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SAMMANFATTNING 
 
 
Bakgrund   
 
Vi sover drygt en tredjedel av våra liv och vår hälsa är starkt beroende av en god sömn. 
Begreppet sömnstörning kan beskrivas som sömn med bristande kvantitet eller kvalitet 
som varar under en längre period. I åldersgruppen 16 och 24 år har problemen ökat stadigt. 
 
Omvårdnadsteoretikern Dorotea Orem bygger sin teori på att människan vill och har 
förmåga att göra förnuftiga bedömningar och handla i enlighet med dessa och att 
sjuksköterskans roll är att hjälpa en person att planera och genomföra aktiviteter som hör 
till det dagliga livet med avsikt att förbättra, återställa och bevara hälsa/friskhet samt 
förebygga ohälsa/sjukdom”. 
 
Syfte  
 
Syftet var att beskriva hur omvårdnad kan organiseras för att stödja egenvårdsförmågan 
hos en ung person med sömnbesvär utifrån Orems egenvårdsteori. 
 
Metod  
 
Metod som valdes för arbetet var litteraturöversikt. Forskningsartiklar söktes under 
november 2016 i databaserna CINAHL, PubMed och PsychINFO. Sökorden som användes 
var adolescent, dyssomnias, sömnstörninga, nursing, nursing care, self care, sleep, sleep 
deprivation, sleep hygiene, sleep initiation and maintenance disorders och young adult. 
Resultatet bygger på 16 artiklar. Databearbetning skedde utefter Orems teoretiska modell 
om egenvård. Material sorterades i teman efter egenvård, egenvårdsbehov och 
egenvårdskrav. 
 
Resultat 
 
Egenvårdsförmågan kan förbättras utifrån tre huvudfynd: sömnhygien, kognitiv 
beteendeterapi och utbildning/information. 
 
Slutsats 
 
Genom att utbilda ungdomen i sömnhygien eller kongnitiv beteendeterapi kan 
egenvårdsförmågan öka. Kombineras dessa åtgärder kan den sömnfrämjande effekten öka. 
Sjuksköterskan bör utbilda, ge rådgivning och stödja ungdomen till att uppnå bästa möjliga 
egenvårdskapacitet. 
 
Nyckelord: Egenvård, Orem, sömn, sömnstörning, ungdomar. 
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INLEDNING 

Vi sover drygt en tredjedel av våra liv (Ericson & Ericson, 2012) och vår hälsa är starkt 
beroende av en god sömn (Buysse, 2014). Såväl sömnen som fenomen och sömnens 
mönster förändras markant i samband med puberteten. Någon gång runt tidiga tonåren så 
sker ofta en plötslig övergång då individen går från att vara kvällstrött och morgonpigg till 
att bli vara uppe sent om kvällarna och svår att väcka om morgnarna. Dessa förändringar 
kan tillskrivas både psykosociala och biologiska faktorer. Resultatet blir att individen får 
för lite sömn, som utöver trötthet även kan leda till ytterligare sömnsvårigheter (Carskadon 
& Tarokh, 2014). I åldersgruppen 16 till 24 år har problemen sedan 1990-talet ökat stadigt 
(Socialstyrelsen, 2013). Dessa sömnsvårigheter kan kopplas till ohälsa (Short, Gradisar, 
Gill, & Camfferman, 2013). Under våra praktikperioder inom sjukvården har vi upplevt att 
omvårdnadsåtgärder vid sömnstörning hos unga hamnat i skuggan av den farmakologiska 
behandlingen och därför har vi valt att belysa detta ämne. 
 
BAKGRUND 

Sömn 

Normala sömnen 
Den cirkadiska rytmen är den dygnsrytm där sömn och vakenhet följer varandra. Rytmen 
påverkas av mängden ljus. En minskning av ljus på näthinnan leder via supraopticuskärnan 
till en ökning av produktionen av melatonin i tallkottkörteln, vilket leder till ökad trötthet. 
Utöver ljuset påverkar ålder tallkottkörtels frisättning av melatonin, barn frisätter mer 
melatonin och har därigenom ett större sömnbehov. Ytterligare ett hormon som inverkar på 
den cirkadiska rytmen är kortisol vars frisättning stimuleras av adrenokortikotropiskt 
hormon (ACTH) i binjurebarken. Kortisolnivåerna är lägst på kvällen vilket gör att vi blir 
trötta, för att sedan stiga framåt morgonen och då resultera i att vi blir piggare (Ericson & 
Ericson, 2012). Utöver den cirkadiska rytmen så regleras sömnen av längden av vakenhet. 
Tidigare teorier om hur vakenheten påverkar sömnighet byggde på att ett ämne 
utsöndrades i kroppen i vakenhet till den nivå att sömnigheten tog över och sömnen infann 
sig. Ett ämne som har denna effekt är adenosin, men troligtvis finns det fler liknande 
ämnen i kroppen som bidrar till detta. Utöver dessa två biologiska faktorer finns även 
beteendefaktorer som påverkar sömnen (Ulfberg, 2009). Beteendefaktorer som leder till en 
bättre sömn kallas sömnhygien. Det kan exempelvis vara att undvika tobak och koffein på 
kvällen, sova i ett mörkt, svalt och tyst rum, använda sig av en läggdagsritual, ta ett 30-
minutersbad bad som höjer kroppstemperaturen med två grader två timmar innan läggdags 
(Lu & Zee, 2006).  
 
Sömnen sker i cykler som i sin tur består av sömnstadier (Ericson & Ericson, 2012). Det 
finns flera beskrivningar av dessa stadier. I denna rapport används Snowdens (2008) som 
delar in sömnen i fem stadier. Under första stadiet som varar i ca fem-tio minuter blundar 
personen, men om personenväcks så känner den ofta inte att den har sovit. Under det andra 
stadiet så börjar kroppen förbereda sig för djupsömnen genom att kroppstemperaturen och 
hjärtfrekvensen sjunker. Det tredje och fjärde stadiet består av djupsömn och mer intensiv 
djupsömn. Stadie ett till fyra varar i från 90 till 120 minuter och ingår i Icke REM-sömn, 
eller Non-REM-sömn vilket står för “Non Rapid Eye Movement”. Det sista femte stadiet 
består av REM-sömn (Snowden, 2008), vilket innebär Rapid Eye Movement med det 
karakteristiska snabba ögonrörelserna och djup muskelavslappning. Det är även under den 
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här perioden som informationsbearbetning, minnesförstärkning och drömmandet sker 
(Ericson & Ericson, 2012). Den första perioden av REM-sömn varar 10 minuter för att 
sedan vara längre för varje gång den inträder. Sömncykelns sista REM-period varar 1 
timme (Snowden 2008). 

Ungdomar och sömn 
Hur mycket sömn unga, från tonåren upp till 24 år, behöver är inte helt utrett men skiljer 
sig från individ till individ och rör sig om ca åtta timmar/dygn (Läkemedelsverket, 2015). 
Ungas sömnbesvär är inget nytt, det visar en historisk översiktsstudie av Matricciani, Olds, 
Blunden, Rigney, & Williams (2012) där det framgår att forskare sedan slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet varnat för att unga får för lite sömn. Sömnstörningar hos unga är 
alltså inte ett nytt problem men det är ett ökande problem. Enligt Socialstyrelsen (2013) 
har sömnbesvär hos personer mellan 16 och 24 år ökat sedan 1990-talet. År 2010–2011 
uppgav 26 procent av kvinnorna och 14 procent av männen att de lider av sömnbesvär. 
Vallido, Peters, O’Brien & Jackson (2009) visar i sin litteraturstudie på en studie av 
gymnasieelever i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien att 20 procent av 
ungdomarna känner sig trötta under dagen relaterat till sömnstörningar. Samma 
litteraturstudie visar att över 30 procent av de finska ungdomarna uppgav att de var trötta 
nästan varje dag. Medianåldern för insjuknande bland ungdomar med sömnstörning var 11 
år. Av de ungdomar som led av sömnstörning hade nästan 53 procent av dessa samtidigt en 
annan psykisk störning. 
 
Sömnstörning 

Begreppet sömnstörning kan beskrivas som sömn med bristande kvantitet eller kvalitet 
som varar under en längre period. Detta innefattar otillräcklig sömn, svårigheter att somna, 
täta uppvaknanden eller för tidigt uppvaknande. Vid sömnstörning är den kliniska bilden 
av signifikant betydelse (Snowden, 2008). 

Sömnstörning 
De flesta i Sverige som söker hjälp för sömnstörning eller sömnbesvär upplever sig ha ett 
minskat välbefinnande och en försämrad funktionsförmåga relaterat till dålig sömnkvalitet 
och/eller för lite sömntid (SBU, 2010). Enligt Johnson, Roth, Schultz, & Breslau (2006) 
var risken för att drabbas av sömnstörning någon gång under sin livstid drygt 10 procent. 
Bland personer som någon gång drabbats av sömnstörning rapporterade 68 procent 
svårigheter att somna, 26 procent rapporterade svårigheter med att bibehålla sömn och 48 
procent rapporterade dålig sömnkvalitet. 
 
Det finns olika typer av sömnstörninger. I dessa ingår bland annat dygnsrytmrubbningar, 
parasomnier och hypersomni. Dygnsrytmrubbningar innebär sömnbesvär relaterade till en 
oregelbunden dygnsrytm. En grupp som blivit vanligare på sömnkliniken är tonåringar och 
unga vuxna som tenderar att vända på dygnet under ledigheten (Hillman, 2012). Det är 
även vanligt att unga sover för lite under veckorna och då tar ut sin “sömnskuld” under 
helgerna och därmed rubbar sömncykeln (Owens, Adolescent Sleep Working Group, & 
Committee on Adolescence, 2014). En annan typ av sömnstörninger är parasomnier. 
Begreppet parasomnier innefattar sömnstörningar eller beteenden vid sömnstörningng, 
under pågående sömn eller vid uppvaknandet. Exempel på parasomnier är sömngång, 
nattskräck och mardrömmar. Sömngång och nattskräck drabbar vanligen yngre barn och 
försvinner oftast då barnen blir äldre, men i de fall de består upp i tonåren innebär de för 
individen ofta ett stort problem. Hypersomni innebär ökad trötthet under dagen eller ökat 
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sömnbehov som inte beror på för lite eller dålig nattsömn. Hypersomni är vanligt hos unga 
med depression (Läkemedelsverket, 2015). 

Sömnstörningar och samsjuklighet 
Det finns en samsjuklighet mellan sömnstörningar och ett flertal diagnoser. Depression hör 
till de tillstånd som oftast påverkar sömnen. Sömnstörningar är vanligt vid depression hos 
unga. Depressionen kan även innebära ett ökat sömnbehov och en känsla av att aldrig 
känna sig utvilad, vilket kan leda till att ungdomen får svårigheter med skolan (Hillman, 
2012). Övervikt och fetma går även att koppla till sömnstörningar. Personer som sover 
mindre än fem timmar/natt eller längre är nio timmar/natt är mer benägna att drabbas av 
övervikt eller fetma jämfört med personer som sover sju till nio timmar/natt (Wu et al., 
2015). Övervikt kan även leda till snarkningar som i sin tur kan försämra sömnens kvalitet 
(Hillman, 2012). Vid vissa neuropsykiatriska störningar som ADHD (attention deficit 
hyperactivity disorder) förekommer ofta sömnpromblematik. Delvis anses orsaken till detta 
vara avvikelser i hjärnans sömn- och vakenhetsreglering. En annan vanlig orsak är att 
dessa ungdomar kan ha svårt att varva ner, komma till ro och skapa kvällsrutiner. Av 
denna anledning bör neuropsykiatriska diagnoser tas i beaktande vid sömnstörningar hos 
ungdomar (Hvolby, 2015). 

