

that were divided into three different categories: creating a better sleep environment, shielding 

from light and sound, and preparing the patient for sleep. The seven interventions identified 

were: quiet/non-disturbance periods, guidelines/framework including activities to control 

disturbing environmental factors, education, ear plugs and eye mask, added "white noise”, music 

and acupressure. Conclusion: By applying one or more of the seven interventions the sleep 

environment and sleep quality for patients cared for in intensive care units may improve. 

However, as some interventions produced conflicting results, further research in the area is 

required. Clinical significance: Sleep is an essential requirement and has great importance in the 

recovery from illness and should therefore be carefully understood by the nurse. Findings from 

the literature review can provide a better understanding of which interventions nurses can apply 

in their work to improve the sleep environment and sleep quality for patients cared for in 

intensive care units. 

Keywords: Intensive care unit, sleep deprivation, interventions 
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1 Inledning 

Under vår praktikperiod på en intensivvårdsavdelning möttes vi av den hektiska och intensiva 

vårdmiljön som ofta förekommer på den typen av vårdavdelning. Patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar utsätts för konstant observation och yttre störande faktorer. Det väckte 

funderingar kring hur detta påverkar deras möjlighet till god sömn och hur patienterna kan få sitt 

sömnbehov tillgodosett.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Intensivvård  

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI, 2009) beskriver att intensivvård handlar 

om att både förebygga och behandla svikt i ett eller flera vitala organsystem och är en vårdnivå 

som avser diagnostik, konstant övervakning, avancerad behandling samt omvårdnad av kritiskt 

sjuka eller skadade patienter. Intensivvården är en resurskrävande form av sjukvård och är, enligt 

SFAI, ständigt pågående med observation av patofysiologiska förlopp.  

 

SFAI (2009) förklarar att intensivvårdsavdelningar är utformade till organisation, lokal och 

utrustning för att klara av att bedriva intensivvård. Vidare förklarar SFAI att 

intensivvårdsavdelningen är en högteknologisk miljö med avancerad medicinskteknisk utrustning 

som kräver specialutbildad personal, högre bemanning och omfattande resurser.  

 

Patienter som läggs in på en intensivvårdsavdelning har ett större vårdbehov än vad som kan 

tillgodoses på lägre vårdnivå (SFAI, 2009). Socialstyrelsen (1995) förklarar att patienterna som 

vårdas på intensivvårdsavdelningar omfattar alla åldrar och behandlas för olika kirurgiska, 

medicinska eller psykiska sjukdomstillstånd, skador från trauman samt svikt eller risk för svikt i 

ett eller flera organsystem. Patienten är ofta uppkopplad till en rad olika apparater vilka har stor 

betydelse för vård och behandling men som ofta är väldigt påfrestande för patienten (Andersson, 

2011). 

 

2.2 Sömn – ett grundläggande behov 

Sömn är ett grundläggande behov för oss människor men dess betydelse kanske inte 

uppmärksammas förrän den är bristfällig eller störd (Honkus, 2003). Pellatt (2007) beskriver 
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sömn som ett tillstånd av inaktivitet som åtföljs av sänkt medvetande och minskad känslighet för 

stimuli från omgivningen. Det biologiska sömnbehovet varierar mellan individer men de flesta 

behöver i genomsnitt sju timmar per natt för att täcka sitt sömnbehov (ibid.). Totalt spenderar 

människan en tredjedel av sitt liv åt att sova (Cook, 2008; Patel, Chipman, Carlin & Shade, 

2008). 

 

Sömn är en nödvändighet för återuppbyggnad och återhämtning för såväl den mentala som den 

fysiska hälsan (Matthews, 2011). Under sömnen sker en rad olika fysiologiska aktiviteter. 

Kamdar, Needham och Collop (2012) förklarar att blodtryck, hjärt- och andningsfrekvens samt 

kroppstemperatur sjunker. Immunsystemet aktiveras och under olika skeden av sömncykeln ökar 

utsöndring av uppbyggande hormoner som testosteron, prolaktin och tillväxthormoner (ibid.). 

Under tiden människan sover sker också proteinsyntes, celldelning och förnyelse av vävnad 

(Cook, 2008). Cook beskriver även att sömn har visat underlätta för hjärnan att befästa minnen 

och kunskap och innebär en process för återuppbyggnad samt påfyllnad av energi och livskraft. 

Sömn är ett område som fått mycket uppmärksamhet under de senaste åren dock krävs 

fortfarande mer forskning för att förstå sömnens betydelse för hälsa, tillväxt och utveckling fullt 

ut (Cook, 2008). 

 

2.3 Sömnens struktur 

Sömnens struktur under natten är uppdelad i faserna nonrapid eye movement, NREM, och rapid 

eye movement, REM (Cook, 2008; Fontana & Pittiglio, 2010; Kamdar et al., 2012; Patel et al., 

2008). Sömnstrukturen består av fyra till sex 90 minuters långa cykler och växlar mellan dessa 

två faser (Cook, 2008; Fontana & Pittiglio, 2010; Kamdar et al., 2012). NREM är i sin tur 

uppdelad i fyra olika stadier (Cook, 2008; Honkus, 2003). Kamdar et al. (2012) förklarar att 

stadium 1 innebär en ytlig sömn och att det är där insomnandet sker. Honkus (2003) beskriver att 

individen är medveten om sin omgivning i detta stadium men blir allt mer avslappnad och dåsig 

och tankarna börjar glida iväg. Stadium 1 varar inte mer än i sju minuter. Stadium 2 

kännetecknas, enligt Honkus (2003), som något djupare sömn och fungerar som en övergång till 

de djupare NREM stadierna eller REM-sömn. Cirka 50 procent av sömnen utgörs av stadium 1 

och 2 men huvudsakligen stadium 2 (ibid.). Stadium 3 och 4 karakteriseras av rofylld djupsömn 

och bedöms som den viktigaste för återhämtning och tillväxt (Fontana & Pittiglio, 2010; Patel et 
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al., 2008). Under de djupare stadierna av NREM-sömn är metabolismen som lägst och 

tillväxthormon och kortisol utsöndras (Patel et al., 2008). Kamdar et al. (2012) beskriver att 

REM-sömn upptar cirka 25 procent av den totala sömnen och här är hjärnan som mest aktiv där 

drömmar vanligen förekommer. Fontana och Pittiglio (2010) belyser att REM-sömn är avgörande 

för emotionell läkning, återhämtning för hjärnan och tillväxt.  

 

2.4 Sömnbrist och dess konsekvenser 

Sömnbrist påverkar hälsa och återhämtning från sjukdom (Fontana & Pittiglio, 2010). Weinhouse 

et al. (2009) förklarar att sömnighet är den vanligaste konsekvensen av sömnbrist men kan även 

orsaka negativa effekter så som dåligt humör, energibrist, utmattning och försämrad kognitiv 

uppfattning. Patel et al. (2008) belyser även att brist på sömn kan leda till nedsatt immunförsvar, 

försämrad sårläkning och förändringar i beteende. Sömnbrist innebär också, enligt Cook (2008), 

dålig reglering av hjärtfrekvens, nedsatt metabolism av kolhydrater samt försämrad hormonell 

kontroll av hunger. Allvarlig sömnbrist kan i värsta fall vara dödlig inom ett par dagar (ibid.). 

 

Sömnbrist är ett vanligt fenomen hos inneliggande patienter på sjukhus och framförallt påtagligt 

hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar (Patel et al., 2008). På 

intensivvårdsavdelningar är brist på sömn en signifikant stressande faktor som Matthews (2011) 

betonar kan ha negativ inverkan på återhämtning och överlevnad. Honkus (2003) beskriver att 

sömnbrist hos denna patientgrupp kan, utöver tidigare nämnda konsekvenser, även orsaka ökad 

utsöndring av kortisol vilket resulterar i försämrad läkning, större mottaglighet för infektioner 

och förlängd återhämtningstid. Vidare påvisar Honkus (2003) att det finns ett samband med 

sömnbrist och försämrat respiratoriskt svar vid hyperkapni och hypoxi. Honkus (2003) förklarar 

att sömnbrist kan, inom två dagar, orsaka beteendeförändringar exempelvis rastlöshet och 

irritabilitet. Desorientering och sluddrigt tal kan föregås av psykotiskt beteende vilket kan visa 

sig inom fyra dagar. Vidare belyser Honkus (2003) att vid stor förlust av REM-sömn, i mer än en 

till två dagar, kan patienten uppleva irritation, förvirring, nedsatt impulskontroll, paranoia, 

hallucinationer eller aggressivt beteende.  

 

Sömnbrist har associerats till utvecklingen av delirium (Weinhouse et al., 2009). Upp till 80 

procent av alla patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning utvecklar delirium, vilket är ett 
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kliniskt syndrom som karakteriseras av akut växlande störningar i medvetandet, ouppmärksamhet 

och kognitiv dysfunktion (Weinhouse et al., 2009.). Weinhouse et al. förklarar att patienterna kan 

bli agiterade eller tillbakadragna eller har drag av båda dessa beteenden. Delirium anses vara en 

oberoende indikator för negativa utfall av intensivvården, ökad risk för dödsfall, längre 

sjukhusvistelser och högre kostnader (Weinhouse et al., 2009.). Kamdar et al. (2012) belyser att 

trots forskning kring sömnbrist inom denna patientgrupp har få förändringar skett för att förbättra 

patientens sömnkvalitet. 

 

2.5 Sömnkvalitet hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar 

Freedman, Kotzer och Schwab (1999) belyser att patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar ofta upplever en försämrad sömnkvalitet. Friese, Diaz-Arrastia, 

McBride, Frankel och Gentilello (2007) noterar att dessa patienter kan täcka sitt sömnbehov 

under ett dygn till antalet timmar däremot är sömnens struktur onormal och ansenligt 

fragmenterad. En studie gjord av Freedman, Gazendam, Levan, Pack och Schwab (2001) visade 

på att medelantalet sömnfragment var 41 stycken under ett dygn hos patienterna som vårdades på 

intensivvårdsavdelningen och medellängden på varje fragment var 15 minuter. Vidare förklarar 

Freedman et al. (2001) att cirka hälften av den tid som patienterna sov förekom under dagtid. 

Patienternas sömn kan följaktligen förklaras som kortvarig, jämnt fördelad över dygnet och störd 

av frekventa uppvaknanden. Sömnens struktur hos patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar domineras, enligt Friese et al. (2007), av de ytliga stadierna av NREM-

sömn, stadium 1 och 2, istället för de djupa och återhämtande stadierna 3 och 4 samt REM-sömn.  

 

2.6 Orsaker till sömnbrist hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar 

Orsaker till sömnbrist på intensivvårdsavdelningar anses av Frise et al. (2007) och Matthews 

(2011) vara multifaktoriell där bidragande faktorer är svårighetsgrad av underliggande sjukdom, 

sjukdomsmekanismen bakom den akuta sjukdomen eller skadan, tidigare ursprunglig 

sömnstörning, smärta från operation men även yttre störande faktorer från intensivvårdsmiljön. 

Dessa yttre faktorer inkluderar bland annat ljud, ljus och vårdrelaterade interaktioner, vilka 

beskrivs av Fontana och Pittiglio (2010) som de mest besvärande för patienten. 
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Ljud anses av Freedman et al. (1999) vara en av de viktigaste källorna till störd sömn hos 

patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Exempel på ljud som stör patientens sömn kan 

enligt Freedman et al. (1999) vara ljud från personal som pratar med varandra, larm från 

utrustning, telefoner, personsökare och TV-apparater. Berglund, Lindvall och Schwela (1999) 

betonar att den accepterade ljudnivån för att få en god sömn inte bör överskriva 30 decibel (dB). 

