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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
 
Under sömnen arbetar hjärnan och kroppen för att bearbeta dagen, reparera skadad vävnad 
och fylla på energi. På sjukhus är vårdmiljön ofta en stressande plats för patienterna som 
orsakar sömnstörningar. Sömnen kan påverkas av yttre stimuli som buller och ljus, samt 
emotionella faktorer som otrygghet, stress, smärta och oro. En bristfällig sömn kan ge både 
kortvariga och långvariga konsekvenser. Sömnbristen innebär ett onödigt lidande, 
försämrad återhämtning och förlängda vårdtider. 
 
Syfte 
 
Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan reducera sömnstörningar i en vårdmiljö. 
 
Metod 
 
Metoden som valdes var litteraturöversikt som genomförts genom databassökningar i 
PubMed och CINAHL samt manuell sökning. Sökningarna avgränsades till 17 
vetenskapliga artiklar som har klassificerats, värderats samt analyserats. 
 
Resultat 
 
Huvudkategorierna som framkom var, Skapa en sömnfrämjande vårdmiljö, Planering på 
avdelningen, Sjuksköterskan som emotionellt stöd och Kunskap om sömnens betydelse. 
Sjuksköterskan kan reducera sömnstörningar i form av ljud och ljus genom användning av 
sovmasker och öronproppar. Sjuksköterskan kan planera sömnen så att patienterna är 
vakna under dagen vilket underlättar för en normal dygnsrytm. Sjuksköterskan kan arbeta 
mot en god kommunikation och relation till patienterna. Detta visade sig minska 
patienternas oro och förbättra deras sömn. Musik kan användas för att få patienterna att 
slappna av och lättare kunna somna. Kunskap inom ämnet sömn visade sig vara viktigt för 
patienternas sömn. 
 
Slutsats 
 
Slutsatsen blev att sjuksköterskan kan reducera sömnstörningar i en vårdmiljö med hjälp av 
olika strategier. De strategier som framkom visade sig ofta vara relativt enkla men visade 
sig ändå utgöra en stor skillnad för patienternas sömn. 
 
Nyckelord: Lidande, Omvårdnad, Sömn, Vårdmiljö 
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INLEDNING 

Sömnen är grundläggande för människans återhämtning och välbefinnande. Sömnen 
påverkas ofta negativt av vårdmiljön som råder på sjukhusen (Conn & Madan, 2006). Det 
handlar om olika störningsmoment som exempelvis buller, felaktiga ljusnivåer på natten 
och oroliga patienter vilket i sin tur leder till kontinuerliga uppvaknanden som då stör 
sömnrytmen (Sandoval, 2017). Sömnbrist orsakar bland annat oro, ökad stress, försämrad 
sårläkning och en förlängd återhämtningsprocess (Asp & Ekstedt, 2014). Dessa 
konsekvenser innebär ett onödigt lidande för patienterna (Salzmann-Eriksson, Lagerqvist 
& Pousette, 2016). Enligt ICN (2012) är en av sjuksköterskans grundläggande 
ansvarsområden att lindra lidande. I Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning 
(2017) för den legitimerade sjuksköterskan framkommer det att främjandet av patienternas 
sömn och vila är ett av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden. Därför är det av 
intresse att belysa vårdmiljöns betydelse för sömnen och vad sjuksköterskan kan göra för 
främja sömn i på sjukhus 

BAKGRUND 

Sömn 
Under sömnen arbetar hjärnan och kroppen för att bearbeta dagen, reparera skadad vävnad 
och fylla på energi (Salzmann-Erikson, Lagerqvist & Pousette, 2016). Fysiologiskt går 
kroppen in i ett förändrat tillstånd med ett lågt medvetande och lägre aktivitet. Puls och 
blodtryck sjunker och andningsfrekvensen blir lägre. Blodgenomströmningen till hjärnan 
minskar, immunsystemet sätts igång, kroppstemperaturen och ämnesomsättningen sjunker. 
Det sker även en hormonell förändring under sömnen. Mängden stresshormoner i kroppen 
sjunker och mängden uppbyggande hormoner ökar (Asp & Ekstedt, 2014). 
Sömnen består av olika stadier under nattens gång. Dessa delas in i fyra stadier och den så 
kallade REM-sömnen. Det första stadiet av sömn är ett mellanting kring vakenhet och 
sömn. Medvetandet sänks gradvis, däremot kan yttre stimuli såsom ljus och ljud störa 
sömnrytmen. Det är därför lätt att bli väckt i detta stadie. Stadie två är ett aningen djupare 
stadie som omfattar den större delen av nattsömnen. Vid stadie tre och fyra övergår 
sömnen till det som kallas för djupsömn. Det är under djupsömnen som hjärnan får chans 
att återhämta sig, denna omfattar vanligtvis 15-20 procent av nattsömnen. REM-sömnen, 
står för Rapid eye movement-sleep som har fått sitt namn efter att ögonen rör sig snabbt. I 
detta stadie är hjärnans aktivitet högre, centrum för sinnesintryck, tankar och känslor är 
aktiverade, det är även i detta stadie drömmar är vanliga (Asp & Ekstedt, 2014).!
!
Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
 