Yttre miljöns orsaker till sömnstörningar hos ungdomar 
Den yttre miljöns stimuli orsakar ofta sömnbrist. Ljud och ljus rubbar sömncykeln. 
Sömnstörningar orsakade av ljud ger, även om ljudet endast uppfattas undermedvete, en 
uppdelad sömn med lång sömnstörningngstid. Sömncykeln påverkas av melatoninnivåer 
som synkroniseras med den cirkadiska rytmen. Ljus minskar nivåerna av melatonin och 
mörker höjer nivåerna. Stress och oro aktiverar det sympatiska nervsystemet vilket 
påverkar sömnen på ett negativt sätt. Som en respons på stress utsöndrar kroppen 
glukokortikoider som stimulerar HPA-axelns aktivitet vilket försvårar sömnstörningng 
samt försämrar sömnens kvalitet (Pilkington, 2013). 
 
Konsekvenser av sömnstörning 

Sömn har identifierats som en grundläggande biologisk funktion som stödjer homeostasen, 
därför ger sömnbrist biologiska konsekvenser (Pilkington, 2013). Vid sömnbrist ökar 
risken för att drabbas av metabola sjukdomar som fetma, diabetes typ 2 (Cedernaes, 
Schiöth, & Benedict, 2015) och hypertoni (Fang, Wheaton, & Ayala, 2014) Sömnbrist har 
även negativ inverkan på sårläkning, vitalitet, minnet och mortalitet (Tamrat, Huynh-Le, & 
Goyal, 2013). Även risken att drabbas av psykisk ohälsa som depression, oro och ångest 
ökar vid sömnbrist. Hos ungdomar med sömnbrist är risken för kognitiva problem som 
nedsatt omdöme, uppmärksamhetsproblem och bristande motivation förhöjd. Det har även 
kunnat påvisats ett samband mellan kroniska sömnsvårigheter och missbruk av alkohol, 
tobak och droger. Ungdomar som lider av sömnbrist tenderar dessutom att inta fler 
kalorier/dag samt motionerar mindre än ungdomar som sover tillräckligt (Owens, 
Adolescent Sleep Working Group, & Committee on Adolescence, 2014).  
 
Sömnbrist är negativt för bibehållandet av hälsa men även för återhämtningen vid olika 
sjukdomstillstånd (Pilkington, 2013). Sömnbrist har visat sig ha negativ inverkan på 
immunsystemet. En förhöjd mottaglighet för vanliga förkylningar har kunnat påvisats vid 
sömn som understiger sju timmar per natt. Sömnbrist ökar utsöndringen av 
inflammatoriska markörer. I en studie där sömnen begränsats till fyra timmar per natt 
påvisades en förhöjd nivå av cytokiner, vilket är en indikation på inflammatorisk aktivitet. 
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Som svar på aktiveringen av cytokiner aktiveras utsöndringen av glukokortikoider som har 
en anti-inflammatorisk effekt. Förhöjda nivåer av glukokortikoider orsakade av sömnbrist 
kan störa den cirkadiska rytmen (Pilkington, 2013). 

Omvårdnad och åtgärder  

Omvårdnad är ett mångfacetterat begrepp som syftar till sjuksköterskans ansvarsområde 
vilket bland annat innefattar att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande ur ett 
helhetsperspektiv med patientens behov i fokus (Mabhala, 2013). Björkman & Karlsson 
(2006) skriver att god omvårdnad är när sjuksköterskan och patienten tillsammans 
kartlägger orsaker till eventuella sömnproblem, då de kan ha olika orsaker ska behandling 
ske individuellt, och att sjuksköterskan regelbundet utvärderar de åtgärder som vidtagits 
mot sömnproblemen. En omvårdnadsåtgärd är en handling som avser att uppnå ett mål som 
formulerats utifrån en omvårdnadsdiagnos. En omvårdnadsåtgärd är därmed en del i 
omvårdnadsprocessen som i sin tur sätter fokus på omvårdnaden. Det är sjuksköterskan 
som ansvarar för denna process. Omvårdnadsåtgärder innefattar prevention, behandling 
och/eller hälsofrämjande insatser och utförs för vårdtagarens tillfrisknande, säkerhet 
och/eller välbefinnande (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). Orem (Orem, Taylor, & 
Renpenning, 1995) menar att syftet med omvårdnadsåtgärder är “att hjälpa en person att 
planera och genomföra handlingar som hör till det dagliga livet med avsikt att förbättra 
hälsa/friskhet, förebygga ohälsa/sjukdom samt återställa och bevara hälsa/friskhet”.  
 
Enligt Orem (Renpenning & Taylor, 2003) ska sjuksköterskan hjälpa patienten till 
egenvård. Detta gör sjuksköterskan genom att stötta, undervisa och motivera patienten i 
olika omvårdnadssituationer. I omvårdnaden av unga kan upprätthållandet av balansen 
mellan vila och aktivitet vara utmanande för sjuksköterskan att bemöta. Utöver 
sömnrutiner kan sovrumsmiljön, fysisk aktivitet, ändrade kostvanor samt övervikt vara 
exempel på faktorer som påverkar sömnen (Björkman & Karlsson, 2006). En 
omvårdnadsåtgärd vid sömnstörningar kan även innebära att sjuksköterskan ger patienten 
utbildning kring sömnhygienens betydelse och innebörd (Dambrosio & Mazanec, 2013). 

Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans 

Teorin om egenvårdsbalans är en omvårdnadsmodell som består av tre delteorier: 
egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Teorin utgår från att människan vill och 
har förmåga att göra förnuftiga bedömningar och handla i enlighet med dessa, gäller såväl 
sjuksköterska som patient. Orem anser att hälsan är beroende av individens kapacitet att 
värna om sig själv och sina närstående (Orem, 2001). Människan har kapacitet att förvärva 
de teoretiska och praktiska förmågor som behövs för att på bästa sätt vårda sig själv och 
sina närstående, detta benämns som egenvårdskapacitet och kapacitet för närstående 
(Hartweg, 1995). Begreppet egenvårdskapacitet syftar till individens förmåga att uppnå 
egenvård. De förmågor hos individen som tillsammans utgör en persons möjligheter till 
upprätthållande av liv, hälsa och välbefinnande motsvarar därmed personens 
egenvårdskapacitet (Orem, 2001). Egenvårdskapacieten påverkas av faktorer i miljön 
såsom utbildning och ålder men även av kraft och energi för att tanke ska bli handling. Den 
påverkas även av förmågan att kunna uppfatta egenvårdsbehov (Wiklund Gustin & 
Lindwall 2012). När egenvårdskapaciteten hos en individ inte räcker för att fylla upp mot 
en individs egenvårdskrav uppstår en egenvårdsbrist (Hartweg, 1995). Sjuksköterskans 
interventioner ska fylla detta mellanrum egenvårdskrav och egenvårdskapacieten för att 
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hjälpa fram till en egenvårdbalans (Wiklund Gustin & Lindwall 2012). Orem beskriver tre 
typer av omvårdnandssystem uppdelade efter patientens rörelseförmåga och förmåga till att 
själv utföra egenvård. De tre är fullständigt kompenserande, delvis kompenserande och 
stödjande/undervisande system. Är patienten förmögen att själv utföra egenvårds-
åtgärderna men på grund av hälsoavvikelse, sömnstörning eller behöver hjälp med åtgärder 
tillämpas det stödjande/undervisande systemet (Hartweg, 1995). Orem (2001) identifierar 
fem metoder för att stödja eller hjälpa andra: handla eller utföra för en annan person, 
vägleda en annan person, stödja en annan person fysiskt eller psykiskt, skapa en 
utvecklande miljö, samt undervisa en annan person. Sjuksköterskor kombinerar ofta de 
olika metoderna för ett omvårdnandssystem, men metoden handla eller utföra för används 
normalt inte i det stödjande/undervisande systemet (Hartweg, 1995). 

Egenvårdsteorin och dess grundläggande begrepp 
Egenvårdsteorin är den delteori som fokuserar på människans kapacitet till egenvård. De 
tre grundläggande begreppen inom egenvårdsteorin är egenvård, egenvårdbehov och 
egenvårdskrav. Egenvårdsbehov är tillsammans med egenvårdskrav en förutsättning för att 
egenvård skall kunna uppnås (Orem, 2001). Self-care eller egenvård definieras av Orem 
(2001, s. 43) fritt översatt till svenska som “utförandet av aktiviteter som individer initierar 
och utför för egen räkning för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande”. Egenvård är 
utöver en medveten handling även ett beteende som lärs via kommunikation och 
interaktion i den sociala kontext individen befinner sig i. Egenvård utförs därav av mogna 
och mognande individer. Barn är beroende av andra i utförandet av egenvården, detta 
benämns som dependent-care, eller “närstående-omsorg” (Hartweg, 1995).  
 
Egenvårdsbehov kan beskrivas som nödvändiga ting för människans upprätthållande av 
hälsa. När avvikelser sker från individens normala hälsa uppstår egenvårdsbehov. Det är 
när personen ej klarar av att hantera dessa hälsoavvikelser på egen hand som personen 
behöver omvårdnad. Egenvårdsbehov innebär att det finns ett behov som patienten med 
rätt resurser själv har förmåga att tillgodose. Egenvårdsbehov är den formulerade insikten 
om vad personen behöver för att uppnå hälsa. Genom identifiering av egenvårdbehov kan 
åtgärder tas till för att tillgodose dessa behov (Orem, 2001). De åtgärder som tillgodoser 
egenvårdsbehovet formuleras enligt Orem (2001) som egenvårdskrav. Det är alltså 
egenvårdsbehovet som styr egenvårdkravet. Begreppet egenvårdskrav söker ge svar på 
frågan “vilka egenvårdsaktiviteter behöver individen utföra över tid för att upprätthålla liv, 
hälsa och välbefinnande?” (Hartweg, 1995, s. 76) Exempel på egenvårdsbehov inom 
området sömn kan vara behov av utbildning i sömnfrämjande syfte. Eftersom att behovet 
identifierats som ökad utbildning skulle ett egenvårdskrav kunna vara utbildning i 
sömnhygien då detta är en åtgärd som syftar till att tillgodose egenvårdsbehovet. 