Studier gjorda på olika intensivvårdsavdelningar överskrider dock ofta de rekommenderade 

nivåerna. Johansson, Bergbom, Persson Waye, Ryherd och Lindahl (2012) visar på att under ett 

dygn låg den genomsnittliga ljudnivån på 53 dB och nådde maxnivåer upp till 101dB. Cordova et 

al. (2013) uppmätte ljudnivåer som låg konstant på 70 dB vilket kan jämföras med en livlig gata, 

en högljudd restaurang eller en dammsugare. De hösta ljudnivåerna var enligt Johansson et al. 

(2012) relaterade till konversationer mellan vårdpersonal, fortlöpande behandlingar och teknisk 

utrustning. Dessa ljud orsakar inte bara störd sömn utan kan även skapa rädsla, oro och en känsla 

av hjälplöshet hos patienterna.  

 

Ljus är en annan faktor som kan förhindra patienter att sova på intensivvårdsavdelningar 

(Honkus, 2003). Honkus betonar att starkt ljus från sjuksköterskeexpeditionen, belysning som 

inte är nedtonad samt belysning som tänds under natten är mycket störande för patientens sömn. I 

en studie av Dunn, Anderson och Hill (2010) påvisades att under majoriteten av natten fanns det 

någon form av ljuskälla tänd på intensivvårdsavdelningen. Belysningen var tänd som längst vid 

början och i slutet av nattskiftet. Hur länge sjuksköterskorna lät lyset vara på var dock väldigt 

varierande (ibid.). 

 

Prioritering av att tillgodose patientens sömnbehov har på intensivvårdsavdelningar försummats 

på grund av omvårdnadsrutiner och andra vårdrelaterade interaktioner (Honkus, 2003). Honkus 

anser att detta delvis beror på brist på utbildning om sömn och dess fördelar för återhämtning och 

läkning. Interaktioner mellan patient och vårdgivare samt provtagningar stör, enligt Freedman et 

al. (1999), sömnen hos patienterna lika mycket som ljud från omgivningen. Tamburri, DiBrienza, 

Zozula och Redeker (2004) beskriver att vanligt förekommande orsaker till vårdrelaterade 

interaktion är kontroll av vitala parametrar, läkemedelsadministrering, undersökningar, 

vändningar, blodprover och patienthygien så som dusch och byte av sängkläder. Tamburri et al. 

belyser i sin studie att medelantalet vårdrelaterade interaktioner var 42,6 stycken per natt. 
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Interaktionerna utfördes mest frekvent vid midnatt och minst runt klockan tre på natten. Under de 

147 nätterna som studerades sågs inte mer än tre timmars ostörda intervaller.  

 

2.7 Främjande av sömn – en del av god omvårdnad 

Socialstyrelsen (2005) beskriver i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska att 

sjuksköterskan ska ha förmågan att tillgodose patientens både basala och specifika 

omvårdnadsbehov, vilket innefattar såväl fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga behov. 

Vidare beskriver Socialstyrelsen (2005) att sjuksköterskan ska kunna identifiera och förebygga 

hälsorisker samt förhindra komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling. 

Sjuksköterskan bör även, enligt Socialstyrelsen (2005), kritiskt reflektera över befintliga rutiner 

och metoder samt medverka till att utveckla en god vårdmiljö. Sjuksköterskan skall även delta 

vid utbildning och kompetensutveckling av medarbetare samt möjliggöra samundervisning för 

olika professioner och på så sätt skapa ett multidisciplinärt synsätt för att kunna erbjuda patienten 

optimal vård (ibid).  

 

Som Socialstyrelsen (2005) nämner i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska att 

sjuksköterskan ska ha förmågan att tillgodose patientens basala behov, vilket därmed inkluderar 

sömn. Pellatt (2007) anser att sjuksköterskan bör ha en grundläggande förståelse för vikten av 

sömn, kunna bedöma patienters sömnbehov och ingripa med lämpliga interventioner innan och 

när sömnen är störd. Pellatt (2007) beskriver att den kliniska miljön innefattar yttre störade 

faktorer som bidrar till att patienten inte kan sova. Sjuksköterskor har därför en viktig roll i 

utvecklingen av en vårdmiljö gynnsam för patienternas sömn (ibid.). 
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3 Teoretisk referensram  

Neumans systemmodell betraktar individen som ett system bestående av en central kärna 

omgiven av tre skyddslinjer (Neuman, 2011), se figur 1. Neuman förklarar att den centrala kärnan 

utgörs av genetiska egenskaper samt fem olika dimensioner: fysiska (kroppens uppbyggnad och 

funktion), psykologiska (mental och känslomässig process) sociokulturella (sociala och kulturella 

funktioner), utvecklingsmässiga (livets utvecklingsmässiga process) och spirituella (andlig tro). 

De tre skyddslinjerna som omger den centrala kärnan består av en motståndslinje, en normal 

försvarslinje och en flexibel försvarslinje. Dessa skyddslinjer aktiveras och skyddar den centrala 

kärnan mot stressorer i olika skeden. Neuman (2011) definierar hälsa och välbefinnande som en 

optimal stabilitet i systemet och när en harmoni infinner sig mellan de fem dimensionerna. 

 

 

Figur 1. Del av Neumans systemmodell. För full version se bilaga 1.  

 

Stressorer förklaras, av Neuman (2011), som stimuli vilka kan skapa instabilitet hos individen 

och kan förekomma både inom den interna och externa miljön. Vidare förklarar Neuman att den 

interna miljön, det vill säga inom individens system, påverkas av intrapersonella stressorer och 
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kan inom ämnesområdet för litteraturöversikten vara sjukdom, oro och smärta. Neuman (2011) 

beskriver att stressorer inom den externa miljön, det vill säga miljön utanför individens gränser, 

delas upp i mellanpersonella och extrapersonella. Mellanpersonella stressorer förekommer, enligt 

Neuman (2011), nära individens gränser och kan i det här fallet vara stimuli som uppstår i 

interaktioner med vårdpersonal, andra patienter och anhöriga. Extrapersonella stressorer 

förekommer längre ifrån individen och kan vara miljömässiga faktorer så som ljud, ljus, 

avdelningens resurser och utformning av lokal. Fler än en stressor inom de olika miljöerna kan 

när som helst påverka individen (ibid.). 

 

Neuman (2011) anser att sjuksköterskan ansvarar för att hjälpa individen att behålla, uppnå och 

upprätthålla stabilitet i systemet. Detta kan uppnås genom adekvat bedömning av stressorer samt 

primär, sekundär och tertiär prevention som intervention. 

 

Primär prevention som intervention förekommer innan systemet reagerar på en stressor 

(Neuman, 2011). Neuman förklarar att primär prevention innehåller hälsofrämjande åtgärder för 

att behålla välbefinnande och stärka den flexibla försvarslinjen så att individen lättare kan hantera 

stressorer. Vidare förklarar Neuman (2011) att interventionen sätts in när en risk eller fara 

identifieras men innan en reaktion inträffar. Sekundär prevention som intervention sätts, enligt 

Neuman 2011), in efter att systemet reagerar på en stressor och fokuserar på att stärka den 

normala försvarslinjen och därmed skydda den centrala kärnan genom lämplig behandling av 

symtom. Avsikten är att uppnå optimal stabilitet i systemet. Tertiär prevention som intervention 

sätts in efter den aktiva behandlingen genom de sekundära preventionerna och kan, enligt 

Neuman (2011) påbörjas efter det att systemets stabilitet har börjat återhämta sig. Neuman 

beskriver att tertiär prevention syftar till att upprätthålla välbefinnande eller att skydda den 

centrala kärnans återställning genom att stödja de befintliga styrkorna.  

 

I denna litteraturöversikt kommer Neumans systemmodell att användas i resultatdiskussionen 

som ramverk i diskussionen kring interventionerna som primär, sekundär eller tertiär prevention 

som intervention. Detta kan förtydliga när sjuksköterskan kan utnyttja interventionerna för att 

förbättra sömn. Neumans systemmodell kommer även att användas för att förtydliga 

förekommande stressorer och inom vilken miljö de verkar.  



 9 

4 Problemformulering 

Sömn är ett grundläggande behov hos människan och har en betydande roll i patientens läknings- 

och återhämtningsprocess. Trots detta upplever många patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar ofta upprepade avbrott på sömnen och sömnbrist. Patienter som vårdas 

på intensivvårdsavdelningar är en mycket utsatt patientgrupp då de är i behov av vård och 

behandling 24 timmar om dygnet. Intensivvårdsmiljön med dess oljud, starka belysning och 

frekventa vårdrelaterade interaktioner leder ofta till oförmåga hos patienterna att få en adekvat 

sömn. Sjuksköterskan har gentemot patienten ett omvårdnadsansvar att försöka tillgodose dennes 

sömnbehov. Detta hamnar dock ofta i skymundan på grund av fokus på olika undersökningar och 

rutiner. Det är därför viktigt att som sjuksköterska ha förståelse för sömnens betydelse samt 

kunna tillämpa sömnfrämjande interventioner för att förhindra att sömnbrist uppstår. 

 

5 Syfte 

Syftet med studien är att belysa olika interventioner sjuksköterskan kan tillämpa för att förbättra 

sovmiljön och sömnkvaliteten hos patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning. 

 

6 Metod 

6.1 Design 

Studien är en litteraturöversikt som baserats på kvantitativa vetenskapliga artiklar. Friberg (2012) 

förklarar att en litteraturöversikt ämnar att utifrån forskning studera ett omvårdnadsrelaterat 

kunskapsläge eller ett problem inom sjuksköterskans kompetens- och verksamhetsområde. Den 

kvantitativa ansatsen beror på att vetenskapliga artiklar som finns att tillgå inom valt område har 

främst använts sig av kvantitativa metoder. Polit och Beck (2013) förklarar att kvantitativ 

forskning samlar in empirisk evidens genom objektiv mätning. Kvantitativ forskning kan därmed 

vara en lämplig metod att använda för att påvisa vilken rutin, behandlingsmetod eller 

omvårdnadsåtgärd som är mest förmånlig för patienten (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

6.2 Urval 

Urvalet av artiklar utgick från ett antal givna inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna 

inkluderades om de var peer reviewed, en primärkälla och skriven på engelska eller svenska. 

Artiklar som inte uppfyllde dessa kriterier exkluderades samt om studien inte utförts inom ramen 
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för en intensivvårdsavdelning. Avgränsningar gällande fulltext och publikationsår gjordes inte för 

att inte missa relevanta interventioner som fortfarande kan appliceras idag.  

 

Artiklarna från sökningarna selekterades först utifrån titlarnas relevans för ämnet. Därefter lästes 

abstracten. Om abstractet visade sig vara relevanta för studiens syfte och om artikeln uppfyllde 

inklusionskriterierna valdes artikeln för vidare genomläsning. Utifrån nämnda kriterier framkom 

totalt 13 artiklar vilka lästes igenom individuellt av författarna till denna litteraturöversikt. 

Artiklarna diskuterades därefter tillsammans och de som inte ansågs relevanta, av författarna, 

eller inte preciserat att studien utförts inom ramen för en intensivvårdsavdelning exkluderades. 