Sjuksköterskan ska leda teamarbetet för patienten tillsammans med andra professioner. 
Omvårdnadsprocessen innebär att sjuksköterskan ska bedöma, diagnostisera, planera, 
genomföra och utvärdera omvårdnaden i ett partnerskap med patienten (Svensk 
sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning, 2017). Virginia Henderson menar att 
partnerskapet mellan patient och vårdgivare är en förutsättning för god vård. En god 
kommunikation bör upprätthållas och patienten bör själv ha makten att påverka sin vård 
(Wiklund & Lindwall, 2012). Patienten känner till sin kropp och sina behov bäst. 
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Sjuksköterskan bör ta till sig och lyssna till vad patienten har att säga om sitt mående och 
sig själv (Flensner, 2014). Omvårdnadsprocessen ingriper på ett helhetsperspektiv som 
bygger på att uppfylla patientens behov och upplevelser. Sömn anses vara ett av 
människans grundläggande behov och ingår därför som ett av sjuksköterskans 
ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning, 2017). 

Vårdmiljö på sjukhus 
En vårdmiljö är den plats där vårdpersonal och vårdtagare möts under vårdtiden. Begreppet 
vårdmiljö kan delas in i olika dimensioner, den mätbara och objektiva vårdmiljön, samt 
den subjektiva upplevelsen av vårdmiljön. Det objektiva synsättet handlar om hur miljön är 
utformad, exempelvis längd och bredd på en patientsal eller placering av fönster och 
dörrar. Den subjektiva upplevelsen handlar däremot om hur varje patient upplever miljön. 
Sinnesintryck som lukt, syn, hörsel, känsel och rörelser registreras tillsammans med 
patienternas individuella erfarenheter, preferenser, förväntningar och kunskap. Dessa har 
en betydande roll för hur ett rum upplevs. Därför kan ett rum upplevas helt olika från 
person till person (Edvardsson & Wijk, 2014). På sjukhusen är vårdmiljön ofta en 
stressande plats för patienterna. Detta på grund av att det är en ny miljö. Det förekommer 
ofta störande ljud i form av alarm, monitorer, telefoner, buller (Elliott & McKinley, 2014). 
Andra störningsmoment i vårdmiljön är stressad vårdpersonal, felaktiga ljusnivåer, 
bristande information och ovana rutiner (Sandoval, 2017). 

Sömnbristens konsekvenser 
Enligt Asp & Ekstedt (2014) innebär en god natts sömn ett snabbt insomnande (inom 30-
45 minuter) och även få uppvaknanden. Sömnen bör innefatta fyra till fem timmars 
djupsömn och mindre än 5 uppvaknanden varje natt. Varje uppvaknande bör inte vara 
längre än 30 minuter. Det är under sömnen som hjärnan och kroppen har chans att 
återhämta sig (Asp & Ekstedt, 2014). Salzmann-Erikson et al. (2016) konstaterar att en 
bristfällig sömn orsakar negativa effekter på kroppen och välbefinnandet. Kortvarig 
sömnbrist framkallade fatigue hos patienterna, långsam reaktionstid, ångestproblematik, 
kommunikationsproblem, svårigheter i att fatta beslut, nedsatt inlärningsförmåga, nedsatt 
kreativt tänkande, koncentrationssvårigheter och försämrat minne. Sömnbristen leder även 
till en ökad stress som har negativ effekt på återhämtningsprocessen. Problem såsom 
nedsatt smärttolerans, försämrat immunsystem, försämrad sårläkning och större risk att 
drabbas av infektioner uppstår vid kortvarig sömnbrist (Asp & Ekstedt, 2014). Långvarig 
sömnbrist har visat sig kunna leda till utveckling av diabetes typ 1 (Salzmann-Erikson et 
al., 2016) och även hjärt- och kärlsjukdomar (Asp & Ekstedt, 2014). 