Organisera omvårdnad utefter egenvårdsteorin 
Orems tre delteorier egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem är relaterade till 
varandra genom deras antaganden. I den kliniska verksamheten kan sjuksköterskan 
använda alla tre delteorier eller endast en av dem som riktlinjer för sitt arbete. Det finns 
alltså möjlighet för sjuksköterskor att organisera sin omvårdnadsutövning efter en delteori 
som till exempel teorin om egenvård (Hartweg, 1995). Det finns fler exempel på 
institutioner som använder Orems egenvårdsmodell som en struktur för det kliniska 
omvårdnadsarbetet. Forskning har visat sig att sjuksköterskor som använder sig av Orems 
modell gör andra bedömningar och fastställer andra omvårdnadsmål för patienterna jämfört 
med sjuksköterskor i en kontrollgrupp (Hartweg, 1995).  
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Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan har vid sömnstörningar ett ansvar i att minska mängden läkemedel genom 
att i första hand erbjuda patienten hjälp i form av omvårdnadsåtgärder (Björkman & 
Karlsson, 2006). När det gäller ungdomar och deras familjer har sjuksköterskan även en 
viktig roll i att bidra till att öka förståelsen för sömnens påverkan på ungdomens hälsa och 
välmående. Ungdomar är extra sårbara för sömnbrist och därför är det av vikt att 
sjuksköterskan har utbildning inom detta område. Sjuksköterskan kan bland annat hjälpa 
genom information, att förklara för ungdomen vad som är normal sömn samt olika 
sömntekniker och andra faktorer som kan påverka sömnen (Vallido et al., 2009). Ett annat 
område där sjuksköterskans kunskaper kring sömn är av betydelse är inom slutenvården då 
det är vanligt att patienter inom slutenvården lider av sömnstörningar. Dessa patienter har 
ofta ett större sömnbehov relaterat till sjukdom eller trauma. På en vårdavdelning 
spenderar sjuksköterskan tid med patienten och blir därmed en av dem som bedömer 
patientens sömnvanor. Sjuksköterskans roll är unik genom att sjuksköterskan har 
möjligheten att påverka både den farmakologiska och den ickefarmakologiska delen i 
behandlingen (Dambrosio & Mazanec, 2013). 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

Begreppet hälsa definieras som “health is a state of complete physical, mental and social 
well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (World Health Organisation 
[WHO], 1948). Definitionen av hälsa kan ses som ett visionärt mål vid optimal hälsa. 
Hälsobegreppet har två dimensioner som syftar till fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande i kombination med frånvaro av sjukdom. Att främja hälsa tillhör 
sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). I 
det hälsofrämjande arbetet utgår sjuksköterskan från individens upplevda hälsa och 
välbefinnande. Hälsofrämjande insatser lägger fokus på att hjälpa patienten att må bra och 
utifrån patientens egna mål uppleva en god livskvalitet (Kristenson, Wijk, Müssener & 
Hertting). För att uppnå hälsa är sömn en nödvändig komponent. Det är därför av klinisk 
betydelse att sjuksköterskan i det hälsofrämjande arbetet definierar sömn och arbetar mot 
främjandet av en god sömnkvalitet (Buysse, 2014). 

Problemformulering  

Sömnstörningar hos personer i åldrarna 13-24 år är ett relativt vanligt och ökande problem. 
Insomni tillhör en av de vanligaste sömnstörningarna i denna population och cirka 11 
procent drabbas någon gång under livstiden (Johnson et al., 2006). Vanligt bland 
ungdomar är även dygnsrytmrubbningar. Det finns en samsjuklighet bland unga personer 
med sömnstörning och vissa tillstånd. I dessa tillstånd ingår framför allt depression 
(Hillman, 2012), ADHD (Hvolby, 2015), övervikt och fetma (Wu et al., 2015) samt 
snarkningar och andningsuppehåll (Hillman, 2012). Ytterligare en viktig faktor gällande 
uppkomsten av sömnstörningar är den yttre miljöns stimuli (Pilkington, 2013). 
Sömnbristen innebär flertalet negativa konsekvenser för hälsan som påverkas både fysiskt, 
psykiskt och socialt (Owens, Adolescent Sleep Working Group, & Committee on 
Adolescence, 2014). Hur mycket som är tillräckligt är individuellt, men generellt behöver 
personer mellan 13-24 år cirka åtta timmar/dygn (Läkemedelsverket, 2015). 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att informera ungdomen och dess familj om sömnens 
vikt för hälsan, faktorer som påverkar sömnen och om olika tekniker som främjar sömn 
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(Vallido et al., 2009). Förskrivningen av läkemedel mot sömnstörningar har i Sverige ökat 
med 40 procent sedan år 2000 samtidigt som det är vanligt att personer vill undvika 
sömntabletter (Drevinger, 2016). 
 
SYFTE   

Syftet var att beskriva hur omvårdnad kan organiseras för att stödja egenvårdskapaciteten 
hos en ung person med sömnstörning utifrån Orems egenvårdsteori.  
 
METOD  

Val av Metod 

Behovet av sammanställt resultat från fler vetenskapliga artiklar om omvårdnadsåtgärder 
vid sömnstörningar bedömdes av oss vara stort. Ett sätt att sammanställa sådan information 
är genom en litteraturöversikt. Metoden icke systematisk litteraturöversikt valdes för att ge 
sammanställd kunskap om omvårdnadsåtgärder vid sömnstörningar hos unga (Forsberg & 
Wengström, 2015). En icke systematisk litteraturöversikt beskrivs som en sammanställning 
av evidens inom ett forskningsområde, en systematisk litteraturöversikt innebär en 
betydligt mer omfattande och metodiskt utarbetad litteraturöversikt (Polit & Beck, 2012). 
Att under de 10 veckor som avsatts för denna 15-poängs kurs uppnå kriterierna för en 
systematisk litteraturöversikt ansågs som orimligt därav beslutades att göra en icke 
systematisk litteraturöversikt. Resultatet ville vi sedan koppla till Orems egenvårdsteori. 
 
Urval  

Sökningen avgränsades till artiklar publicerade mellan januari år 2007 till november år 
2016 för att få aktuell forskning. Artiklar som inkluderades var primärstudier skrivna på 
engelska eller svenska samt “Peer reviewed” vilket innebär att två eller fler oberoende 
experter inom området har granskat artiklarna innan publicering vilket höjer kvaliteten på 
artikeln (Polit & Beck, 2012).  
 
Då syftet med studien var att undersöka ungdomar så avgränsades sökningarna till 
åldersgrupper. I PubMed var Inklusionskriterier “Adolecents: 13-18” och “Young Adult 
19-24”. I PsychINFO Adolescence (13-17 yrs), Young Adulthood (18-29 yrs) i CINAHL 
inkluderades “Adolecents 13-18 år”. “Young adult” finns inte som ett filter i CINAHL utan 
åldersspannet 19-24 är inkluderat i ”Adult: 19-44”. “Adult 19-44” år valdes inte som en 
inklussion i sökningarna då det gav betydligt fler träffar som inte var av relevans för 
studiens syfte. Anledningen till att vi valde 13-24 år var att vi ville fokusera på ungdomar 
då det är en grupp där sömnstörningar har ökat kraftigt de senaste åren, och då var 13-24 år 
den åldern som PubMed använde som åldersspann för ungdomar vilket gjorde att det föll 
sig naturligt att använda detta åldersspann. Ett förtydligande är att vi inte valt att exkludera 
artiklar som innefattar vuxna och äldre, utan artiklar skulle ha med den aktuella ålders-
gruppen som ett kriterium. Vi har valt att inkludera studier på vuxna då dessa studier 
påträffats i sökningar då vissa av deltagarna varit mellan 13-24 år.  
 
I CINAHL avgränsades sökningarna till att gälla ”Research article”. Exklusion av artiklar 
skedde främst på syftet av artiklar som handlade om sömnstörningar relaterat till vissa 
specifika tillstånd som till exempel graviditet, narkolepsi eller cancer. Ytterligare ett 
exklusionskriterie var av artiklar där forskning bedrivits utan forskningsetiska 
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överväganden. Av artiklar med kvantitativ ansats som utvärderade effekten av 
behandlingsmetoder inkluderades endast artiklar som hade genomgått RCT (Randomised 
Controlled Trails) då det är den säkraste metoden för att säkerställa att resultatet är ett 
resultat av åtgärder och inte yttre faktorer (Henricson, 2012). 
 
Datainsamling  

I enlighet med rekommendationer enligt Henricsson & Wallengren (2012) så utfördes två 
litteratursökningar, en inledande och en egentlig. Detta stärker innehållsvaliditeten i arbetet 
då det dels ger ökad kunskap inom området men underlättar även valet av relevanta 
sökord. Det är den egentliga litteratursökningen som redogörs för i detta arbete. Inför 
datainsamlingen bokades ett möte med bibliotekarie på högskolan som bidrog med förslag 
på sökord och information om hur databaserna var uppbyggda. Att ta hjälp av bibliotekarie 
eller ämnesexpert vid sökning av litteratur rekommenderas av Rosén (2012).   
 
Datainsamlig gjordes under november 2016 i databaserna CINAHL (Cumulative Index to 
Nursing and Allied Healt Litterature), PubMed och PsychINFO. CINAHL och PubMed 
identifieras av både Polit & Beck (2012) och Henricsson (2012) som några av de viktigaste 
databaserna inom omvårdnadsforskning. Forsberg & Wengström (2015) beskriver 
PsychINFO som en användbar databas då den täcker psykologisk forskning inom bland 
annat medicin och omvårdnad vilket är relevant för syftet för denna studie. Sökningarna 
har gjorts med MeSH-termer. MeSH står för Medical Subject Headings som är ett 
uppslagsverk för att kategorisera artiklar enligt specifika sökord (termer) på ett konsekvent 
sätt med syftet att underlätta för användaren då den ej behöver söka på synonymord (Polit 
& Beck, 2012).  
 