De resterande 10 artiklarna valdes vidare för kvalitetsgranskning. 

 

6.3 Datainsamlingsmetod 

En omfattande sökning av artiklar, med en början i september 2013, genomfördes i databaserna 

CINAHL och PubMed. Forsberg och Wengström (2013) beskriver PubMed som en omfattande 

databas som innehåller vetenskapliga artiklar inom både medicin och omvårdnad. Vidare 

förklarar Forsberg och Wengström att till skillnad från PubMed är CINAHL specialiserad på 

omvårdnadsforskning och inkluderar bland annat vetenskapliga tidskrifter och 

doktorsavhandlingar. Utifrån syftet identifierades söktermerna nursing intervention, intervention, 

nursing, sleep, intensive care unit, och ICU. Dessa söktermer kombinerades med den booleska 

sökoperatorn AND som, enligt William, Stoltz och Bahtsevani (2011), används för att kombinera 

söktermer på varierande vis. Vidare förklarar William et al. att genom korrekt tillämpning av 

booleska sökoperatorer kan sökningen begränsas till ett område och på så sätt generera i relevant 

litteratur för sökningen. Detta resulterade i träffarna som redovisas i tabell 1. Varje sök 

kombination i tabellen redovisar även hur många av artiklarna som har förekommit i tidigare 

sökningar. Funna artiklar i föregående sökningar gav inspiration till användning av den 

kompletterande söktermen environment. Peer reviwed och English language användes som 

avgränsning i sökningen i de databaser som erbjöd denna funktion. 
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Tabell 1. Sökmatris. Siffran inom parentesen förklarar hur många av antalet lästa abstract eller 

artiklar i sökningen som har lästs i tidigare sökningar. 

 

Databas Datum Sökord Avgränsningar 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Artikel 

nummer 

PubMed 2013-09-

02 

Sleep AND 

Nursing 

intervention 

AND 

Intensive care 

unit 

 46 18 4 4 5, 7, 9, 10 

PubMed 2013-09-

02 

Sleep AND 

Intervention 

AND 

ICU 

 25 9(7) 2(1) 1 4 

PubMed 2013-09-

02 

Intensive care 

unit AND 

Environment 

AND 

Sleep 

 202 30(9) 10(3) 4 2, 3, 6, 8 

CINAHL 2013-09-

02 

Sleep AND 

Intensive care 

unit AND 

Nursing 

Peer reviewed 

English 

93 22(12) 7(6) 1 1 

Totalt    366 51 13 10  

 

6.4 Dataanalys 

Artiklarna kvalitetsgranskades genom att använda en mall och graderingssätt utformat av 

Segesten (2012b), vilken bygger på att avgöra evidenskraften/beviskraften, se bilaga 2. Dahlborg 

Lyckhage (2012) förklarar att ordet evidens innebär att veta, känna, se och erfara och refererar till 

något sant och äkta. Inom sjukvården används ofta begreppet evidensbaserad vård och omvårdnad 

(Dahlborg Lyckhage, 2012). Med evidensbaserad omvårdnad menas en strävan att bygga 

omvårdnaden utifrån vetenskapliga belägg, det vill säga att omvårdnaden utgår från de för dagen 

bästa vetenskapliga bevisen, vilket är centralt för en god och säker vård (Segesten, 2012b). Polit 

och Beck (2013) förklarar att det är nödvändigt att granska en studies kvalitet för att på så sätt 

kunna dra slutsatser om studiens övergripande evidens samt identifiera brister i underlaget. 

 

Efter att samtliga artiklar granskats och granskningsmallen var ifylld gjordes först en bedömning av 

artikelns evidens utifrån dess forskningsansats. Forskningsansatserna rangordnades utifrån en skala 

från 1, som symboliserar stark beviskraft, vilket karakteriseras som randomiserade kontrollerade 
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studier, till 6, som symboliserar svag beviskraft, där personliga erfarenheter inräknas (Segesten, 

2012b). Därefter värderades den samlade evidenskraften på en skala från 1 till 4 genom en 

övergripande bedömning utifrån artikelns syfte, design, metod, urval, datainsamling, dataanalys och 

resultat. Evidenskraft 4 innebär mycket god evidens och evidenskraft 1 betyder svag evidens 

(Segesten, 2012b). För att artiklarnas samlade evidenskraft skulle värderas på likartat sätt utgick 

bedömningen från ett antal, av Segesten (2012b) givna, frågor som poängsattes med 0, 1 eller 2 

poäng, se bilaga 3. Av de 10 artiklar som granskades värderades en artikel med evidenskraft 2, tre 

med evidenskraft 3 och sex med evidenskraft 4. Samtliga artiklar inkluderades i litteraturstudien 

oavsett evidenskraft då artiklarna redan var få till antalet.  

 

Analysarbetet av de 10 utvalda artiklarna utgick från de tre steg Friberg (2012) utformat för att 

identifiera övergripande områden. I det första steget lästes artiklarna igenom ett flertal gånger för 

att förstå innehåll och skapa en helhetsbild. Samtliga studier sammanfattades i en omfattande 

översiktstabell utifrån artikelns problem, syfte, intervention, metod, analys och resultat, vilken 

enbart var till för författarna till denna litteraturöversikt som stöd i analysarbetet. Friberg (2012) 

anser att detta kan ses som en validitetskontroll på att väsentligt material har uppfattats och 

dokumenterats. Artiklarna presenterades därefter i en summerande artikelmatris utifrån författare, 

publikationsår, titel, artikelnummer, syfte, metod, urval, instrument, dataanalys och resultat, vilken 

kan ses i bilaga 4. Artikelns evidenskraft anges även i matrisen. Utifrån översiktstabellen 

granskades och diskuterades artiklarnas likheter och skillnader, i enlighet med det andra steget av 

Fribergs (2012) analysmetod. Likheter i interventionerna mellan de olika studierna markerades och 

sammanställdes i en tabell, se tabell 2.  
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Tabell 2. Likheter i interventioner 

Intervention    

A
rtik

el n
r 1

 

A
rtik

el n
r 2

 

A
rtik

el n
r 3

 

A
rtik

el n
r 4

 

A
rtik

el n
r 5

 

A
rtik

el n
r 6

 

A
rtik

el n
r 7

 

A
rtik

el n
r 8

 

A
rtik

el n
r 9

 

A
rtik

el n
r 1

0
 

Riktlinjer/ramverk till personalen    x x     x 

Beteendeförändring/beteenderegler 

för personalen 
    x x    x 

Tysta/ störningsfria perioder  x    x     

Utbildning för personal  x  x x x     

Förändring/koordinering av 

vårdaktiviteter 
 x  x x x    x 

Reducering av ljudnivå och ljusstyrka  x  x x     x 

Reducering av ljudnivå      x     

Musik         x  

Akupressur x          

Öronproppar   x    x    

Ögonmask   x        

Addera bakgrundsljud, ”white noise”        x   

 

 

Utifrån funna likheter gällande studiernas intervention sorterades artiklarna, som i Fribergs (2012) 

tredje steg, in i olika kategorier. Två huvudkategorier samt tre underkategorier identifierades, se 

tabell 3, vilka används som rubriker i resultatdelen. Likheter och skillnader i artiklarna gällande 

intervention, metod och resultat jämfördes sedan inom varje kategori. Vilka artiklar som ingår i de 

olika huvud- och underkategorierna presenteras även i tabell 3. 
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Tabell 3. Identifiering av kategorier 

Artikelnummer Intervention Underkategori Huvudkategori 

2, 4, 5, 6, 10 

Riktlinjer/ramverk till personalen 

Skapa en bättre 

sovmiljö 

Interventioner inom 

organisationen 

Beteendeförändring/beteenderegler för 

personalen 

Tysta/ störningsfria perioder 

Utbildning för personal 

Förändring/koordinering av 

vårdaktiviteter 

Reducering av ljudnivå och ljusstyrka 

Reducering av ljudnivå 

1, 9 
Musik 

Förbereda patienten 

för sömn 

Interventioner riktade  

till individen 

Akupressur 

3, 7, 8 

Öronproppar 

Avskärmning från  

ljud och ljus 
Ögonmask 

Addera bakgrundsljud, ”white noise” 

 

 

7 Etiska aspekter 

Artiklarna som har inkluderats i studien har samtliga fått godkännande av sjukhusledningen på 

sjukhuset där studien genomfördes eller av en etisk kommitté. Patienterna eller deltagarna är alla 

18 år eller äldre och flertalet artiklar nämner även att deltagarna har givit sitt godkännande att 

delta i studien. Studerade artiklar är skrivna på engelska vilket innebär att en viss förvrängning av 

betydelsen i texten kan ske i och med översättningen till svenska. Polit och Beck (2013) förklarar 

att egna åsikter inte bör framkomma i en litteraturöversikt, resultaten har därför presenterats så 

objektivt som möjligt fria från författarnas egna antaganden.  
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8 Resultat  

Analysarbetet resulterade i två huvudkategorier uppdelade i en respektive två underkategorier. De 

två huvudkategorierna, interventioner inom organisationen och interventioner riktade till individen, 

beskriver på vilken nivå interventionerna riktas för att hjälpa patienter på intensivvårdsavdelningar 

till en förbättrad sömn. De tre underkategorierna är skapa en bättre sovmiljö, avskärmning från ljud 

och ljus och förbereda patienten för sömn.  

 

8.1 Interventioner inom organisationen 

I fem av de granskade studierna handlar interventionerna om att på olika sätt inom organisationen 

förändra rutiner och miljön på intensivvårdsavdelningen för att skapa en bättre sovmiljö och på så 

sätt förbättra patienternas sömnkvalitet.  

 

8.1.1 Skapa en bättre sovmiljö 

Två av studierna undersökte möjligheten att reducera yttre störande faktorer på en 

intensivvårdsavdelning genom att införa riktlinjer gällande ändrade rutiner och beteenden hos 

personalen (Li, Wang, Wu, Liang & Tung, 2011; Walder, Francioli, Meyer, Lançon & Romand, 

2000). I en tredje, liknande studie, implementerades istället för riktlinjer ett så kallat ramverk för 

personalen (Kamdar et al., 2013). Riktlinjerna/ramverket innefattade några eller samtliga av 

följande aktiviteter för att kontrollera yttre störande faktorer: stänga dörrarna till patientrummen, 

sänka ljusstyrkan i rummen, korridoren samt vid administrationsexpeditionen, sänka volymen på 

telefonerna samt larmen på övervakningsskåpen, stänga av TV och radio, begränsa och 

koordinera vårdaktiviteter och konversera med låg röst (Kamdar et al., 2013; Li et al., 2011; 

Walder et al., 2000). Patienterna erbjöds även i den ena studien öronproppar, ögonmask, 

lugnande musik samt farmakologisk behandling som komplement till ovan nämnda aktiviteter 

(Kamdar et al., 2013). Implementeringen av riktlinjerna och ramverket utvärderades genom att 

mäta antingen ljudnivå, ljusstyrka eller sömnkvalitet eller en kombination av dessa. En av 

studierna mätte ljudnivå, ljusstyrka samt patientens sömnkvalitet. Sömnkvaliteten mättes genom 

att en sjuksköterska fyllde i en enkät gällande hur länge patienten hade sovit samt antal 

uppvaknanden (Walder et al., 2000). De två andra studierna mätte den upplevda sömnkvaliteten 

genom att patienterna fick svara på en enkät med ett antal frågor (Kamdar et al., 2013; Li et al., 
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2011). Den ena av dessa två studier mätte även ljudnivån (Li et al., 2011) och den andra styrkte 

insamlad data om upplevd sömnkvalitet med hjälp av polysomnografi (Kamdar et al., 2013).  