Sömn vid vård på sjukhus 

Sömn och vila är ett av de mest basala behoven som människan har, menar 
omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (Wiklund & Lindwall, 2012). Sömnbrist är 
dock ett återkommande problem inom hälso- och sjukvården. Dessa sömnstörningar 
grundar sig i en vårdmiljö med störande yttre stimuli, exempelvis för ljusa rum eller buller 
samt en bristande sömnhygien hos patienterna. Sömnhygien som begrepp handlar om 
hälsosamma rutiner kring sin sömn. Exempel på goda vanor för en god sömnhygien är att 
dämpa ljuset i rummet en stund innan sänggående, inte inta koffein, alkohol eller äta för 
stor måltid på kvällen, röra på sig under dagen, sova på natten och inte på dagen samt 
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slappna av och ta det lungt en stund innan sänggående (Asp & Ekstedt, 2014). Patienter på 
sjukhus upplever ofta ett lidande relaterat till sömnbrist, kontinuerliga uppvaknanden under 
natten, ytlig sömn och dålig sömnrytm Sandoval (2017). Ellis, Pena, Decker & Farrell 
(2017) poängterar vikten av sjuksköterskors kunskap och förståelse av en god 
sömnkvalitet. Frekventa omvårdnadsinterventioner stör sömnen (Salzmann-Erikson et al., 
2016) och därför bör en planering kring sömnen utföras (Edvarsson & Wijk, 2014). 
Information om genomförandet av olika omvårdnadsinterventioner underlättar sömnen för 
patienter eftersom de lättare kan komma till ro och slappna av (Salzmann-Erikson et al., 
2016). Vård på sjukhus innebär ett miljöombyte för patienten, från en trygg hemmiljö till 
vårdavdelning. Detta kan orsaka stress, oro, otrygghetskänslor och lidande och det kommer 
i sin tur att ha en negativ påverkan på patienternas sömn (Asp & Ekstedt, 2014). En lugn 
och trygg vårdmiljö reducerar otrygghet och oroskänslor, och gör det därmed lättare för 
patienterna att komma till ro och somna (Salzmann-Erikson et al., 2016). En stressad 
patient kommer ha svårt att somna och riskerar att vakna upprepade gånger under natten, 
vilket stör sömnens kontinuitet och patienternas återhämtning försämras (Asp & Ekstedt, 
2014). Nervösa och högljudda patienter kan även störa sömnen för andra patienter 
(Wiklund & Lindwall, 2012). Henderson poängterar vikten av upprätthållandet av en 
normal kroppstemperatur (Wiklund & Lindwall, 2012). En patient som fryser, eller är för 
varm får svårt att somna (Asp & Ekstedt, 2014). Planering av sömnen handlar även om 
uppmaning och utförandet av daglig aktivitet för att optimera en normal dygnsrytm och 
därmed förbättra nattens sömn (Salzmann-Erikson et al., 2016). Vårdmiljön som etiologi 
till sömnstörningarna orsakar ett onödigt lidande för patienterna (Conn & Madan, 2006). 
Användning av sedativa läkemedel förbättrar sömnkvaliteten. Däremot är faran med 
sömnläkemedel att det blir en snabb lösning på problemet. Detta innebär även en risk för 
att patienterna drabbas av onödigt lidande eftersom det finns biverkningar med dessa 
läkemedel (Conn & Madan, 2006). Smärta är även en bidragande faktor till 
sömnsvårigheter och leder även till ett onödigt lidande (Edvarsson & Wijk, 2014). 