I CINAHL användes sökorden fristående och i kombination med CINAHL Headings med 
den booleska termen AND samt med CINAHL Subheadingsen nursing och theraphy. I 
PubMed och PsychINFO gjordes sökningarna dels som fritextsökningar och i kombination 
med booleska termerna AND/OR. Sökningarna genomfördes på följande sökord både 
enskilt och i olika kombinationer: sömnstörninga, sleep, sleep initiation and maintenance 
disorders, dyssomnias, adolescent, young adult, sleep deprivation, nursing, nursing care, 
sleep hygiene, self care. Testsökningar gjordes på orden: puberty, non pharmalogic 
treatment, non pharmalogic, selft help, caring. Vi har inkluderat 16 antal artiklar i arbetet, 
se tabell 1, dubbletter redovisas ej. 
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Tabell 1: Redovisningar av databassökningar gjorda i PubMed, CINAHL och PsychINFO 

Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
lästa 

artiklar 

Använda 
artiklar 

PubMed 
2016-11-04 

"Sleep Initiation and Maintenance 
Disorders/therapy"[Mesh] AND 
sleep[MeSH Major Topic] 

76 11 5 2 

PubMed 
2016-11-04 

"Dyssomnias/nursing"[Mesh] OR 
"Dyssomnias/prevention and 
control"[Mesh] 

96 12 7 1 

PubMed 
2016-11-04 

"Sleep Deprivation/nursing"[Mesh] 
OR "Sleep 
Deprivation/therapy"[Mesh] 

64 10 3 1 

CINAHL 
2016-11-11 

“sleep disorders” AND “nursing” 31 6 5 1 

PubMed 
2016-11-20 

"Sleep Disorders, Circadian 
Rhythm/nursing"[Mesh] OR "Sleep 
Disorders, Circadian 
Rhythm/therapy"[Mesh] 

59 11 4 2 

PubMed 
2016-11-24 

"Sleep Wake 
Disorders/nursing"[Mesh] 

32 6 3 1 

CINAHL 
2016-11-14 

(MH "Sömnstörninga/NU/TH/") 27 22 6 2 

CINAHL 
2016-11-14 

(MH "Sleep DisordersTH/NU") 35 16 10 2 

CINAHL 
2016-11-14 

(MH "Sleep Disorders, Circadian 
Rhythm/NU/TH 

1 1 1 1 

CINAHL 
2016-11-14 

sleep AND nursing AND 
intervention 

16 10 5 1 

PsychINFO 
2016-11-19 

“Sleep hygiene” 142 45 15 2 

Total 579 150  64 16 
MH = Major Heading, TH = Theraphy (subheading), NU = Nursing (subheading),           
DE = Phrase Indexed 
 

Manuell sökning 
Vidare sökningar av artikelförfattare och relevanta referenser utfördes i Google Scholar. 
Ovanstående metod är överensstämmande med Forsberg och Wengström (2015). Den 
manuella sökningen resulterade inte i några artiklar. 
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Databearbetning 

De utvalda artiklarna skrevs ut i pappersform och lästes först av oss var för sig oberoende 
av varandra (Wilman & Stoltz, 2012). Understrykningar och anteckningar om viktiga fynd 
gjordes enskilt i marginalen. I bearbetningen jämfördes skillnader och likheter i artiklarnas 
resultat utifrån vårt syfte. En sammanställning av innehållet i artiklarna bifogas i “Matris 
över litteraturöversikt” i Bilaga A. 
 
Dataanalys 

De artiklar som vi bedömde vara relevanta gick vidare till kvalitetsgranskning enligt 
“Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 
kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 
Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).” bifogas i 
Bilaga A. Artiklarna diskuterades och analyserades deduktivt utifrån Orems teoretiska 
modell om egenvård och sorterades i teman efter egenvård, egenvårdsbehov och 
egenvårdskrav. Under analysprocessen reflekterade vi även över vår förförståelse genom 
att skriva ner vår tidigare kunskap om sömnstörningar på ett papper och diskutera kring det 
(Henricsson, 2012). Arbetet har diskuterats vid grupphandledning på skolan.  
 
Forskningsetiska överväganden  

I denna studie om sömnstörningar hos unga har vi i varje del reflekterat kring 
forskningsetiken och inte minst det faktum att forskningsartiklar i studien bland annat 
inkluderar barn. Enligt FN’s barnkonvention avses alla människor under 18 år som barn 
såvida inget annat är lagstadgat [UNICEF, 2009]. Det är viktigt att forskning på barn 
endast sker i de fall forskningen inte kunnat bedrivas på vuxna personer samt att 
forskningen leder till en förbättring av barnens situation (Sandman & Kjellström, 2013). Vi 
bedömde att det skulle vara orimligt att skriva en studie om ungas sömn utan att inkludera 
studier om unga och dess sömn. Forskningsartiklar som inkluderats i detta arbete har alla 
redogjort för etiska överväganden eller fått godkännande från en etisk kommitté alternativt 
så har tidskriften de publicerats i redogjort för att tidningen endast publicerar artiklar av 
etisk kvalitet (Henricsson, 2012). 
 
 I uppsatsskrivandets process har vi fokuserat på att arbeta enligt grundvärden inom 
forskning; hederlighet och ärlighet (Henricson 2012). Det innebär att samtligt material 
presenterats enligt god forskningssed utan att ha förvrängts, fabricerats eller plagierats. 
Material som har positiva såväl som negativa resultat av egenvårdsåtgärder vid 
sömnstörningar hos unga har presenterats (Helgesson, 2015). 
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RESULTAT  

Resultatet från sammanlagt 16 inkluderade artiklar redovisas utifrån ett perspektiv med 
Orems egenvårdsteori som grund. Redovisning av artiklarna skedde med hjälp av 
huvudbegrppen egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav enligt Orems 
egenvårdsteori. 
 
Egenvård 

Nedan presenteras artiklar som beskriver egenvård utifrån ett övergripande perspektiv med 
fokus på hur unga personers egenvård ser ut och fungerar i vardagen.  
 
I en kvantitativ studie av kinesiska studenter kunde det påvisas att kön, akademisk stress, 
god psykologisk status, god fysisk status och sömnhygien hade signifikanta effekter (P < 
0.05) på sömnkvalitet, framför allt hade en avslappnad psykologisk status signifikant effekt 
på sömnkvaliteten. Studien visade även att kön, psykologisk status, fysisk status, 
akademisk stress och sömnhygien förklarar 25 procent av variationerna i sömnkvalitet 
bland studenterna som deltog (Li et al., 2016). Studien konstaterar därmed att bland de 
faktorer som påverkar sömnkvaliteten är flera av dessa faktorer som individen själv kan 
påverka och därmed kan egenvård vara av relevans, som bland annat sömnhygien och 
fysisk status. Dock framkom även faktorer som ej går att påverka genom egenvård såsom 
kön.  
 
Homsey & O’Connel (2012) kom i sin studie fram till att av de 40 olika sömnfrämjande 
strategierna ,som deltagarna ombads skatta på en skala från 0-4 där 4 var bäst, att de mest 
effektiva sömnfrämjande strategierna var att undvika att skriva i sängen (skattning 3,67), 
reducerad belysning (2,66) och användning av alarm för att vakna (2,53). De sömn-
främjande strategierna som deltagarna skattade lägst var att undvika alkohol innan 
sängdags (1,24), att undvika rökning innan sängdags (1,28) och att undvika läsning i 
sängen (1,55). Studien visade även att personer med sömnproblem tenderar att själv söka 
strategier för att främja sömn.  
 
Medievanor och sömnbeteende undersöktes genom intervjuer av 884 personer. Resultatet 
visar att en stor del av de tillfrågade använde media (böcker, TV, Internet inklusive 
smartphones och läsplattor, musik och videospel) som sömnhjälpmedel. De personer som 
hade tillgång till TV och Internet i sovrummet tenderade att oftare använda dessa som 
sömnhjälpmedel. Resultatet visade att medieanvändning som sömnhjälpmedel var 
associerat med ökad trötthet och högre poäng på Pittsburgh Sleep Kvalitetsindex (PSQI), 
vilket tyder på sämre sömnkvalitet. För vuxna ledde medieanvändning till senare läggtider 
men även senare uppvaknande på morgonen, deras totala sovtid blev därmed ej påverkad 
(Exelmans & Van den Bulck 2016). Mer än två timmar om dagen framför TV eller dator 
samt TV i sovrummet visade sig vara associerat till svårigheter att både somna och vakna 
bland ungdomar.  
 
Hur högintensiv träning påverkar sömnen bland ungdomar undersöktes i en av de lästa 
studierna. Resultatet visade att jämfört med kontrollgruppen hade atleterna bättre 
sömnkvalitet, somnade om lättare och vaknade mer sällan om nätterna. Atleterna hade 
även en högre koncentrationsförmåga dagtid och upplevde mindre trötthet dagtid. De 
skillnader i sömn mellan könen som kunde påvisas var att kvinnor rapporterade fler 
uppvaknanden om nätterna och mer svårigheter att somna om jämfört med männen. 
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Gällande övriga sömnparametrar framkom inga signifikanta skillnader mellan könen 
(Brand Gerber et al., 2010). 
 
Egenvårdsbehov 

Nedan presenteras artiklar som fokuserar på att undersöka vilka behov som behöver 
tillgodoses för att egenvård skall kunna uppnås. 
 
Två studier (Davy et al., 2015; Vallido et al., 2010) visade på ett behov av ökad utbildning 
i hantering av sömnstörningar. I Davy et al. (2015) kvalitativa studie undersöktes patienters 
och vårdpersonals erfarenhet från primärvården av hantering av sömnstörningar. Resultatet 
visade att både patienter och personal önskade fler alternativ och bättre kunskap om 
hantering av sömnlöshet inom primärvården. Vallido et al. (2010) visade i sin 
intervjustudie som handlade om sjuksköterskors kunskaper kring ungdomars sömn och 
sömnstörningar samt om vilka strategier de använder sig av för att förbättra ungdomars 
sömn, att sjuksköterskorna inte hade formell utbildning om ungdomars sömn och 
sömnstörningar samt att de sjuksköterskor som var med i studien hade formulerat egna 
effektiva strategier för att hjälpa unga patienter med sömnstörningar. 
 
Egenvårdskrav 

Nedan presenteras de artiklar som vi till denna uppsats tolkar som interventioner som 
motsvarar egenvårdskrav, det vill säga de åtgärder som krävs för att egenvård skall kunna 
uppnås utifrån Orem (2001). 
 
Hur ungas övertygelser och attityder kring sömn kan påverkas genom utbildning 
undersöktes i en studie (Kloss et al., 2016). Resultatet visade att deltagarna i 
experimentgruppen (SE) som fick information kring sömnhygien, förde sömnlogg samt två 
stycken 90 minuter långa sessioner visade på högre kunskaper i sömnhygien samt färre 
felaktiga övertygelser och attityder kring sömn jämfört med kontrollgruppen (SM) som 
endast fick information kring sömnhygien samt förde sömnlogg.    
 
I en studie av Mars & Mullan (2015) jämfördes två olika alternativ att arbeta med fyra 
sömnhygienfaktorer; avslappnande sovrumsmiljö, undvika hunger och törst, stress/ångest 
samt undvikande av koffein. I studien randomiserades deltagarna i antingen en 
“självövervakningsgrupp” där deltagarna skrev sömndagbok och noterade ifall och hur de 
följde sömnhygienfaktorerna eller i en grupp som arbetade med att “implementera 
avsikter” där deltagarna instruerades att sätta upp egna strategier för att uppnå bästa 
möjliga resultat för sömnhygienfaktorerna. Resultaten var lika för båda grupperna med 
undantag för att undvika stress eller ångestframkallande aktiviteter nära sängdags där 
endast att implementera avsikter hade effekt. Studien visar även på signifikant effekt av att 
skapa en lugn sovmiljö och av att undvika att gå till sängs hungrig/törstig, vilket ledde till 
bättre resultat på Pittsburgh sleep quality index (PSQI) samt The insomnia severity index 
(ISI). Gällande undvikande av koffein var effekten Ingen eller liten. 
 
I en australiensisk studie på universitetsstudenter undersöktes om sömnen kunde förbättras 
av att lyssna på musik i 20 minuter efter klockan 18.00 på kvällen. Resultatet visade en 
förbättring av många faktorer som var teoretiserande att förbättrade sömnen, som till 
exempel en känsla av avslappning, men den faktiska sömnkvaliteten förbättras ej av 
interventionen (Oxtoby et al., 2013). Så som studien var utformade ledde inte 
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egenvårdsaktiviteten direkt fram till något resultat vilket ger att det hypotiserade 
egenvårdskrav ej kan tolkas som ett egenvårdkrav. 
 