 

Införandet av riktlinjerna/ramverket resulterade i en minskad ljudnivå (Li et al., 2011; Walder et 

al., 2000) och en förbättring av upplevd ljudnivå (Kamdar et al., 2013; Li et al., 2011). Walder et 

al. (2000) redovisade signifikant reducering av högsta ljudnivå och antal alarm, signifikant lägre 

genomsnittlig ljusstyrka av störande intensitet och färre perioder med höga ljusstyrkor. 

Variationen i ljusstyrka var dock högre efter införandet av riktlinjerna vilket tyder på att 

belysningens styrka höjdes och sänktes mer frekvent under dessa nätter (Walder et al., 2000). 

Vidare visade mätningarna i Walders et al. studie på att patienterna i perioden före riktlinjerna 

implementerades observerades sova längre och uppskattades ha färre uppvaknanden. Detta skilde 

sig från resultaten i studien av Li et al. (2011) där interventionsgruppen, patienterna som blev 

vårdade av sjuksköterskorna som följde riktlinjerna, upplevde signifikant bättre sömnkvalitet 

jämfört med kontrollgruppen, de patienter som vårdades enligt vanliga rutiner. 

Interventionsgruppen i Li et al. studie upplevde mindre sömnighet under dagtid, färre 

sömnavbrott från nattliga vårdrelaterade interaktioner och minskat ljud från omgivningen. De 

upplevde även färre störningar på sömnen orsakat av övervakningsalarm, kontroll av vitala 

parametrar och telefoner jämfört med kontrollgruppen (Li et al., 2011). Kamdar et al. (2013) kom 

i sin studie fram till att införandet av ramverk med tidigare nämnda aktiviteter, som en del av 

rutinmässig vård, var genomförbart men likt Walder et al. (2000) fanns det inte någon signifikant 

förbättring av upplevd sömnkvalitet. 

 

Två av studierna införde tysta/störningsfria perioder på en intensivvårdsavdelning för att förbättra 

sovmiljön och därmed sömnkvaliteten hos patienterna (Dennis, Lee, Woodard, Szalaj & Walker, 

2010; Monsén & Edéll-Gustafsson, 2005). Interventionen innebar implementering av två 

tysta/störningsfria perioder under dygnet, en under natten och en under dagen, för att ge 

patienterna en ytterligare möjlighet till att få sova. Under dessa två perioder följde sjuksköterskan 

ett protokoll eller riktlinjer innefattande begränsningar kring vårdrelaterade interaktioner (Dennis 

et al., 2010; Monsén & Edéll-Gustafsson, 2005). Protokollet inkluderade även i den ena studien 

olika aktiviteter för att reducera ljudnivå och ljusstyrka (Dennis et al., 2010). Huruvida sovmiljön 

förbättrades undersöktes genom att mäta ljudnivåerna före och efter implementeringen av de 
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tysta/störningsfria perioderna (Dennis et al., 2010; Monsén & Edéll-Gustafsson, 2005). I den ena 

studien mättes även ljusstyrka samt patientens sömnbeteende genom registreringar av 

sjuksköterskan (Dennis et al., 2010). I den andra studien mättes också sömnstörande faktorer, 

genom att sjuksköterskan fyllde i ett formulär gällande exempelvis antal genomförda kontroller, 

vilken teknisk utrustning som användes, omvårdnadsaktiviteter, behandlingar och familjebesök 

(Monsén & Edéll-Gustafsson, 2005).  

 

Implementering av tysta/störningsfria perioder innebar en reducering av ljudnivån (Dennis et al., 

2010; Monsén & Edéll-Gustafsson, 2005). Dennis et al. (2010) kunde även påvisa minskad 

ljusstyrka. Skillnaden i ljudnivå mellan de tysta perioderna och ljudnivån före och efter dessa 

perioder skilde sig signifikant i studien av Dennis et al. men skillnaden var betydligt mer 

påfallande under dagen än under natten. Utifrån sjuksköterskans bedömningar av sömnkvalitet 

var det, enligt Dennis et al. (2010), mer troligt att patienterna kunde observeras sova vid fler 

tillfällen under de tysta perioderna. Monsén och Edéll-Gustafsson (2005) visade på att både 

generella omvårdnadsaktiviteter, exempelvis tvättning, bädda sängen och lägesändringar samt 

specifika omvårdnadsaktiviteter, som till exempel provtagning, kontroll av vitala parametrar och 

utrustning minskade under de störningsfria perioderna men skillnaden var dock inte signifikant.  

 

Införandet av tysta/störningsfria perioder och riktlinjer/ramverk innefattande aktiviteter för att 

kontrollera yttre störande faktorer föregicks i studierna av en utbildning av sjuksköterskan och 

annan vårdpersonal (Dennis et al., 2010; Li et al., 2011; Monsén & Edéll-Gustafsson, 2005). 

Utbildningen inkluderade en eller fler av följande områden: förståelse för vikten av sömn, 

effekter av sömnbrist, fysiologisk återhämtning, rekommenderade ljudnivåer, ljudnivåernas effekt 

på människor samt förebyggande strategier för att reducera yttre faktorer som stör sömnen 

(Dennis et al., 2010; Li et al., 2011; Monsén & Edéll-Gustafsson, 2005). Personalen tränades 

även i hur interventionerna skulle utföras och dokumenteras (Dennis et al., 2010; Kamdar et al., 

2013; Li et al., 2011; Monsén & Edéll-Gustafsson, 2005).  

 

8.2 Interventioner riktat till individen 

I fem av de granskade studierna riktades interventionerna direkt till individen för att förbättra 

dennes sömnkvalitet. Gemensamt för tre av studierna var att interventionerna handlade om att 
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försöka få patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar att på olika sätt skärma av störande 

ljud eller ljus från omgivningen och på så sätt få en förbättrad sömnkvalitet. I de andra två 

studierna undersöktes interventioner som gav avslappnande effekt vilket kan hjälpa patienten att 

förbereda sig för sömn.  

 

8.2.1 Avskärmning från ljud och ljus 

Två av studierna undersökte ifall tillämpning av öronproppar kan användas som hjälpmedel för 

att dämpa och skärma av patienten från omgivande ljud (Hu, Jiang, Zeng, Chen & Zhang, 2010; 

Scotto, McClusky, Spillan & Kimmel, 2009). Den ena studien undersökte även effekten av att 

använda ögonmask för att skärma av patienten från den starka belysningen (Hu et al., 2010).  

 

Tidigare studier har visat att det är så kallat ”peak noise” (höga ljudtoppar) som orsakar att 

patienten vaknar. I motsats till att dämpa ljud genom öronproppar, undersökte Stanchina, Abu-

Hijleh, Chaudhry, Carlisle och Millman (2005) effekten av att addera så kallat ”white noise” för 

att hjälpa patienten att skärma av ljudet i omgivningen. “White noise” beskrivs av Stanchina et al. 

som ett bakgrundsljud i form av brus av blandad frekvens upp till 62 decibel högt. Genom tillägg 

av ”white noise” till miljön så ökas det omgivande ljudets basnivå, det vill säga att skillnaden 

mellan basnivå och de höga ljudtopparna blir mindre och på så sätt jämnas ljudnivån ut. Till följd 

av detta blir patienten mer tålig för ljudet runt omkring då denne får en förhöjd tröskel för 

ljudtoppar. Genom tillägg av detta brus så kan uppvaknanden minska samt sömnstrukturen och 

den upplevda sömnkvaliteten förbättras då ljudnivån i omgivningen jämnas ut (ibid.). 

 

Genom olika sömnskalor mättes den upplevda sömnkvaliteten efter användningen av 

öronproppar och ögonmask (Hu et al., 2010; Scotto et al., 2009). Sömnkvaliteten mättes under 

pågående intervention via polysomnografi (Hu et al., 2010; Stanchina et al., 2005). Effekten av 

tillämpning av öronproppar på sömnkvalitet mättes, i studien av Scotto et al. (2009), i en 

interventions- och en kontrollgrupp på patienter som vårdades på en intensivvårdsavdelning. Till 

skillnad från studien av Scotto et al. så utfördes de två olika interventionerna i studierna av Hu et 

al. (2010) och Stanchina et al. (2005) på friska deltagare i en simulerad intensivvårdsmiljö.  
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Efter tillämpning av öronproppar upplevdes en signifikant större tillfredsställelse gällande 

sömnen (Hu et al., 2010; Scotto et al., 2009). Interventionsgruppen tyckte sig ha somnat 

snabbare, upplevt färre uppvaknanden och haft mindre orolig sömn samt att de sovit djupare, 

längre perioder och att de vaknat mer utvilade jämfört med patienterna i kontrollgruppen (Scotto 

et al., 2009). Signifikant ökad REM sömn, kortare tid från insomning till första starten av REM 

sömn samt färre uppvaknanden kunde även påvisas efter användning av öronproppar och 

ögonmask (Hu et al., 2010). Stanchina et al. (2005) kunde påvisa att tillägg av “white noise”, 

kombinerat med inspelat ljud från en intensivvårdsmiljö, minskade antalet uppvaknanden från 

sömn signifikant samt på ökad NREM sömn stadium 3 och 4. Trots att basnivån av ljudet ökade i 

och med tillägg av “white noise” så visade sig sömnen vara mer sammanställd och uppvaknanden 

inträffade vid färre tillfällen (ibid.). Öronproppar och ögonmask kan ses som en billig 

intervention vilket lätt kan erbjudas till patienterna (Hu et al., 2010; Scotto et al., 2009). 

 

8.2.2 Förbereda patienten för sömn 

I den ena studien fick patienter som vårdades på en intensivvårdsavdelning på kvällen lyssna på 

lugnande musik (Su et al., 2012) och i den andra genomgå en cirka 20 minuter lång akupressur-

behandling kombinerat med valeriana olja (Chen, Chao, Lu, Shiung & Chao, 2012). Valeriana 

olja kan, enligt kinesisk tradition, förbättra sömnkvaliteten hos personer som upplever 

sömnproblem (ibid). Respektive intervention tillämpades på en interventionsgrupp och jämfördes 

med en kontrollgrupp. Den upplevda sömnkvaliteten mättes genom olika sömnskalor (Chen et al., 

2012; Su et al., 2012) och mätning av sömn och sömnstruktur skede genom polysomnografi (Su 

et al., 2012) eller ActiGraph monitor samt observation av sömnbeteende (Chen et al., 2012). 

Patienternas hjärtfrekvens mättes även för att avgöra interventionens avslappnande effekt (Chen 

et al., 2012; Su et al., 2012). Den ena studien inkluderade även mätning av arteriellt blodtryck 

och andningsfrekvens (Su et al., 2012).  

 

Avslappnande reaktioner kunde påvisas hos patienterna som på kvällen fått lyssna på rofylld 

musik (Su et al., 2012) eller behandlats med akupressur kombinerat med valeriana olja (Chen et 

al., 2012). Patienterna i interventionsgruppen upplevde en signifikant bättre sömnkvalitet i och 

med införandet av musik jämfört med de i kontrollgruppen (Su et al., 2012). Fysiologiska 

skillnader gällande hjärtrytm, medel arteriellt blodtryck och andningsfrekvens uppvisade 
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fördelaktiga effekter efter lyssning av lugnande musik. Mätningarna i studien av Su et al. (2012) 

visade även på statistiskt signifikant längre perioder av NREM sömn stadium 3 samt kortare 

perioder av stadium 2. Mätningarna efter behandling av akupressur visade på signifikant ökat 

antal sömntimmar och färre antal vakna minuter (Chen et al., 2012). 