Lidande 
Sömnbrist orsakar bland annat oro, ökad stress, försämrad sårläkning och en förlängd 
återhämtningsprocess (Asp & Ekstedt, 2014). Dessa konsekvenser innebär ett onödigt 
lidande för patienterna (Salzmann-Eriksson, Lagerqvist & Pousette, 2016). Att lindra 
lidande är ett av sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden. Sjuksköterskan ska 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2012). För att 
förstå vad lindring av lidandet innebär så bör begreppet lidande definieras. Ett lidande är 
en subjektiv upplevelse, en känsla, en inre oro, en sorg, en förlust av kontroll. Det kan även 
bero på oförmåga till att anpassa sig till nya situationer, rastlöshet, ensamhet eller 
depression (Arman, 2012). Lidandet skulle kunna förklaras som en konsekvens av 
oförmågan att kunna ta itu med något som tynger oss och detta kan då leda till lidande. 
Däremot är ett lidande för en person inte desamma som för en annan. Inte heller den 
utlösande faktorn till lidandet. Ordet “patient” betyder “en som tålmodigt lider”. Därmed 
uttrycks behovet av att lindra detta lidande och på så sätt hjälpa patienten (Arman, 2012). 
Att känna lidande innebär att vara människa och är i sig inte något patologiskt. Allt lidande 
kan däremot inte lindras. Det viktiga är hur sjukvården ska bemöta en person med lidande 
och sjuksköterskans förmåga att bemöta och lindra lidande i den mån det är möjligt. 
Människan är komplex och så är även våra känslor, vilket kan göra det svårt att bemöta 
detta. Ibland behöver inte ett lidande vara kopplat direkt till ohälsa eller sjukdom. Det kan 
bero på dåligt bemötande eller utebliven vård. Därför bör en patients lidande alltid 
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bekräftas, oavsett orsak. På detta sätt kan patienten få hjälp att förstå sin situation på ett 
nytt sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 
Lidande väcker rädsla hos människor, även hos vårdare. En rädsla finns i att se en spegling 
i sig själv hos en människa som lider. Att ta avstånd från en person som lider ger negativa 
effekter hos personen eftersom lidandet inte bekräftas. Detta leder då i sin tur till ökat 
lidande. Sådana här typer av negativa spiraler kan bli farliga och all vårdpersonal måste 
våga ta tag i ett sådant här svårt och komplext problem. Vårdpersonal bör få kunskap och 
även stöd i att lära sig att känna igen och identifiera olika typer av lidanden. Därmed kan 
en vårdande hållning antas (Arman, 2012). 
Vår oförmåga att styra över saker kan få oss att känna oss vilsna och maktlösa. Inom 
vården är patienten många gånger helt utlämnad till vårdaren. Detta kan lätt leda till 
onödigt lidande om vårdaren inte har tid, ork eller den kunskap som krävs för att identifiera 
och lösa problemet. Conn & Madan (2006) beskriver att bensodiazepiner ofta ges för att ge 
god sömn. Problemet är att biverkningarna hos patienter som får bensodiazepiner ofta är 
ökad fallrisk, trötthet och även kognitiv- och psykomotorisk nedsättning. Detta är ett 
exempel på hur okunskap lätt kan leda till lidande hos en patientgrupp som är i en maktlös 
position (Conn & Madan, 2006). Carnevale (2009) anser att lidandet är ett moraliskt fel 
som bör åtgärdas av vården. Det är vårdens ansvar att ta itu med sömnproblemen som 
faktiskt leder till lidande. Allt onödigt lidande, så kallat vårdlidande måste förhindras. 
Vårdaren måste våga se problemet och lidandet, vilket i sig kräver mod (Flensner, 2014). 

Problemformulering 

Sömnbristen hos patienter på sjukhus är ett problemområde eftersom det hindrar det 
optimala tillfrisknandet (Salzmann-Erikson et al., 2016). Läkningsprocessen förlängs och 
därmed även vårdtiderna. Det hela leder till ett ökat lidande för patienterna (Asp & 
Ekstedt, 2014). Ett av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är just att lindra 
lidandet (ICN, 2012). Vårdmiljöns betydelse för sömn behöver belysas och även vad 
sjuksköterskan kan göra för att förhindra sömnbristen och därmed även lidandet. Det är 
därför av intresse att belysa vad sjuksköterskan kan göra för att främja förutsättningarna 
för en god sömn i vårdmiljön. 

SYFTE 

Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan reducera sömnstörningar i en vårdmiljö. 