Interventioner för att uppnå egenvård hos ungdomar med dygnsrytmsrubbningar 
undersöktes även i en randomiserad kontrollerad studie av ungdomar med diagnostiserad 
kronisk sömnbrist undersöktes effekten av att gradvis utöka sömnen genom att deltagarna i 
experimentgruppen blev instruerade att gå och lägga sig 5 minuter tidigare varje natt. 
Deltagarna i experimentgruppen fick personliga sömnscheman baserade på deras sovtider 
innan studien startade utöver de nya läggtiderna så fick deltagarna även råd i sömnhygien 
som undvika dataspel och TV en timme innan läggdags, undvika drycker med koffein efter 
kl. 20.00 och undvika att sova middag. Dessutom ombads deltagarna att undvika att gå och 
lägga sig senare på helgnätter. I slutet av studien visade deltagarna i experimentgruppen på 
tidigare läggtider, snabbare sömnstörningng, längre tid spenderad i sängen och längre total 
sovtid jämfört med kontrollgruppen (Dewald-Kaufmann el at., 2013). De egenvårdskrav 
som undersöktes visade sig stödja egenvårdskapaciteten hos dessa ungdomar. 
 
Kognitiv omfokuseringsbehandling och utbildning i sömnhygien jämfördes mot att endast 
få utbildning i sömnhygien i en studie där samtliga deltagare var universitetsstudenter som 
led av sömnstörningar. Den kognitiva omfokuseringsbehandlingen byggde på att ändra 
tankeinnehåll från tankar som var fysiologiskt och känslomässigt upplyftande och väckte 
tankar till tankar som inte väckte tankar. Deltagarna blev instruerade att identifiera tre olika 
tankar/tankeämnen med tankeinnehåll som inte väcker tankar men var övertygande och 
engagerande, till exempel ett TV program eller en volleybollstrategi. En av dessa tankar 
skulle de sedan fokusera på när de gick och la sig eller vaknade på natten. Utbildningen i 
sömnhygien gav förslag på att ändra beteenden som var associerade med dålig sömn. 
Rekommendationer om att undvika koffein från eftermiddagen och fram, att gärna träna 
fysiskt men inte senare än två timmar innan läggdags. Att undvika tunga måltider och 
nikotin två timmar innan läggdags. Vidare så rekommenderades att sovrummet, som endast 
skulle nyttjas för att sova i och ha sex, skulle vara mörkt och svalt. Resultatet visar att båda 
grupperna förbättrade sin sömn men att gruppen som fick både utbildning i sömnhygien 
och kognitiv omfokuseringsbehandling förbättrade sin sömn än mer och fick en större 
förbättring över tid (Gellis etl al., 2013). De egenvårdskrav som utifrån denna studie skulle 
kunna stödja egenvårdskapaciteten blev kognitiv omfokuseringsbehandling i kombination 
med utbildning i sömnhygien.  
 
I en randomiserad studie undersöktes effekten av en speciellt utvecklad kognitiv 
beteendeterapi för ungdomar med sömnsvårigheter (CBTI). CBTI interventionen som 
pågick i sex veckor bestod av utöver kognitiv beteendeterapi och utbildning i psykologi 
även sömnhygien, restriktioner av läggtider, stimuluskontroll och avslappningsteknik. I 
studien randomiserades ungdomar i åldern 12-19 år som uppfyllde kriterierna för 
sömnstörninga enligt DSM-IV i tre grupper.  En grupp fick veckovis CBTI i grupper om 
sex till åtta deltagare ledd av tre sömnterapeuter.  En grupp fick CBTI-interventionen 
veckovis i individuella sessioner ledda av en terapeut över internet. Den tredje gruppen 
valdes till en väntelista för senare intervention. Resultatet visar att CBTI mot sömnlöshet 
var effektiv för behandling av ungdomar med sömnlöshet, med medelstora till stora 
effekter jämfört med gruppen som var på väntelista. Det fanns små skillnader mellan 
Internet- och gruppterapi, men båda behandlingarna nådde jämförbara slutresultat (de 
Bruin et al., 2015). Två studier som också undersökte kognitiv beteendeterapi i 
kombination med en annan åtgärd valde att kombinera kognitiv beteendeterapi med 
ljusterapi (BLT). För att komma till rätta med dygnsrytmsrubbningar har effekten av 
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kognitiv beteendeterapi (KBT) och ljusterapi (BLT) undersökts i två randomiserade studier 
(Moseley & Gradisar, 2009; Gradisar et al., 2011). Måttliga till stora förbättringar 
konstaterades efter behandling med ljusterapi kombinerat med kognitiv beteendeterapi för 
ungdomar där sömnlatensen minskade och med både tidigare insomnande och 
uppvaknande. Den totala sömntiden blev längre på skolnätter men ej på helger. Vid 
sexmånaders uppföljning konstaterades små till stora förbättringar (Gradisar et al., 2011). 
Kunskaper kring sömn ökade signifikant efter intervention med ljusterapi kombinerat med 
kognitiv beteendeterapi jämfört med kontrollgruppen. Även en reducering av skillnader i 
sängtider mellan vardagar och helger bland ungdomar med DST (delayed sleep time). 
Interventionsgruppen visade ingen signifikant effekt på några andra sömnparametrar 
jämfört med kontrollgruppen (Moseley & Gradisar, 2009). Slutsatsen av dessa studier blev 
därmed att kognitiv beteendeterapi i kombination med andra åtgärder är effektivare som 
egenvårdkrav än enbart kognitiv beteendeterapi. 
 
Ytterligare en studie som handlade om ljusterapi visade i sitt resultat att den två veckor 
korta interventionen gav nästan samma effekt bland alla fyra grupper (ljusterapi, 
melatonin, ljusterapi kombinerat med melatonin och placebogruppen) gällande minskad 
dagtrötthet, orkeslöshet och kognitiv funktion. Den korta interventionen visade ingen 
effekt på objektiv sömnighet. Den tre månader långa interventionen hade mer effekt än den 
korta interventionen. Ljusterapi i kombination med melatonin hade positiva effekter på 
subjektiv sömnighet, orkeslöshet och kognitiv funktion bland patienter med DSPD 
(delayed sleep phase syndrome). Slutsatsen blev att en kombination av ljusterapi och 
melatonin på sikt har positiva effekter för patienter med DSPD (Wilhelmsen-Langeland et 
al., 2012). Även i denna studie var ljusterapi mest effektivt i kombination med en annan 
åtgärd vilket innebär att en slutsats som gick att dra utifrån detta var att ljusterapi i 
kombination med en annan åtgärd generellt ökar egenvårdskapaciteten mer än ljusterapi 
enskilt. 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Orems syn på människan som förnuftig och kapabel att göra bedömningar och handla i 
enlighet med dessa och att omvårdnad ska ges med hänsyn till patientens individuella 
förhållande är lika sant idag som när det skrev. I resultatet ingår 14 kvantitativa artiklar och 
två kvalitativa. De tre huvudfynden vi kom fram till efter att ha skrivit resultatet var 
sömnhygien, kognitiv beteendeterapi och utbildning/information då dessa ämnen återkom 
frekvent samt lades mycket fokus på i de lästa studierna. 
 
Ett återkommande ämne i artikelsökandet var sömnhygien. Flera studier visade att 
sömnhygien kan ha god effekt vid sömnstörningar. Studierna undersökte olika faktorer 
som rör sömnhygien. Dels undersöktes medieanvändning. Två studier visade att 
medieanvändning var associerat med negativa effekter på sömnen (Exelmans & Van den 
Bulck, 2016; Garmy et al., 2012). Vi tolkar studiernas resultat som att medieanvänding 
innan sängdags generellt påverkar sömnen negativt. Vi ser resultatet som trovärdigt då 
båda studierna kommit fram till liknande slutsatser och båda studierna har tillräckligt 
många deltagare för att ett generellt antagande skall kunna göras. Gällande studien om 
musikterapi (Oxtoby et al., 2013) är det intressant att resonera kring om det var som så att 
det var interventionen eller själva musikterapin som inte hade effekt; resultatet kanske 
skulle sett annorlunda ut ifall musikterapin skedde i direkt anslutning till att individerna 
gick och la sig. En faktor som visat sig ha effekt i flera studier är ljusterapi i kombination 
med kognitiv beteendeterapi (Gradisar et al., 2011) eller i kombination med melatonin 
(Wilhelmsen-Langeland et al., 2012). Andra faktorer som visade sig ha signifikanta 
effekter på sömnen var att skapa en lugn sovrumsmiljö samt att undvika att gå till sängs 
hungrig eller törstig (Mars & Mullan, 2015). Föregående artiklar har tagit upp metoder 
som bidrar till ökad egenvårdskapacitet hos unga personer med sömnstörningar och har 
därför varit av relevans för arbetets syfte. För att uppnå bästa möjliga effekt av faktorer 
som rör sömnhygien anser vi att personens förmåga till egenvård är avgörande. Detta 
bekräftar Orems (2001) syn på människan som förnuftig och med egenvård som ett delvis 
inlärt beteende. Enligt egenvårdsteorin är egenvårdskrav det handlingar som krävs för att 
egenvårdsbehovet ska tillgodoses. Utifrån detta anser vi att sömnhygien i detta 
sammanhang kan vara det egenvårdskrav som tillgodoser egenvårdsbehovet och därmed 
bidrar till personens upprätthållande av egenvård. 
 
Sex av artiklarna identifierade kognitiv beteendeterapi som en effektiv metod för att 
förbättra sömnbesvären (de Bruin et al., 2015; Dewald-Kaufmann 2013; Gellis et al., 2013; 
Gradisar et al., 2011; Moseley & Gradisar 2009; Mars & Mullan 2015). Terapin bidrar till 
en ökad egenvårdskapacietet, här kan sjuksköterskan initialt ha en undervisande roll för att 
sedan arbeta med stödjande metoder. För att kunna ta till sig av kognitiv beteendeterapi 
krävs att personen i fråga anstränger sig och är motiverad. Detta går att koppla till 
egenvårdsteorin då Orem (2001) anser att människan med rätt förutsättningar och 
motivation är kapabel att ta till sig av de kunskaper som behövs för att uppnå bästa möjliga 
egenvårdförmåga. Slutsatsen som kunde dras var att kognitiv beteendeterapi är en effektiv 
metod som kan användas för att stödja egenvårdskapaciteten hos en ung person med 
sömnstörning 
 
Orem (2001) beskriver att egenvård är utövandet av aktiviteter som individen själv utför i 
syfte att upprätthålla hälsa och välbefinnande. För klinisk tillämpning av både sömnhygien 
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och kognitiv beteendeterapi som åtgärder vid sömnstörning hos unga användes utbildning 
som ett verktyg i flertalet av studierna. Genom utbildning får personen de nödvändiga 
förutsättningarna för att uppnå möjlighet till egenvård. I en studie framkom att både 
vårdpersonal och patienter önskade bättre utbildning för hantering av sömnstörningar inom 
primärvården (Davy et al., 2015). Resultatet kan tolkas som att det finns ett behov av bättre 
utbildning i hantering av sömnstörningar inom primärvården, dock är denna studie den 
enda av de lästa artiklarna som visar detta resultat och studien har även för få deltagare för 
att ett generellt antagande skall kunna tas. En annan studie visar att utbildning i 
sömnfrämjande syfte har visat sig ha god effekt bland unga med sömnstörningar (Gellis et 
al., 2013). Utbildning har även visat sig minska felaktiga övertygelser och attityder kring 
sömn (Kloss et al., 2016). 
 