 

9 Diskussion 

I resultatet framkom sju olika interventioner som sorterades in i tre olika underkategorier, skapa 

en bättre sovmiljö, avskärmning från ljud och ljus samt förbereda patienten för sömn. De sju 

interventionerna som identifierades var tysta/störningsfria perioder, riktlinjer/ramverk 

innefattande aktiviteter för att kontrollera yttre störande faktorer, utbildning, öronproppar och 

ögonmask, ”white noise”, musik samt akupressur. Till följd av implementering av 

interventionerna kunde en förbättring ses i sovmiljö och sömnkvalitet hos patienterna som 

vårdades på intensivvårdsavdelningen. Vissa interventioner visade dock på något motstridiga 

resultat gällande sömnkvalitet.  

 

9.1 Metoddiskussion 

För att belysa lämpliga interventioner för främjandet av sömn hos patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar genomfördes en litteraturöversikt baserad på kvantitativa studier.  

Sökningarna visade att det fanns begränsad mängd primärkällor att tillgå relaterat till studiens 

syfte. Mycket av den litteratur som handlade om interventioner för att främja sömn riktades till 

kritiskt sjuka patienter och exkluderades på grund av att det inte framgick om de vårdades på en 

intensivvårdsavdelning eller inte. Det fanns även en hel del forskning kring ämnet riktat till 

neonatal och pediatrisk intensivvård men valdes bort i och med att dessa interventioner kan vara 

svåra att applicera på vuxna. De inkluderade studierna utfördes på intensivvårdsavdelningar med 

olika inriktningar så som neurologisk, medicinsk eller kirurgisk. Trots olikheter i avdelningens 

inriktning har dessa valts att enbart benämnas som intensivvårdsavdelningar.  

 

Eftersom risken fanns för att underlaget skulle bli för tunt gjordes inga avgränsningar gällande 

publikationsår för att på så sätt inte missa relevanta artiklar att ta med i litteraturöversikten. 

Forsberg och Wengström (2013) belyser dock att vetenskaplig forskning är en färskvara och 

artiklar som inkluderas i studien bör vara publicerade under de senaste tre till fem åren. På grund 
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av ett få antal funna primärkällor inkluderar litteraturöversikten tre artiklar som inte håller sig 

inom den, av Forsberg och Wengström (2013), nämnda tidsramen varav den äldsta är från år 

2000.  

 

Databassökningarna genomfördes i tre databaser, CINAHL, PubMed och SweMed+, dock 

påträffades endast användarbara artiklar i CINAHL och PubMed, varav sökningarna i SweMed+ 

inte presenteras i sökmatrisen. Östlundh (2012) förespråkar att trunkering bör användas då många 

databaser inte automatiskt söker upp alla böjningsformer av ett ord. William et al. (2011) 

förklarar att genom trunkering söker databasen efter alla typer av ändelser av ett ord och kan på 

så sätt generera fler träffar. Detta var dock något som inte utfördes i denna litteraturöversikt, 

vilket kan ha betydelse för antal sökträffar. För att få tillgång till all tillgänglig information inom 

området gjordes inga begränsningar gällande fulltext. Östlundh (2012) anser att avgränsa 

sökningen till endast fulltext inte är en bra metod i och med att informationen väljs ut efter form 

framför innehåll, då det senare bör vara ett förstahandskriterium.  

 

Samtliga artiklar som valdes ut för granskning skulle vara peer reviewed, vilket Segesten (2012a) 

förklarar innebär att artiklarna blivit bedömda av forskare inom området. Forskarna bedömer om 

artikeln bidrar med ny kunskap och redovisar god forskning på korrekt sätt. Segesten (2012a) 

påpekar dock att läsaren bör göra sin egen värdering då det kan ha gjorts en felaktig bedömning. 

Vidare förklarar Segesten (2012a) att tidskriften kan publicera artiklar på grund av bristfälligt 

material samt att ämnet kan vara intressant trots att forskningen inte håller hög kvalitet. Det var 

till en början svårt att hitta en granskningsmall som var tydlig och lätthanterlig. Vissa mallar 

upplevdes svåra att använda när det kom till att gradera artiklarnas kvalitet. Artiklarna i denna 

litteraturöversikt har kvalitetsgranskats genom att bedöma dess evidens med hjälp av en mall 

utformad av Segesten (2012b). Denna mall gjorde det möjligt att gradera artiklarnas evidenskraft 

utifrån ett poängsystem vilket underlättade graderingen.  

 

Sökningarna genererade enbart i artiklar med kvantitativ metod. Forsberg och Wengström (2013) 

beskriver att det är en fördel om litteraturöversikter med kvantitativ ansats baseras på 

randomiserade studier då de har bästa bevisvärde och störst förutsättningar för att systemiska fel 

inte ska uppstå. Polit och Beck (2013) förklarar att slutsatser om interventioners effekt gällande 
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omvårdnad på bästa sätt görs genom randomiserade studier. På grund av ett tunt underlag med 

artiklar kunde inte sådana begränsningar i urvalet göras.  

 

Generaliserbarhet, det vill säga extern validitet, handlar om i vilken utsträckning resultatet går att 

generalisera från urvalet till populationen (Forsberg & Wengström, 2013). Urvalet måste vara 

representativt för populationen för att kunna generalisera resultaten. I och med att vissa studier 

har inkluderat friska deltagare och inte patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar 

försvagas därmed generaliserbarheten i dessa studier. Forsberg och Wengström (2013) beskriver 

intern validitet som resultatens tillförlitlighet, det vill säga huruvida det är den oberoende 

variabeln som verkligen orsakar utfallet. Bästa förutsättningarna för att uppnå god intern och 

extern validitet är att utföra en randomiserad kontrollerad studie, detta på grund av dess 

slumpmässiga urval (ibid.). På så sätt anser Forsberg och Wengström (2013) att risken för 

selektionsfel och olikheter i fördelning mellan grupperna undviks. På grund av det få antal 

randomiserade kontrollerade studier i denna litteraturöversikt finns därmed en risk för 

selektionsfel vilket försvagar tillförlitligheten och generaliserbarheten i studierna.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Skapa en bättre sovmiljö 

Yttre faktorer så som ljud, ljus och vårdrelaterade interaktioner påverkar möjligheten till en god 

sömn för patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning och anses, som tidigare nämnts, vara 

mest besvärande för patienten (Fontana & Pittiglio, 2010). Det är därför viktigt att som 

sjuksköterska implementera interventioner som behandlar dessa problem. 

 

Införa och följa riktlinjer/ramverk innefattande aktiviteter för att kontrollera yttre faktorer som 

ljudnivå, ljusstyrka och vårdrelaterade interaktioner kan vara en lämplig intervention för 

sjuksköterskan att tillämpa i syfte att skapa en bättre sovmiljö för patienten. Interventionen visar, 

i de tre granskade studierna, på signifikant reducerade ljudnivåer och ljusstyrkor och i den 

granskade studien av Li et al. (2011) även färre avbrott på sömnen relaterat till vårdaktiviteter. 

Dessa resultat stärks i en studie av Kahn et al. (1998) som likt Li et al. (2011) och Walder et al. 

(2000) undersökte om beteendeförändring hos personalen kunde minska ljudnivån och skapa en 

bättre sovmiljö. Studien av Kahn et al. (1998) visade på att dessa beteendeförändringar hos 
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sjuksköterskan och annan vårdpersonal gav en signifikant minskning av genomsnittlig högsta 

ljudnivå samt antal höga ljudtoppar större delen av dygnet.  

 

Huruvida sömnkvaliteten blir bättre till följd av den förbättrade sovmiljön som riktlinjerna och 

ramverket ger är dock osäkert. Resultaten gällande sömnkvaliteten hos patienterna skilde sig åt 

mellan de tre granskade studierna. Li et al. (2011) kom fram till att patienterna upplevde en 

signifikant bättre sömnkvalitet medan Walder et al. (2000) såg att efter införandet av riktlinjerna 

uppskattades patienterna sova mindre och vakna vid fler tillfällen. Kamdar et al. (2013) visade 

inte heller på någon signifikant förbättring av upplevd sömnkvalitet trots den upplevda 

reducerade ljudnivån. Socialstyrelsen (2005) betonar att sjuksköterskan ska arbeta för att skapa 

en god vårdmiljö för patienten. Studierna visar på att implementering av riktlinjer/ramverk 

innefattande aktiviteter för att kontrollera yttre störande faktorer är genomförbart. Trots 

skillnader i resultaten gällande sömnkvalitet visade de tre studierna på signifikant minskning av 

ljudnivå, ljusstyrka och antal vårdrelaterade interaktioner. Införandet av riktlinjer/ramverk kan 

därför fortfarande ses som en väsentlig åtgärd för att förbättra sovmiljön och kan därmed 

potentiellt vara förmånligt för patientens sömnkvalitet. Vidare forskning bör genomföras för att 

kunna säkerhetsställa huruvida interventionen förbättrar sömnkvaliteten eller inte.  

 

Tillämpning av tysta/störningsfria perioder, kan skapa tillfällen med reducerad ljudnivå, 

ljusstyrka samt minskat antal vårdrelaterade interaktioner, vilket innebär en bättre sovmiljö och 

ger patienterna en chans att sova under dessa perioder. Efter införandet av tysta/störningsfria 

perioder i de två granskade studierna påvisades en minskning av de tre, ovan nämnda, yttre 

faktorerna. En signifikant reducering av ljudnivå och ljusstyrka till följd av implementering av 

tysta perioder kan även ses i en studie av Olson, Borel, Laskowitz, Moore och McConnell (2001) 

som likt Dennis et al. (2010) och Monsén och Edéll-Gustafsson (2005) införde två tysta perioder 

under dygnet på en intensivvårdsavdelning. Under de tysta perioderna kunde Olson et al. (2001) 

även observera att patienten oftare sov vid dessa tillfällen.  

 

Socialstyrelsen (2005) beskriver att sjuksköterskan ska ha förmåga att planera och organisera 

omvårdnadsarbetet kring patienten. Införande av tysta/störningsfria perioder ställer dock högre 

krav på sjuksköterskans förmåga gällande planering av sitt arbete då sjuksköterskan måste ta 
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hänsyn till de tysta/störningsfria timmarna. I studien av Olson et al. (2001) ansåg 

sjuksköterskorna att just detta var svårt och uttryckte ett begär av att titta till patienten ofta. 

Sjuksköterskorna uttryckte även en motvilja att be konsulterande läkare och övrig vårdpersonal 

på avdelningen att ändra sina rutiner eller besökstider efter dessa tysta/störningsfria perioder. 