Metoddiskussion  

Syftet var att beskriva hur omvårdnad kan organiseras för att stödja egenvårdskapaciteten 
hos en ung person med sömnstörning enligt Orems egenvårdsteori. En litteraturöversikt 
valdes som metod för syftet av flera skäl, dels finns det mycket forskning i ämnet men 
även av etiska skäl då syftet omfattar barn.  
 
Sökningar avgränsades med ålder enligt beskrivning under Urval. Från det att den 
inledande artikelsökningen gjordes visste vi att mycket forskning på egenvårdsåtgärder för 
vuxna fanns. Det kan vara som så att en del av dessa studier ger fynd i egenvårdsåtgärder 
som även skulle kunna vara effektiva för unga men som på grund av avgränsades i urvalet 
inte har kommit med i denna studie. Det är en metodbrist för denna studie. Det går å andra 
sidan att hävda att det inte heller är undersökt ifall egenvårdsåtgärderna i de studierna har 
effekt vid sömnstörningar hos unga eftersom forskarna inte har undersökt det. För hade 
ungdomar inkluderats i de studierna så hade den studien kommit med i den sökningen som 
vi gjorde. Sökningarna i CINAHL avgränsades av “Adolecents 13-18 år”, vi såg vid den 
inledande sökningen att många träffar på den sökningen även fångade upp unga upp till 24 
år. Samtidigt som alternativet i CINAHL vilket är inkludera “Adult 19-44 år” resulterade i 
att majoriteten träffarna inte rörde unga mellan 19-24 år. För att undvika att studier 
missades på grund av åldersavgränsningen I CINAHL så kompletterades vissa sökningar 
med ”Young adult” fritext, de sökningarna genererade dock ej i några träffar. 
 
Något som varit till stor nytta för arbetet är de fem grupphandledningstillfällen vi haft på 
skolan. Inför varje möte har vi förberett två frågor om vårt arbete och haft möjlighet att 
diskutera dessa men övriga gruppdeltagare och handledare. Henricsson (2012) beskriver att 
grupphandledning stärker trovärdigheten. 
 
Validitet eller trovärdighet avser i detta fall vilken utsträckning egenvård vid sömnstörning 
hos ungdomar verkligen har blivit undersökt. Initialt så lades ett stort arbete på att hitta rätt 
sökord. Här kom senare den hjälp vi fick bibliotekarien att vara ett värdefullt bidrag. Self 
care eller egenvård är varken synonymt med Nursing, Theraphy eller Intervention men 
dessa sökord fungerade mycket som komplement till att söka på Self care. Henricsson & 
Wallengren (2012) beskriver att validiteten av en litteraturstudie stärks genom att 
referenser söks i flera databaser då det ökar chansen att hitta fler artiklar.  I denna studie 
utfördes sökningar i två omvårdnadsfokuserade databaser och en databas, PsychINFO, med 
referenser till psykologi, beteendevetenskap, sociologi, psykiatri då vi tänkte att ämnet 
även undersöktes inom ramen av dessa områden. Sökningarna i PsychINFO generade i 
många dubbletter men även fem användbara artiklar. 
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Både urval av artiklar och kvalitetsgranskning gjordes gemensamt av oss båda till denna 
uppsats. Vid kvalitetsgranskningen jämfördes de anteckningar som gjorts individuellt för 
att stärka reliabiliteten, metoden har stöd i Henricsson & Wallengren (2012). Analys av de 
totalt 16 artiklarna som hittades skedde utifrån Orems teori vilket gav fördelar i form av 
struktur och tydligt egenvårdsfokus. Den största nackdelen med arbetssättet var att det tog 
mycket tid i anspråk att sätta sig in i Orems teori och försöka tolka den. Samtliga 
inkluderade artiklar och fler av Orems referenser är skrivna på engelska, vi som 
uppsatsförfattare har under processens gång varit medvetna om att det föreligger en risk för 
feltolkning när materialet översätts till svenska (Kjellström, 2012). Medvetenheten om 
denna risk har gjort att vi arbetat mycket noga med översättningar och slagit upp ord vi 
känt oss osäkra på i Encyclopedia Britannica och Norstedts Engelsk-svenska ordbok.   
 
För att stärka validitet och trovärdighet har det i resultatet endast inkluderats artiklar som 
uppfyller kvalitetskraven. Femton av de sexton inkluderade artiklarna är av hög kvalitet (I) 
och en bedöms vara av medelhög kvalitet (II), se bilaga A. Samtliga inkluderade studier 
redogör för godkännande från namngiven kommitté eller styrelse (Forsberg & Wengström, 
2015). Vi har med undantag för de artiklar som fört etiskt resonemang i löpande text 
googlat fram dessa kommittéer och styrelsers hemsidor för att säkerställa att den 
verksamheten syftar till etisk granskning av studien.  Tilläggas bör att inga artiklar har 
blivit uteslutna på grund av att de inte uppfyller etiska krav.  
 
Utifrån validitet och reliabilitet går det att bedöma om resultatet av studien är 
generaliserbart (Henricsson & Wallengren, 2012) och går att överföra för att hjälpa 
ungdomar med sömnsvårigheter. Till denna uppsats vill vi inte göra gällande att resultatet 
av studien är generaliserbart i den bemärkelsen att det kommer hjälpa alla ungdomar, på 
individnivå, med sömnstörning, problemet är alldeles för komplext. Istället bör resultatet 
ses som att fynden är generaliserbara i den kontexten att fynden skulle kunna ge stöd till 
egenvårdskapaciteten hos många unga, på gruppnivå, med sömnstörning. 
 
Slutsats   

För att stödja en ung persons egenvårdskapacitet bör sjuksköterskan organisera 
omvårdnaden på ett sätt som stärker möjligheterna till egenvård. Genom att utbilda 
ungdomen i sömnhygien eller kognitiv beteendeterapi kan egenvårdskapaciteten öka. 
Åtgärder som i detta arbete visat sig ge god effekt vid sömnstörningar hos ungdomar är 
sömnhygien, ljusterapi, kognitiv beteendeterapi och melatonin. Genom att kombinera dessa 
åtgärder kan den sömnfrämjande effekten öka. Sjuksköterskan bör utbilda, ge rådgivning 
och stödja ungdomen till att uppnå bästa möjliga egenvårdskapacitet. 
 
Fortsatta studier   

Denna litteraturstudie undersöker forskning utifrån vårt syfte och utifrån ramen för att 
skriva en C-uppsats. Det vore intressant med en mer omfattande systematisk litteratur-
översikt om egenvård vid sömnstörningar. Vidare forskning skulle även kunna undersöka 
hur sjuksköterskors arbete med att ge stöd i egenvård till ungdomar ska ske; är det till 
exempel via samtal på mottagning eller är det via appar och chattsamtal. Ett annat område 
för fortsatta studier är effekterna av egenvårdsåtgärderna över tid. En kvalitativ studie om 
ungdomars upplevelse av omvårdnad utifrån Orems teorier är därutöver ett viktigt 
forskningsområde. 
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Klinisk tillämpbarhet   

Målet med detta arbete var beskriva hur omvårdnad kan organiseras för att stödja 
egenvårdskapaciteten hos en ung person med sömnstörning utifrån Orems egenvårdsteori. 
Resultatet visar på att sjuksköterskan genom att identifiera egenvårdsbehov kan stödja 
ungdomar i egenvården att hitta strategier som har god effekt vid sömnstörningar vilket 
kan vara ett komplement till farmakologisk behandling. Vi hoppas att kunskap om stöd i 
egenvård kan vara till hjälp för sjuksköterskor som möter ungdomar med sömnstörning i 
primärvård och skolhälsovård men även på sjukhus. 
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 
flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 
* 

Randomiserad studie med få 
patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 
styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 
otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 
trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 
att utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 
(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 
tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 
beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.   



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

II 
 
 

BILAGA B 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Brand, S., 
Gerber, M., 

Beck, J., 
Hatzinger, M., 
Pühse, U., & 

Holsboer-
Trachsler, E.  

2010 
Schweiz 

High Exercise 
Levels Are 
Related to 
Favorable Sleep 
Patterns and 
Psychological 
Functioning in 
Adolescents: A 
Comparison of 
Athletes and 
Controls 

Att undersöka hur träning 
på högintensiv nivå 
påverkar sömnen och den 
psykologiska funktionen 
bland ungdomar samt 
huruvida det finns 
könsskillnader i denna 
påverkan. 

Kvantitativ studie.  
Totalt 434 deltagare varav 258 atleter och 176 
kontroller. Atleterna rekryterades från “Swiss 
Olympic Classes” i Schweiz och kontrollgruppen 
rekryterades från Cantons of Basel and Basel i 
Schweiz. Bland atleterna deltog 139 kvinnor och 
119 män i studien och i kontrollgruppen deltog 
139 kvinnor och 37 män. Snittålder = 17,2 år. 
Deltagarna motionerade i snitt 17,69 timmar 
respektive 4,69 timmar i veckan. För att kunna 
bedöma sömnmönster och psykologisk funktion 
fick deltagarna under en period på 7 dagar fylla i 
en sömnlogg (Pittsburgh Sleep Quality Index) 
samt självskattningsenkäter med frågor kring 
sömn (FEPS I- och II).  
Redovisar etisk prövning. 

n = 491  
(57) 

Atleterna rapporterade bättre 
sömnmönster, högre sömnkvalitet, färre 
uppvaknanden och minskad trötthet dagtid 
jämför med kontrollgruppen. Kvinnorna 
rapporterade färre variationer i 
sömnmönster jämfört med männen i 
studien. 

CCT 
I 

Davy, Z., 
Middlemas, J., 
& Siriwarden, 

A. N. 
2015 

England 

Patients' and 
clinicians' 
experiences and 
perceptions of the 
primary care 
management of 
sömnstörninga: 
Qualitative study 
 

Att utforska 
vårdpersonalens och 
patienternas erfarenheter 
och uppfattningar om 
hanteringen av sömnlöshet 
i primärvården. 
 

Kvalitativ studie 
Fokusgrupper och enskilda intervjuer. 
28 patienter och 23 i vårdpersonal. 
Lincolnshire och Nottinghamshire England.   
Redovisar etisk prövning. 
 

n = 51 
 

Utövare fokuserade på att behandla orsaken 
till sömnlöshet snarare än sömnlöshet själv. 
De beskrev att råd om sömnhygien ofta 
ignorerades av patienter. Både patienter och 
utövare ville fler alternativ och bättre 
utbildning för hantering av sömnlöshet i 
primärvården. Bättre förståelse av de 
nuvarande strategier och svårigheter i 
hantering av sömnlöshet kommer att hjälpa 
att informera mer behandlingsalternativ och 
yrkesutbildning. 

K 
I 
 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

III 
 
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

de Bruin, E. 
J., Bögels, S. 
M., Oort, F. 
J., & Meijer, 

A. M. 
2015 

Nederländerna 
 

Efficacy of 
cognitive 
behavioral 
therapy for 
sömnstörninga in 
adolescents: A 
randomized 
controlled trial 
with internet 
therapy, group 
therapy and a 
waiting list 
condition. 

Att undersöka effekten av 
kognitiv beteendeterapi för 
sömnlöshet hos 
ungdomar(CBTI). 
 

Kvatitativ studie.  
Ungdomar randomiserades i tre grupper: en med 
CBTI i grupp, en med CBTI via Internet och en 
grupp på väntlisa utan intervention.  Mätningar 
gjordes vid baseline, direkt efter behandling och 
sista vid uppföljning två månader efter avslutad 
behandling.  
Mätmetoder: actigrafi, The Chronic Sleep 
Reduction Questionnaire (CSRQ, The Holland 
Sleep Disorder Questionnair (HDSQ) 
sömndagbok. 
Analysmodell: ANOVAs och X2.  
Redovisar etisk prövning. 

n = 116 
 

Båda behandlingsgrupperna med CBTI 
förbättrade avsevärt sömneffektivitet, sömn 
debut latens, vakna efter insomnande och 
total sömntid, dessa förbättringar var kvar 
vid uppföljning. De flesta av förbättringarna 
märktes både vid objektiva och subjektiva 
mätningar. Symptom på kronisk sömn-
reduktion sömnlöshet minskade också 
signifikant i båda behandlingsförhållanden 
jämfört med väntlistgruppen. Effektstorlekar 
för förbättringar sträckte sig från medelstora 
till stora.  
 

RCT 
I 
 

Dewald-
Kaufmann JF, 

Oort FJ & 
Meijer, A. M. 

2013 
Nederländerna 
 

The effects of 
sleep extension on 
sleep and 
cognitive 
performance in 
adolescents with 
chronic sleep 
reduction: an 
experimental 
study. 

Att undersöka effekterna 
av gradvis sömn 
förlängning hos ungdomar 
med kronisk sömnbrist. 
Utfallsvariabler var 
objektivt uppmätt sömn 
och kognitiv förmåga 

Kvantitativ studie 
Ungdomar (medelålder, 15,44 y; 85,5% flickor) 
med symtom på kronisk sömnbrist (energilöshet, 
för lite sömn, trötthet och irritation). 
Sömnen mättes med aktigrafi över 3 veckor. 
Första veckan var baseline och de sista två 
veckorna var de experimentella veckor. 
Deltagarna i den experimentella gruppen 
instruerades att utöka sin sömn under veckan 
genom att gå och lägga sig 5 minuter tidigare 
varje natt och undvika att gå och lägga sig senare 
på helgnätter. Gruppen fick även allmänna råd 
om sömnhygien. Kognitiv prestanda bedömdes 
före och efter interventionen. 
Mätmetoder: AW4Aktigraf, kognitivt test, 
(sömndagbok) linjär mixed-model analys. 
Chronic sleep reduction (CSRQ), reaktions test. 
Analys med linjär blandad modell. 
Redovisar etisk prövning 

n = 55 
(5) 

Vid studiens slut så hade ungdomarna i den 
experimentella gruppen förbättrat sin sömn 
genom att de somnade tidigare och sov 
längre jämfört med tidigare. Denna 
förändring skedde ej i kontrollgruppen. 
Vissa aspekter av den kognitiva förmågan 
förbättrades 

RCT 
I 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

IV 
 
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Exelmans, L., 
& Van den 
Bulck, J. 

2016 
Belgien 

 

The use of media 
as a sleep aid in 
adults 
 

Att undersöka förhållandet 
mellan användningen av 
media (till exempel böcker, 
TV, musik, Internet, 
videospel) som 
sömnhjälpmedel och 
förbättrad sömn.  
 

Kvantitativ studie 
Slumpmässigt utvalda invånare i Flandern i 
åldern 18-94 år intervjuades om deras 
medievanor och sovbeteende. Intervjuerna skedde 
öga mot öga med standardiserade frågeformulär. 
Mätning genom; Frågor om hur ofta 
respondenterna använde media som sömnhjälp. 
The Sleep Hygiene Index, The Pittsburgh Sleep 
Qualify Index (PSQI), sömntid, Fatiuge 
Assesment Scale (FAS). Tid för sömnstörningng 
och uppvaknande.   
Redovisar etisk prövning. 

n = 844 
 

En stor del av respondenterna uppgav att de 
använde media som sömnhjälp böcker 
(39,8%), TV (31,2%), musik (26,0%), 
internet (23,2%), och videospel (10,3%). 
Användning av Internet, TV och videospel 
som sömnhjälpmedel var vanligare hos 
personer som hade det i sovrummet. Resultat 
visar att mediaanvändningen som sömnstöd 
var associerad med ökad trötthet och högre 
poäng på Pittsburgh Sleep Kvalitetsindex 
(PSQI), vilket tyder på sämre sömnkvalitet. 
Det fanns inget samband med sömn 
varaktighet. Medieanvändning sammanfaller 
med senare sovtider, men också senare 
uppvakning, en process som kallas 
tidsförskjutningen.  

R 
I 
 

Garmy, P., 
Nyberg, P., & 
Jakobsson, U.  

2012 
Sverige 

Sleep and 
Television and 
Computer Habits 
of Swedish 
School-Age 
Children 

Syftet med denna studie 
var att undersöka sömn, tv 
och datorvanor samt 
känslor av glädje och 
trötthet skolan hos barn i 
skolåldern och ungdomar i 
Sverige. 

Kvantitativ studie. Deltagarna rekryterades från 
grundskolor i Lund i Sverige. Mellan år 2008-
2009 ombads tillfrågades skolsköterskor i Lund 
att fylla i ett frågeformulär om sömn under de 
individuella hälsokontrollerna. Datan 
analyserades sedan genom att deltagarna delades 
in i två grupper varav ena gruppen bestod av barn 
som sov kortare tid än normalt och den andra 
gruppen bestod av barn som sov längre än 
normalt eller normalt. För att undersöka 
skillnader i sömnduration, dagtrötthet, svårigheter 
att somna/vakna samt skillnader i TV- och 
datorvanor användes Fishers Exact samt The Chi-
Square.  
Redovisar etisk prövning. 

n =4692 
(1681) 

Kort sömnduration visade sig vara associerat 
med TV i sovrummet, mer än två timmar om 
dagen framför TV eller dator, trötthet i 
skolan, svårigheter att sova och svårigheter 
att vakna. 

R 
I 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

V 
 
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Gellis LA, 
Arigo, D & 
Elliott, J. C. 

2013 
USA 

Cognitive 
refocusing 
treatment for 
sömnstörninga: A 
randomized 
controlled trial in 
university 
students 

Att undersöka effekten av 
kognitiv omfokuserings-
behandling av sömnlöshet. 

Kvantitativ studie 
Universitetsstudenter över 18 år som efter att ha 
fyllt i en enkät uppfyllt kraven för att 
diagnostiserats med sömnstörning 
randomiserades i två grupper. 
Interventionsgruppen fick kognitiv 
omfokuseringsbehandling + utbildning i 
sömnhygien (KOB+ SH), n= 27,  och 
kontrollgruppen fick utbildning i sömnhygien 
(SH), n=24. Interventionsgruppen blev 
instruerade att identifiera tre olika 
tankar/tankeämnen med tankeinnehåll som inte 
fysiologiskt och känslomässigt väcker tankar men 
var övertygande och engagerande (till exempel 
ett TV program eller en maträtt). En av dessa 
tankar skulle de sedan fokusera på när de gick 
och la sig eller vaknade på natten.   
Resultatet mättes en månad efter intervention och 
jämfördes med baslinje-mätningar.  
Mätmetoder; subjektiva mätningar med ISI 
Sömnstörninga Severity Index och PSAS Pre-
Sleep Arousal Scale.  
Redovisar etisk prövning 

n = 62 
(18) 

Båda grupperna uppgav att fått en rimlig och 
logisk behandling av sin sömnstörning som 
de skulle kunna tänka sig att rekommendera 
till andra. Interventionsgruppen visar på 
förbättrad sömn avseende ISI samt PSAS 
jämfört med kontrollgruppen 
 

RCT 
I 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

VI 
 
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Gradisar M, 
Dohnt H, 

Gardner G, 
Paine S, 

Starkey K, 
Menne A, ... 

& Trenowden 
S. 

2011 
Australien 

 

A Randomized 
Controlled Trial 
of Cognitive-
Behaviour 
Therapy Plus 
Bright Light 
Therapy for 
Adolescent 
Delayed Sleep 
Phase Disorder 
(DSPHD) 
 

Att utvärdera kognitiv 
beteendeterapi och 
ljusterapi (KBT plus BLT) 
för ungdomar med 
diagnosen dygnsrytms-
rubbning (cirkadiska 
sömnstörning).  
 

Kvantitativ studie  
26 män och 23 kvinnor mellan 11-18 år med 
diagnostiserad dygnsrytmsrubbning 
randomiserades i två grupper. En 
interventionsgrupp (KBT plus BLT) bestående av 
23 individer som vid sex individuella tillfällen 
fick utbildning i sömn, dygnsrytmsrubbning och 
sömnhygien. Gruppen fick även ljusbehandling 
med solljus eller lampa (1000 lux) i 30 minuter 
från de att de vaknade. Gruppen instruerades att 
tidigarelägga ljusbehandlingen med 30 minuter 
varje morgon tills dess att de vaknade kl. 6:00 
och därefter försöka vakna mellan 6:30 och 7:30 
utan ljusbehandling.  Kontrollgruppen bestod av 
17 individer. Mätningar gjordes före behandling 
och efter behandlingen samt av interventions-
gruppen (endast) sex månader efter studien. 
Mätning genom sömndagbok, The Pediatric 
Daytime Sleepiness Scale (PDSS), Flinders 
Fatigue Scale (FFS) och semistrukturerad clinical 
sleep history interview (CSHI).   
Redovisar etisk prövning. 

n = 49 
(9) 

 

Betydligt färre ungdomar som fick KBT plus 
BLT träffade DPSD Betydligt färre 
ungdomar ur KBT plus BLT-gruppen 
uppfyllde kriterier för dygnsrytmsrubbning 
vid efterbehandling (kontrollgrupp = 82% 
jämfört med KBT plus BLT = 13%, p 
<0,0001). Måttlig till stora förbättringar 
konstaterades efterbehandling för KBT plus 
BLT ungdomar där sömnlatensen minskade 
och med både tidigare insomnande och 
uppvaknande. Den total sömntid blev längre 
skolnätter, ej på helger. Av de 15 ungdomar 
ur KBT plus BLT gruppen som genomförde 
6-månaders uppföljnings konstaterades små 
till stora förbättringar (d = 0,24-1,53) men 
13% uppfyllde fortfarande kriterierna för 
dygnsrytmsrubbning.   