Som tidigare nämnts av Honkus (2003) har prioritering av patientens sömnbehov på 

intensivvårdsavdelningar försummats på grund av olika rutiner inom organisationen. Traditionellt 

sett har arbetsrutiner utgått från att möta läkares och avdelningens behov och inte patientens 

(Stuck, Clark & Connelly, 2011). Exempel på traditionella rutiner är att sjuksköterskan väcker 

patienten tidigt på morgonen för provtagningar för att kunna få provsvaren klara till läkarronden 

(Honkus, 2003). Stuck et al. (2011) anser att samtlig vårdpersonal måste fungera som ett team 

och arbeta för att patientens behov ska komma i första hand. Detta innebär att hela vårdteamet 

måste vara villiga och engagera sig i planeringen av vården för att kunna ta hänsyn till de 

tysta/störningsfria perioderna för att tillgodose patientens sömnbehov. På så sätt kan 

sjuksköterskan bli mer bekväm med att påpeka när en tyst/störningsfri period pågår och be 

konsulterande läkare och annan vårdpersonal att återkomma vid annat tillfälle. 

 

Sjuksköterskan ska alltid verka för en patientsäker vård (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Riktlinjer/ramverk innefattande aktiviteter 

för kontroll av yttre störande faktorer samt tysta/störningsfria perioder kan vara bra interventioner 

för sjuksköterskan att tillämpa som del i skapandet av en förbättrad sovmiljö. Dessa 

interventioner får dock inte innefatta aktiviteter av den art att de kompromissar på 

patientsäkerheten.  

 

En intensivvårdsavdelning utgörs av ständiga ljud från bland annat personal och larm från 

utrustning, konstant belysning samt vård och behandling 24 timmar om dygnet vilket kan ses 

som, av Neuman (2011), så kallade mellanpersonella och extrapersonella stressorer. Dessa 

stressorer kan påverka patientens sömn negativt (Dunn et al., 2010). Att vårdas på en 

intensivvårdsavdelning kan därmed tolkas enligt Neumans systemmodell som en riskfaktor för att 

utveckla sömnbrist. Enligt Neuman (2011) genomförs primär prevention som intervention när en 

risk eller fara identifieras men innan en reaktion inträffar. I och med att intensivvårdsmiljön 

uppmärksammas som en riskfaktor för att utveckla sömnbrist kan interventioner som 
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riktlinjer/ramverk innefattande aktiviteter för att kontrollera yttre störande faktorer samt 

tysta/störningsfria perioder implementeras på avdelningen. På så sätt skapas förbättrade 

arbetsrutiner och en sovmiljö mer förmånlig för patientens sömn. Dessa interventioner är ständigt 

pågående och blir en del av det dagliga arbetet vilket gör interventionerna till primära 

preventioner.  

 

Utbildning om bland annat sömnens betydelse, som en del av en intervention, förekom i tre av de 

granskade studierna och tas även upp i studien av Kahn et al. (1998) som undersökte ifall 

modifiering av beteenden hos personalen kunde förbättra ljudnivån och sömnkvalitet hos 

patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning. Utbildning kan dock ses som en separat 

intervention. Som tidigare nämnts belyser Pellatt (2007) att sjuksköterskan bör ha en 

grundläggande förståelse för vikten av sömn, kunna bedöma patienters sömnbehov och ingripa 

med lämpliga interventioner när sömnen är störd. Utbildning om sömnens betydelse, effekter av 

sömnbrist och sömnfrämjande interventioner är därför något sjuksköterskan bör förespråka. 

Enligt Krachman, D’Alonzo och Criner (1995) är det viktigt att sjuksköterskan är utbildad inom 

området och har en förståelse för sin betydande roll i främjandet av sömn hos patienter som 

vårdas på intensivvårdsavdelningar. Genom att besitta kunskap gällande sömn och effekter av 

sömnbrist gör det möjligt för sjuksköterskan att identifiera faktorer som påverkar sömnen och 

därigenom kunna utveckla metoder för att minska eller helt eliminera dessa (ibid). Fontana och 

Pittiglio (2010) anser även att sjuksköterskan har en betydande roll för utbildning av medarbetare 

om vikten av sömn. Detta stärks av Socialstyrelsen (2005) som belyser att utbildning och 

handledning av medarbetare utgör en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Utbildning kan 

enligt Neumans systemmodell ses som en primär prevention. Som tidigare nämnts innebär primär 

prevention som intervention, enligt Neuman (2011), att vårdgivaren ska ingripa innan en reaktion 

på stressorer har uppstått för att skydda systemet mot negativa effekter. Genom utbildning lär sig 

sjuksköterskan om potentiella riskfaktorer och kan arbeta för att minimera eller eliminera dessa 

och på så sätt bevara individens välbefinnande.  

 

9.2.2 Avskärmning från ljud och ljus 

I en intensivvårdsmiljö händer det oväntade, akuta situationer vilket kan göra det svårt för 

sjuksköterskan att följa tysta/störningsfria perioder eller riktlinjer/ramverk som innefattar 
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aktiviteter för att kontrollera yttre störande faktorer. Det är därför viktigt att som sjuksköterska 

kunna tillämpa andra interventioner för att patienten ska kunna skärma av från omgivande ljud 

och ljus.  

 

Tillämpning av öronproppar och ögonmask kan vara ett sätt att skärma av patienten från yttre 

störande stimuli då de, i de granskade studierna, visade ge en positiv effekt på patienternas 

sömnstruktur och sömnkvalitet. Detta stärks av resultaten i en studie av Jones och Dawson (2012) 

som påvisade att de patienter på intensivvårdsavdelningar som blev erbjudna öronproppar och 

ögonmask sov under längre perioder. Till skillnad från de granskade studierna av Hu et al. (2010) 

och Scotto et al. (2009) kunde Jones och Dawson (2012) dock inte se någon förbättring i 

patientens upplevda sömnkvalitet. Studien av Hu et al. (2010) utfördes i en simulerad 

intensivvårdsmiljö med friska deltagare vilket kan förklara att deltagarna upplevde bättre 

sömnkvalitet än patienterna som studerades i studien av Jones och Dawson (2012). En simulerad 

intensivvårdsmiljö med friska deltagare kan inte alltid avspegla de flerfaldiga faktorer som kan 

påverka sömnen hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Som tidigare nämnts är 

orsaker till sömnbrist på intensivvårdsavdelningar multifaktoriella där bidragande faktorer kan 

vara underliggande sjukdom, tidigare ursprunglig sömnstörning, smärta från operation och yttre 

störande faktorer från miljön (Frise et al., 2007; Matthews, 2011). Detta stärks av Neuman (2011) 

som visar att fler än en stressor inom de olika miljöerna kan påverka individen samtidigt. Både de 

intrapersonnella stressorerna (sjukdom, oro och smärta), de mellanpersonella stressorerna 

(vårdrelaterade interaktioner) samt de extrapersonella stressorerna (ljud och ljus) bidrar till 

instabilitet i patientens system, i det här fallet i patientens sömnstruktur. De friska deltagarna i 

studien av Hu et al. (2010) utsätts dock bara för de extrapersonella stressorerna ljud och ljus. 

Detta kan ses som en förklaring till skillnaden i resultaten. Vidare forskning behöver dock 

genomföras och bör enbart inkludera patienter från intensivvårdsavdelningar för att 

säkerhetsställa resultaten. 

 

Tillägg av ”white noise” kan vara ett annat alternativ på intervention som sjuksköterskan kan 

tillämpa för att avskärma patienten från yttre störande ljud. Genom tillägg av “white noise”, kan 

sömnen bli mer sammanhängande och antalet uppvaknanden minska. I en studie av Williamson 

(1992) undersöktes effekten av tillämpat ”white noise”, i form av havsljud, på patienters 
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sömnstruktur som vårdats på en intensivvårdsavdelning. Williamson kom, likt den granskade 

studien av Stanchina et al. (2005), fram till att patienterna i interventionsgruppen hade färre 

antalet uppvaknanden efter tillägg av ”white noise”. Patienterna upplevde sig även sova längre 

och djupare, hade lättare att somna om och upplevde en bättre sömnkvalitet (Williamson, 1992).  

 

Tillämpning av öronproppar och ögonmask kan vara ett fördelaktigt komplement till patienter för 

att skärma av externa stressorer, i form av ljud och ljus. ”White noise”, genom dess 

ljudmaskerande effekt, kan också hjälpa patienten att rikta sin uppmärksamhet från ljudet i den 

omgivande miljön. Sjuksköterskan kan i sitt omvårdnadsarbete använda ”white noise”, 

öronproppar och ögonmask både som en primär och sekundär prevention. Det vill säga 

interventionerna kan enligt Neuman (2011) verka genom att stärka systemet via den flexibla 

försvarslinjen så att individen behåller stabilitet i systemet. Har däremot en reaktion redan 

inträffat på stressorerna kan istället interventionerna förstärka systemet via den normala 

försvarslinjen och på så sätt återigen uppnå stabilitet i systemet (Neuman, 2011). 

 

9.2.3 Förbereda patienten för sömn 

Sjuksköterskan kan på kvällen hjälpa patienten att förbereda sig för sömn genom att tillämpa 

interventioner som ger avslappnade effekt. Att erbjuda rofylld musik på kvällen innan patienten 

ska sova, kan vara en betydelsefull intervention sjuksköterskan kan använda för att förbättra 

sömnkvalitet hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Införandet av lugnande 

musik på kvällen gav, i den granskade studien av Su et al. (2012), positiva fysiologiska 

förändringar och en avslappnad effekt hos patienterna vilket bidrog till en förbättrad 

sömnkvalitet. Liknande resultat kan även påvisas i andra studier där patienter på 

intensivvårdsavdelningar har fått lyssna på musik. I en studie av Ryu, Park och Park (2011) 

kunde en markant ökning gällande både kvantiteten och kvaliteten av sömn ses efter det att 

patienten lyssnat på lugn musik. Eftersom det på intensivvårdsavdelningar förekommer många 

olika faktorer som påverkar sömnkvaliteten negativt så anser Ryu et al. (2011) att erbjuda 

patienten hörlurar med lugnande musik kan vara en enkel och kostnadseffektiv intervention som 

sjuksköterskan kan tillämpa. Genom hörlurar med musik kan patienten både stänga ute 

omgivande ljud och samtidigt uppnå en avslappnande effekt vilka båda kan främja sömnen 

(ibid.).  
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En annan intervention med positiv effekt på sömnen var behandling med akupressur kombinerat 

med valeriana olja som resulterade i en avslappnande inverkan på patienten, bättre upplevd 

sömnkvalitet samt ökat antal sömntimmar. Fler studier som undersöker effekten av akupressur på 

sömnen hos patienters som vårdas på intensivvårdsavdelningar har dock inte kunnat hittas. 

Däremot har liknande studier påträffats som tar upp interventioner som handlar om någon form 

av beröring vilket skapar en avslappnande effekt och fördelar för sömn. I en studie av Cox och 

Hayes (1999) fick patienter som vårdades på en intensivvårdsavdelning terapeutisk beröring 

vilket innebär att sjuksköterskan placerar och förflyttar sina händer mellan olika delar av 

kroppen. Detta resulterade i att patienterna kände sig mer avslappnade och sov under längre 

perioder. Cox och Hayes (1999) visade även på att många av patienterna somnade under 

pågående behandling eller kort efter att den avslutats. Patienterna upplevde också terapeutisk 

beröring som njutbar och lugnande (ibid.). Trots att interventioner som akupressur och 

terapeutisk beröring kräver viss utbildning för att utföra är det dock en intervention 

sjuksköterskan kan lära sig och bör tillämpa då den stressfulla miljön påverkar patientens sömn 

negativt.  