RCT 
I 
 

Homsey, M., 
& O’Connell, 

K. 
2012 
USA 

 

Use and success 
of pharmacologic 
and 
nonpharmacologic
al strategies for 
sleep problems.  
  

Att identifiera frekvensen 
av användning och nytta av 
olika strategier som syftar 
till att främja sömn. 
 

Kvantitativ studie. 
Deltagarna rekryterades via en annons på internet 
som uppmanade personer med sömnstörning att 
delta i studien. Alla deltagare var >18 år. 40 olika 
strategier för förbättrad sömn undersöktes. För att 
bedöma sömnkvaliteten användes Pittsburgh 
Sleep Quality Index samt Epworth Sleepiness 
Scale. 
Redovisar etisk prövning. 

n = 401 
(101) 

 

Det sömnfrämjande strategier som 
deltagarna uppgav ge bäst effekt var 
reducerad belysning, vakna med hjälp av 
väckarklocka för ett regelbundet 
sömnmönster och att undvika att skriva i 
sängen. 

P 
I 
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Land (där 
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Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Kloss, J. D., 
Nash, C. O., 

Walsh, C. M., 
Culnan, E., 

Horsey, S., & 
Sexton-

Radek, K.  
2016 
USA 

A “Sleep 101” 
Program for 
College Students 
Improves Sleep 
Hygiene 
Knowledge and 
Reduces 
Maladaptive 
Beliefs about 
Sleep 

Att undersöka hur 
utbildning och kunskaper 
kring sömn påverkar ungas 
övertygelser och attityder 
kring sömn. 

Kvantitativ studie. 120 studenter från ett 
universitet i nordöstra USA deltog i studien 
varav 73 deltagare var kvinnor.  Deltagarna 
delades upp i två grupper, en experimentgrupp 
(SE) och en kontrollgrupp (SM). Båda grupperna 
fick information om sömnhygien samt föra 
sömnlogg under två veckor. I slutet på dessa två 
veckor fick SE delta i två 90 minuter långa 
sessioner som syftade till att utbilda studenterna 
i metoder och tankar som främjar sömn.  
Redovisar etisk prövning. 

n = 120 
 (20) 

Deltagarna i interventionsgruppen (SE) 
visade på högre kunskaper om sömnhygien 
samt färre felaktiga övertygelser och 
attityder kring sömn jämfört med 
kontrollgruppen (SM). 

RCT 
I 

Li, J., Zhou, 
K., Li, X., 
Liu, M., 
Dang, S., 

Wang, D., & 
Xin, X.  
2016 
Kina 

Mediator Effect of 
Sleep Hygiene 
Practices on 
Relationships 
Between Sleep 
Quality and Other 
Sleep-Related 
Factors in Chinese 
Mainland 
University 
Students 

Att undersöka sömnhygien 
och andra faktorer som 
påverkar sömnen såsom 
stress och dagliga 
erfarenheter bland 
universitetsstudenter i 
Kina. 

Kvantitativ studie. 
Deltagarna var studenter från två olika universitet 
i Kina. Datainsamlingen bestod av frågeformulär 
som eleverna självständigt fyllde i. För att 
bedöma sömnkvaliteten användes Pittsburgh 
Sleep Quality Index.  
Redovisar etisk prövning. 

n = 430  
(17) 

Studien visade att kön, akademisk stress, 
god psykologisk status, god fysisk status 
och sömnhygien hade signifikanta effekter 
på sömnkvalitet, framför allt hade en 
avslappnad psykologisk status signifikant 
effekt på sömnkvaliteten. 

P 
I 
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Mairs, L & 
Mullan, B 

(2015) 
Australien 

 

Self-Monitoring 
vs. 
Implementation 
Intentions: a 
Comparison of 
Behaviour 
Change 
Techniques to 
Improve Sleep 
Hygiene and 
Sleep Outcomes 
in Students 

Att undersöka och jämföra 
effektiviteten av själv-
övervakning och 
implementerande avsikter 
av faktorer som rör 
sömnhygien för en 
förbättrad sömn hos 
universitetsstuderande. 
 

Deltagarna randomiserades i två grupper. Ena 
gruppen förde sömnbok och den andra arbeta 
med att implementera avsikter kring sömnen. 
Fyra olika faktorer som rör sömnhygien 
undersöktes: skapa en lugn sovmiljö, undvika att 
gå till sängs hungrig/ törstig, undvika stress eller 
ångestframkallande aktiviteter nära sängdags 
samt undvika koffein på kvällen. Efter två veckor 
följdes studenterna upp. 
Mätning skedde med Pittsburgh sleep quality 
index (PSQI) and the sömnstörninga severity 
index (ISI).  
Redovisar etisk prövning. 

n = 72 
(32) 

Signifikant effekt av att skapa en lugn 
sovmiljö, undvika att gå till sängs hungrig/ 
törstig. Resulterade i bättre resultat på 
Pittsburgh sleep quality index (PSQI) and 
the sömnstörninga severity index (ISI). 
Ingen eller liten effekt för att undvika 
koffein. Resultaten var lika för båda 
grupperna med undantag av att undvika 
stress eller ångestframkallande aktiviteter 
nära sängdags där endast implementera 
avsikter hade effekt. 

RCT 
I 
 

Moseley, L., 
& Gradisar, 

M. 2009 
Australien 

Evaluation of a 
School-Based 

Intervention for 
Adolescent Sleep 

Problem 

Att undersöka effekten 
av skolbaserade sessioner 
för att öka kunskaperna 
kring sömn och förbättra 
ungdomars sömn. 

Kvantitativ studie. 
Deltagarna bestod av 54 kvinnor och 27 män 
från två olika skolor i södra Australien. 
Snittålder = 15,6 + 0,6 år. Deltagarna delades in 
i två grupper varav ena gruppen deltog i 
interventionen (n = 41) och den andra gruppen 
agerade som kontrollgrupp (n = 40). 
Interventionen bestod av fyra 50-minuters 
sessioner över en 4-veckorsperiod. Sessionerna 
fokuserade på att utbilda ungdomar i att främja 
och upprätthålla en hälsosam livsstil utifrån 
kognitiv beteendeterapi. Insamling av data 
gjordes före interventionen, efter interventionen 
samt 6 veckor efter interventionen. 
Redovisar etisk prövning. 

N = 81 
(82,9 
procent 
deltog 
vid alla 
fyra 
sessioner
.) 

Interventionsgruppens kunskaper kring 
sömn hade en signifikant ökning. 
Interventionsgruppen visade ingen 
signifikant effekt på sömnvariabeln 
jämfört med kontrollgruppen. 
Interventionen hade ingen påverkan på 
andra sömnparametrar. 

RCT 
I 
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Oxtoby J, 
Sacre S & 

Lurie-Beck J 
2013 

Australien 

The impact of 
relaxing music on 
sömnstörninga-
related thoughts 
and behaviours. 
 

Att utvärdera inverkan på 
sömnrelaterade tankar och 
beteenden som beskrivits i 
Harveys (2002) kognitiva 
modell av sömnlöshet 
underhåll genom att lyssna 
till musik 20 minuter varje 
kväll. 
 

Kvantitativstudie. Universitetsstudenter som var 
inskrivna vid Queensland University of 
Technology randomiserades i en 
Interventionsgrupp, n=89, och en kontrollgrupp, 
n=38. Interventionen bestod i att lyssna på valfri 
musik i 20 minuter efter kl. 18:00 varje kväll i två 
veckor. Resultatet jämfördes sedan mot baslinje-
värdena. 
Sömnmätning genom: Dysfunctional Beliefs and 
Attitudes about Sleep scale (DBAS-10). The 
Pittsburgh Sleep Qualify Index (PSQI). The 
Sleep Associated Monitoring Index (SAMI). The 
Sleep-Related Behaviour Questionnaire (SRBQ). 
Pre-Sleep Arousal Scale (PSAS) 
Analys SPSS version 18.0. 
Redovisar etisk prövning. 

n = 127 
(71) 

 

Interventionsgruppens påvisade avsevärt 
förbättrade resultat avseende de flesta av de 
faktorer som var teoretiserande att påverka 
sömnkvalitet men den faktiska 
sömnkvaliteten förbättrades ej 

RCT 
II 

Saxvig, I. W., 
Wilhelmsen-
Langeland, 

A., Pallesen, 
S., Vedaa, Ø., 

Nordhus, I. 
H., & 

Bjorvatn, B. 
2014 

Norge 

A randomized 
controlled trial 
with bright light 
and melatonin for 
treatment of 
delayed sleep 
phase disorder. 
Effects on 
subjective and 
objective 
sleepiness and 

Att undersöka kort- och 
långsiktiga effekter av 
åtgärder vid subjektiv 
och objektiv sömnighet 
och kognitiv funktion. 

Kvantitativ studie. 
Deltagarna rekryterades från högskolor och 
universitet i staden Bergen i Norge. Deltagarna 
var mellan 16-25 år. Fyra faktorer användes i 
den korta (två veckor) interventionen: svagt ljus 
(placebo) + placebo kapsel, ljus + placebo 
kapsel, dimljus (placebo) + melatonin kapsel och 
ljus + melatonin kapsel. Sedan gjordes en 
långsiktig undersökning (tre månader) och då 
undersöktes endast två faktorer: Ljus + 
melatoninbehandling samt en grupp med ingen 
behandling.  
Redovisar etisk prövning. 

n = 40 
(3) 

Den korta interventionen gav nästan samma 
effekt bland alla fyra grupper gällande 
minskad dagtrötthet, orkeslöshet och 
kognitiv funktion. Den korta interventionen 
visade ingen effekt på objektiv sömnighet. 
Den långa interventionen hade mer effekt än 
den korta interventionen. Ljusterapi i 
kombination med melatonin hade positiva 
effekter på subjektiv sömnighet, orkeslöshet 
och kognitiv funktion. 

RCT 
I 
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Vallido, T., 
Jackson, D., 

& O’Brien, L. 
2009 

Australien 
 

Nurses’ 
management of 
adolescent sleep 
disturbance: a 
qualitative study 
 

Att utvärdera 
sjuksköterskornas kunskap 
om ungdomars sömn och 
sömnstörningar samt vilka 
strategier de använder för 
att underlätta sömn hos 
ungdomar. 
 

Kvalitativ  
Urvalskriteriet för att inkluderas i studien var att 
vara legitimerad sjuksköterska i Australien som 
arbetade kliniskt med ungdomar. Sju kvinnor och 
en man rekryterades för semistruktuerarade 
intervjuer som skedde över Internet. Tematisk 
dataanalys användes. 
Redovisar etisk prövning. 

n = 8 
 

"Ett lapptäcke av erfarenheter", "traditionella 
lösningarna, personliga övertygelser och 
sunt förnuft" och "droger, läkare och 
maktlöshet.” Sjuksköterskorna hade ingen 
formell utbildning om ungdomars sömn och 
sömnstörningar med de som var med i 
studien hade formulerat effektiva strategier 
för att hjälpa unga patienter med 
sömnstörningar. Det behövs utbildning om 
ungdomar sömn och sömnstörningar för alla 
sjuksköterskor vidareutbildar sig inom 
barnhälsa. 

K  
I 

 