 

I och med den avslappnande effekt som lugnande musik, akupressur och även terapeutisk 

beröring har på patienten kan interventionerna enligt Neumans systemmodell tolkas både som 

primär och sekundär prevention. Den avslappnande effekten kan verka stärkande på den flexibla 

försvarslinjen och därmed förebygga invasion av stressorer och på så sätt behålla stabilitet i 

systemet. Interventionerna kan också innebära en förstärkning av den normala försvarslinjen och 

fungera som en lämplig kompletterande behandling när individen reagerat på en stressor och 

utvecklat symtom på sömnbrist. Genom musik eller akupressur kan på så sätt stabilitet återigen 

uppnås i systemet.  

 

Om patienten har uppnått ett visst välbefinnande och stabilitet i systemet genom de sekundära 

preventionerna blir målet att skapa ett upplägg för att hjälpa patienten att upprätthålla stabiliteten 

för att undvika återfall. Neuman (2011) förklarar att tertiär prevention äger rum när återställning 

till välbefinnande börjar och syftar till att upprätthålla uppnådd stabilitet i systemet. 

Upprätthållande av stabilitet i systemet flyttar patienten på ett cirkulärt sätt tillbaka till primär 

prevention (ibid.). Exempel på denna rundgång är att primär prevention handlar om att genom 
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olika interventioner behålla välbefinnande och stabilitet i systemet. Detta uppnås genom att 

sjuksköterskan antingen reducerar risken för att skadliga stressorer kan påverka patienten eller 

stärker denne för att minska risken att en reaktion uppstår. Neuman (2011) beskriver att likt 

primär prevention innebär tertiär prevention att sjuksköterskan förhindrar skadliga stressorer att 

påverka patienten eller att stärka denne för att göra patienten mindre känslig för dem. På så sätt 

kan interventionerna som avskärmning från ljud och ljus samt de sömnförberedande 

interventionerna även ses som tertiär prevention. 

 

10 Slutsats 

Genom att tillämpa en eller fler av de sju olika interventionerna, som framkom av denna 

litteraturöversikt, kan sovmiljön och sömnkvalitet förbättras för patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar. Ökad kunskap om sömn och dess betydelse är en viktig del i arbetet för 

att främja sömn och kan uppnås genom att sjuksköterskan utbildar sig och sina medarbetare inom 

området. Tysta/störningsfria perioder samt riktlinjer/ramverk för att kontrollera yttre störande 

faktorer är interventioner som inte bara innefattar sjuksköterskans arbete och rutiner utan 

involverar även andra vårdprofessioner inom organisationen. Detta innebär att hela vårdteamet 

måste vara villiga och engagera sig i arbetet kring interventionerna för att på så sätt uppnå bästa 

möjliga effekt.  

 

11 Klinisk betydelse 

I denna litteraturöversikt presenteras interventioner sjuksköterskan kan tillämpa för att förbättra 

sovmiljön och sömnkvalitet för patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Resultatet som 

framkom i litteraturöversikten kan förhoppningsvis ge en ökad förståelse för vikten av sömn och 

vilka sömnfrämjande interventioner sjuksköterskan kan använda sig av i sitt omvårdnadsarbete. 

Dessa interventioner kan även vara lämpliga för patientgrupper som vårdas på andra 

vårdavdelningar.  

 

12 Förslag på vidare forskning 

Trots att sömnbrist är ett omfattande problem på intensivvårdsavdelningar finns det lite forskning 

att tillgå gällande sömnfrämjande interventioner. Vidare forskning behöver göras på de 

föreslagna interventioner i denna litteraturöversikt då vissa interventioner har givit motstridiga 
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resultat. Vissa studier har även haft ett litet urval och utförts på friska deltagare. För att öka 

generaliserbarheten bör dessa interventioner undersökas på patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar. Tillgängliga studier inom området har utvärderat en intervention per 

studie. Genom att genomföra en studie där fler interventioner undersöks kan jämförelser göras 

mellan dessa vilket kan vara önskvärt för att avgöra lämpligast intervention. Det skulle även vara 

intressant att utföra kvalitativa studier om patientens upplevelse av sömn och sömnfrämjande 

interventioner på en intensivvårdsavdelning.   
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Bilaga 3. Frågor till granskningsmall 

 
 Vilket bevisvärde gällande forskningsansats värderades studien att ha? 1-3/4-6 1p/0p 

(egen formulerad fråga för att inkludera forskningsansatsen i den samlade bedömningen) 

 Finns det en tydlig frågeställning? Ja/Nej 1p/0p 

 Är de personer som studerats väl beskrivna? Ja/Nej 1p/0p 

 Är de tillräckligt många? Ja/Nej 1p/0p 

 Är interventionen väl beskriven och avgränsad från inte önskvärd påverkan? Ja/Nej 2p/0p 

 Är de faktorer/variabler som mätts väl beskrivna och relevanta? Ja/Nej 1p/0p 

 Är de instrument som används för mätningen relevanta, mäter de det de säger sig mäta, är 

de tillförlitliga och tillräckligt precisa? Ja/Nej 2p/0p 

 Har mätningarna hanterats statistiskt på ett adekvat sätt? Ja/Nej 1p/0p 

 Verkar resultaten rimliga? Ja/Nej 1p/0p 

 Har forskaren dragit relevanta slutsatser av resultaten? Ja/Nej 1p/0p 

 

Totalt 12 poäng 

 

Evidenskraft 1 = 1-3 poäng 

Evidenskraft 2 = 4-6 poäng 

Evidenskraft 3 = 7-9 poäng 

Evidenskraft 4 = 10-12 poäng 
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Bilaga 4. Artikelmatris 

Artikel Syfte 

Metod; urval, instrument, 

dataanalys Resultat 
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kraft 

Författare: 

 

 

 

 

Publikationsår: 

 

Titel: 

 

 

 

 

 

 

Artikelnr: 

Chen, J.-H., Chao,  

Y.-H., Lu, S.-F., 

Shiung, T.-F., & 

Chao, Y.-F. 

 

2012 

 

The effectiveness of 

valerian acupressure 

on the sleep of ICU 

patients: A 

randomized clinical 

trial 

 

1 

Att undersöka 

effekten av 

valeriana 

akupressur på 

sömnen hos 

patienter på en 

intensivvårdsav-

delning. 

 

Kvantitativ, randomiserad kontroll 

studie 

Urval: Slumpmässigt urval. 

Patienterna skulle bland annat vara i 

medvetande och kommunicerbara, 

inte använt sömnmedel senaste 

månaden, inga arm eller ben 

amputationer eller förlamningar.  

41 patienter inkluderades i en 

experimentgrupp (EG) som fick 

behandling med akupressur och 44 

patienter i en kontrollgrupp. 

Instrument: Checklista gällande 

sömnobservation ifylld av 

sjuksköterskan, Actigraphy 

(registrering av patientens tillstånd av 

sömnighet/vakenhet), Stanford 

Sömnighet Skala (SSS) (mätmetod av 

upplevd sömnkvalitet med 

en skala graderad från 1 (= högsta 

nivån av vakenhet) till 7 (= högsta 

nivån av sömnighet). 

Dataanalys: Chi-squared test, T-test 

(Paired och independent), Pearsons-

korrelation, P-värde  

EG hade fler 

sömntimmar, färre antal 

minuter vakna, färre 

uppvaknanden och lägre 

SSS-betyg. Antalet 

observerade 

sömntimmar ökade och 

antal timmar 

spenderade vakna 

minskade. Actigraphy-

mätningarna visade 

också en ökning av 

sömntimmar, en 

minskning av vakna 

minuter och färre 

uppvaknanden hos EG. 

En statistiskt signifikant 

minskning i SSS-betyg 

förekom. 

 

4 

Författare: 

 

 

 

 

Publikationsår: 

 

Titel: 

 

 

 

 

Artikelnr: 

Dennis, C. M., Lee, 

R., Woodard, E. K.,  

Szalaj, J. J., & 

Walker, C. A. 

 

2010 

 

Benefits of Quiet 

Time for Neuro-

Intensive Care 

Patients 

 

2 

Att fastställa om 

införandet av 

tysta perioder, 

två gånger per 

dygn, kunde 

minska 

ljudnivån samt  

fastställa om 

minskning av  

ljus och annan 

yttre störande 

stimuli skulle 

tillåta patienter 

på en 

neurologisk 

intensivvårds-

avdelning att 

sova eller vila i 

lugn och ro. 

Kvantitativ studie 

Urval: Patienterna skulle vara minst 

18 år och inte sederade eller 

mekaniskt ventilerade. 35 patienter 

observerades på dagen och 15 under 

natten. Mätningar av ljud, ljus och 

sömn gjordes före, efter och under de 

två tysta perioderna. 

Instrument: Decibelmätare och 

ljusmätare. Sömnen observerades av 

sjuksköterskorna och utvärderades 

med Edwards och Schuring´s sömn 

observations mätverktyg (SOT). 

Dataanalys: Variansanalys 

(ANOVA), Generaliserad uppskattad 

ekvation (GEE). 

Under de tysta 

perioderna reducerades 

den genomsnittlig 

ljudnivå med cirka 10 

dB. Ljudnivån 

reducerades även under 

den tysta perioden på 

natten men skillnaden i 

ljudnivå mellan tysta 

perioder och icke-tysta 

perioder var tydligare 

dagtid. Det var mer 

troligt att observera 

patienterna sova under 

de tysta perioderna. 
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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 

 

3 

Att fastställa 

fysiologiska och  

psykologiska 

effekter av ljud 

och ljus från en 

intensivvårds- 

miljö och vilken 

effekt 

öronproppar och 

ögonmasker har 

på sömnen vid 

exponering av 

en simulerad 

intensivvårds-

miljö. 

 

Kvantitativ studie, repeated measure 

design 

Urval: Deltagarna skulle vara icke-

rökare, minst 18 år, inte ha några 

hörselproblem eller sömnstörningar. 

14 friska deltagare rekryterades och 

studerades i en simulerad 

intensivvårdsmiljö.  

Instrument: Polysomnografi, mätning 

av upplevd sömn sömnkvalitet genom 

Visuell analog skala från 0 (= 

utmärkt) till 10 (= dåligt), mätning av 

antal avbrott av sömnen gjordes 

genom en skala från 1 (= inga 

störningar) till 5 (= betydande 

avbrott), Spielberger State Anxiety 

Inventory (SAI) och mätning av 

melatonin och kortisol via nattlig 

urin. 

Dataanalys: Variansanalys 

(ANOVA), Students t-test, Wilcoxons 

rangsummetest (ett icke-parametriskt 

test). 

Tillämpning av 

öronproppar och 

ögonmasker resulterade 

i mer REM-tid,  

kortare REM-latens och 

färre uppvaknanden. 

Upplevd sömnkvalitet 

förbättrades signifikant 

vid användning av 

öronproppar och 

ögonmask. 
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Artikelnr: 

Kamdar, B. B., 

King, L. M., Collop, 

N. A., Sakamuri, S., 

Colantuoni, E.,  

Neufeld, K. J., 

Bienvenu, O. J.,  

Rowden, A. M., 

Touradji, P.,  

Brower, R. G., & 

Needham, D. M. 

 

2013 

 

The Effect of a 

Quality 

Improvement  

Intervention on 

Perceived Sleep  

Quality and 

Cognition in a  

Medical ICU 

 

4 

Att avgöra om 

införandet av en 

kvalitets-

förbättrings-

intervention 

kunde förbättra 

sömn och 

delirium.  

Kvantitativ studie, Observational pre-

post design 

Urval: Patienter skulle ha vårdats på 

avdelningen minst 24 h och inte vara 

komatösa. 122 patienter i 

utgångsfasen som fick vanlig vård 

och 178 patienter i interventionsfas 3 

som fick vård efter införande av 

samtliga interventioner som adderats 

under 3 olika faser. 

Instrument: Richards Campbell Sleep 

Questionnaire (mätmetod av upplevd 

sömndjup, tid för insomning, antal 

uppvaknanden, andel tid vaken och 

kvalitet), Polysomnografi. 

Dataanalys: Wilcoxon rank-sum, 

Chi-squared, Fisher’s exact tests. 

 

Genomförande av 

sömnfrämjande insatser 

som en del av 

rutinmässig vård var 

genomförbart och 

förknippades med 

betydande förbättringar 

i upplevd ljudnivå men 

icke-signifikanta 

förbättringar i 

bedömning av 

sömnkvalitet.  

  

3 



 42 

Artikel Syfte 

Metod; urval, instrument, 

dataanalys Resultat 

Evidens-

kraft 

Författare: 

 

 

 

 

Publikationsår: 

 

Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnr: 

Li, S.-Y., Wang, T.-

J., Wu S. F. V., 

Liang, S.-Y., & 

Tung, H. H. 

 

2011 

 

Efficacy of 

controlling night-

time noise and 

activities to improve 

patients’ sleep 

quality in a surgical 

intensive care unit 

 

5 

Att testa 

effekten av 

riktlinjer för 

kontrollering av 

ljudnivå och 

förbättring av 

sömnkvalitet 

hos patienter på 

en kirurgisk 

intensivvårds-

avdelning. 

Kvantitativ studie, kvasi 

experimentell design 

Urval: patienterna skulle vara minst 

18 år och ha undergått omfattande 

kirurgi, fick inte ha huvudskada, 

psykisk sjukdom, hörselproblem, ha 

sömnproblem och använda 

sömnpiller. 28 patienter inkluderades 

i en experimentgrupp (EG) och 27 

patienter inkluderades i en 

kontrollgrupp (KG). 

Instrument: Decibelmätare, Sleep in 

the Intensive Care Unit Questionnaire 

och Richards Campbell Sleep 

Questionnaire för mätning av den 

upplevda sömnkvaliteten.  

Dataanalys: Beskrivning av data 

genom procenttal, medelvärden och  

standardavvikelse, t-test, chi-square 

test, generaliserad uppskattad 

ekvation (GEE). Test för statistisk 

signifikans mellan grupperna utfördes 

för att utvärdera interventionens 

effekter. 

Patienterna upplevde 

ljudnivån signifikant 

lägre i EG än KG.  

Övergripande 

sömnkvalitet var 

signifikant bättre för  

EG som rapporterade 

mindre sömnighet 

under dagtid och färre 

sömnavbrott från 

nattliga vårdrelaterade 

interaktioner samt ljud 

från omgivningen. 

Upplevd sömnstörning 

från ljud relaterat till 

undersökningar, 

administration av 

läkemedel, 

övervaknings alarm 

samt kontroll av vitala 

parametrar och telefoner 

var betydligt lägre i EG. 

Den genomsnittliga 

sömneffektiviteten hos 

EG var signifikant 

bättre än för KG. 
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2005 

 

Noise and sleep 

disturbance factors  

before and after 

implementation of a  

behavioural 

modification 

programme 

 

6 

Att under två 

veckor före och 

efter  

genomförandet 

av ett beteende-

modifierings- 

program  

undersöka 

faktorer, som 

stör sömnen 

samt mäta 

ljudnivåer. 

Programmet 

innefattade 

störningsfria 

perioder på en 

intensivvårds-

avdelning. 

Kvantitativ studie 

Urval: Totalt 23 patienter 

inkluderades i studien. Under första 

mätningen (M1), inkluderades 9 

patienter och efter implementering av 

programmet (M2), inkluderades 14. 

Instrument: Decibelmätare, 

dokumentation av 

sömnhygienfaktorer via ett förberett 

formulär utfört av sjuksköterskan.  

Dataanalys: Beskrivning av data 

genom frekvens, procent, medelvärde 

och standardavvikelse, konfidensgrad 

95 % har använts, Wilcoxon test, 

Paird t-test, Spearmans 

rangkorrelation. Skillnaderna ansågs 

signifikanta vid P < 0,05. 

Efter programmet 

infördes reducerades 

både generell och  

specifik omvårdnad, 

men detta nådde inte 

statistisk signifikans. 

Omvårdnadsaktiviteter 

samordnades  

bättre. Studien visade 

på reducerade 

ljudnivåer efter 

införandet av 

störningsfria perioder i 

och med 

beteendemodifierings-

programmet. 
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2009 

 

Earplugs improve 

patients’ subjective  

experience of sleep 

in critical care 

 

7 

Att undersöka 

effekten av 

användningen 

av öronproppar 

hos patienter på 

En intensiv-

vårdsavdelning. 

Kvantitativ studie, kvasi 

experimentell design 

Urval: Patienterna skulle vara alerta 

och orienterade, förstå studiens 

innebörd samt ge sitt godkännande. 

De fick inte ha hörsel- eller 

sömnproblem, vara mekaniskt 

ventilerade eller varit sederade de 

senaste 12 h. 49 patienter 

inkluderades i en experimentgrupp 

(EG) som använde öronproppar under 

vanliga sömntimmar nattetid och 39 

patienter inkluderades i en 

kontrollgrupp (KG). 

Instrument: Mätning av upplevd sömn 

genom Verran-Snyder-Halpern Sleep 

Scale. 

Dataanalys: T-test 

 

EG uppgav att de 

somnade lättare och 

upplevde färre 

uppvaknanden samt 

mindre orolig  

sömn. De rapporterade 

även att de sov djupare, 

längre perioder  

och att de kände sig mer 

utvilade och nöjda när 

de vaknade. EG 

upplevde generellt sätt 

en större 

tillfredsställelse med 

den upplevda 

sömnupplevelsen än  

KG.  
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Stanchina, M. L., 

Abu-Hijleh, M.,  

Chaudhry, B. K., 

Carlisle, C. C., &  

Millman, R. P. 

 

2005 

 

The influence of 

white noise on sleep 

in subjects exposed 

to ICU noise 

 

8 

Att fastställa 

huruvida så 

kallat adderat 

”white noise” 

påverkar 

sömnmönstret 

hos testpersoner 

som blev  

exponerade, i ett 

sömn-

laboratorium, av 

inspelat ljud 

från en 

intensivvårds-

avdelning.  

Kvantitativ studie 

Urval: Deltagarna som rekryterade 

till studien hade inga sömnproblem 

och tog inga mediciner. De 

exkluderades om sömnapné förekom. 

5 friska deltagare studerades i en 

simulerad intensivvårdsmiljö. 

Första natten sov de med en basnivå 

av ljud, under andra natten 

exponerades de för inspelat 

intensivvårdsljud och den tredje 

natten för intensivvårdsljud 

kombinerat med ”white noise”. 

Instrument: Polysomnografi samt 

decibelmätare. 

Dataanalys: Tukey post-hoc 

signifikans test, t-test. 

Stadium 3-4 av NREM 

sömn sänktes under 

natten med 

intensivvårdsljud 

jämfört med basnivån. 

Sömnmönstret av 

NREM-sömn stadium 2 

och 4 liknade basnivån 

under natten med 

”white noise”. 

Jämfört med basnivån 

ökade antalet 

uppvaknanden  

under natten med 

intensivvårdsljud men 

återgick till basnivåns 

antal under natten med 

”white noise”. 
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2012 

 

A randomized 

controlled trial of 

the effects of 

listening to non-

commercial music 

on quality of 

nocturnal sleep and  

relaxation indices in 

patients in medical 

intensive care unit 

 

9 

Att undersöka 

effekten av 

musik på  

sömnkvaliteten 

samt dess effekt 

på hjärtrytm, 

genomsnittliga 

blodtrycket och 

andnings-

frekvens. 

Kvantitativ studie, randomiserad 

kontroll studie 

Urval: Intensivvårdspatienterna 

skulle vara minst 18 år, APACHE II 

poäng ≤25, vårdats på avdelningen 

minst 24h. Exkluderades vid 

hörselproblem, alkoholism eller 

infektionssjukdomar. 14 patienter 

inkluderades i en experimentgrupp 

(EG) och 14 i en kontrollgrupp. 

Instrument: Polysomnografi och 

Venan & Synder-Halpern Sleep Scale 

(frågeformulär för mätning av den 

upplevda sömnkvaliteten). 

Dataanalys: T- test, X2 test, Fisher´s 

skewness coefficient, generaliserad 

uppskattad ekvation (GEE), Post hoc 

multiple comparison med LSD (least 

significant differences) correction  

P-värde av 0.05 ansågs statistiskt 

signifikant. 

Patienterna i EG hade 

bättre sömnkvalitet. EG 

hade kortare stadium av 

NREM-2 sömn och 

längre stadier av 

NREM-3 sömn. Ingen 

statistisk signifikant 

skillnad fanns i den 

genomsnittliga totala 

sömntiden (TST), 

insomningslatens, 

sömneffektivitet och 

stadium NREM-1  

sömn mellan grupperna.  

EG hade en signifikant 

lägre hjärtfrekvens än 

KG samt en fördelaktig 

effekt på blodtrycket 

efter ca 30 min lyssning 

av musik. Patienternas 

andningsfrekvens skilde 

sig inte signifikant 

mellan grupperna.   
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2000 

 

Effects of 

guidelines 

implementation  

in a surgical 

intensive care unit 

to control nighttime 

light and noise 

levels 

 

10 

Att utvärdera 

ljudnivå och  

ljusstyrka på en 

kirurgisk 

intensivvårds-

avdelning under 

natten samt  

att observera 

effekten av 

riktlinjer 

innefattande 

enkla beteende-

förändrande för 

vårdpersonal. 

Kvantitativ studie – A prospective 

interventional Study 

Urval: Totalt 17 patienter   

inkluderades i studien varav 

9 observerades i period 1 (P1), innan 

införande av riktlinjer, och 8 patienter 

i period 2 (P2), efter införandet av 

riktlinjer. Slumpmässigt urval 

gällande rum, patienter och 

sjuksköterskor. 

Instrument: Decibelmätare och 

luxmeter. Sjuksköterskorna fyllde i en 

flervals-enkät där de beräknade 

patientens sömnvaraktighet och 

antalet uppvaknanden. 

Dataanalys: Data presenteras som 

medelvärde och standardavvikelse. 

Students t-test. Data från 

utvärderingsrapporterna av sömn 

presenteras endast med beskrivande 

statistik. 

Genomsnittliga och 

maximala ljusnivåer var 

låga under både P1 och 

P2 utan signifikant 

skillnad. Genomsnittet 

av störande intensitet på 

ljusnivå var betydligt 

högre under P1 än P2.  

Peak ljudnivå och antal 

larm var avsevärt lägre 

under P2. Andelen 

patienter med längre 

beräknad sömn-

varaktighet var större i 

P1 än P2. Det 

uppskattade antalet 

uppvaknanden var 

högre i P2 än i P1. En 

högre ljusnivåvariation 

observerades i P2, 

vilket tyder på en mer 

frekvent användning av 

ljusväxlingar under 

dessa nätter. Observerad 

sömn var sämre under 

P2 än under P1. 
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