METOD 

Val av Metod 
Metoden är en litteraturöversikt. I en litteraturöversikt görs en sökning, granskning och ett 
urval av den redan befintliga forskningen inom ett visst område. Detta innebär även att det 
görs en kvalitetsgranskning av den forskning som finns inom ämnesområdet. Syftet med en 
litteraturöversikt är att få ett underlag till att bedriva evidensbaserad vård samt få en 
överblick av hur forskningsläget ser ut (Forsberg & Wengström, 2015). Litteraturöversikt 
som metod är passande för denna studie, eftersom ämnet är ett omfattande 
forskningsområde som även kan appliceras inom alla vårdinstitutioner. En 
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litteraturöversikt gör det möjligt att skapa en överblick samt belysa problemområdet sömn 
och vårdmiljö (Rosén, 2017). 

Urval 

Enligt Rosén (2017) ska de utvalda artiklarna i en litteraturöversikt vara framtagna utifrån 
inklusions och exklusionskriterier. Inklusionskriterier innebär vad den eftersökta 
forskningen ska innehålla. De artiklar som ej uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades. 
De inklusionskriterier som valdes för litteraturöversikten var att artiklarna skulle vara 
skrivna på det engelska språket och vara publicerade i en vetenskaplig tidsskrift. De 
inkluderade artiklarna var skrivna från januari år 2007 till september år 2017 för att 
säkerställa att studien var baserad på den senaste forskningen (Forsberg & Wengström, 
2015). Vidare inkluderades artiklar skrivna i både kvantitativ och kvalitativ design. 
Användning av både kvantitativa och kvalitativa artiklar belyser ämnesområdet från olika 
synvinklar och ger en djupare förståelse. Detta leder även till ett mer trovärdigt resultat 
(Borglin, 2017). Henricson (2017) poängterar att användning av endast primärkällor ger en 
högre trovärdighet. Därför har endast originalartiklar inkluderats i litteraturöversikten.�
Avgränsningen “research article” användes i databasen CINAHL, men inte i PubMed 
eftersom denna avgränsningen inte är möjlig där. Artiklar som inte var peer reviewed 
exkluderas. Peer review betyder att det finns en oberoende part som har granskat artikelns 
innehåll. Ofta är det en forskare inom samma område, detta säkerställer att forskningen är 
av hög kvalitet (Helgesson, 2015). I studien exkluderades även alla artiklar som handlade 
om kronisk sömnbrist, artiklar som hade barnens sömn i fokus och artiklar med deltagare 
som var yngre än 18 år. Även artiklar vars etiska tillvägagångssätt inte ansågs stämma 
överens med den etiska utgångspunkt som valdes att exkluderas.  

Datainsamling 
Databasinsamlingen utfördes mellan augusti och september år 2017. En akademisk databas 
innehåller vetenskapliga publikationer och forskning som är kvalitetsgranskad (Östlundh, 
2017). Artikelsökningar gjordes i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature (CINAHL) och Public Medline (PubMed). CINAHL är en databas som 
innehåller artiklar om omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. I CINAHL finns 
vetenskapliga tidskriftsartiklar, doktorsavhandlingar, konferensabstrakt och monografier 
(Forsberg, & Wengström, 2015). CINAHL valdes eftersom den är specialiserad för 
omvårdnadsvetenskap, vilket är relevant för ämnesområdet. PubMed är en databas som till 
största del består av vetenskapliga tidskriftsartiklar som inriktar sig på medicin, men här 
finns även omvårdnadsrelaterade artiklar. PubMed valdes som databas eftersom dess stora 
utbud passar ämnesområdet (Östlundh, 2017). 
 
Databassökning 
 
Den första sökningen som utfördes var en fritextsökning med orden “Sleep” och “ICU”. 
Därefter utfördes sökningar i databasen CINAHL. I CINAHL användes olika CINAHL 
Headings (Tabell 1) som är sökord för att få fram vetenskapliga artiklar inom ett specifikt 
ämne. För att komma fram till olika CINAHL Headings så översattes relevanta sökord med 
hjälp av svensk MeSH. Sökningar utfördes sedan även i PubMed, där användes Medical 
Subjects Headings (MeSH)-termer (Tabell 1). (MeSH)-termer motsvarar sökord för 
PubMed på samma sätt som CINAHL Headings för CINAHL. De valda CINAHL 
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Headings och (MeSH)-termerna kombinerades med booleska sökoperatorer för att bredda 
eller avgränsa sökningarna. Alla genomförda sökningar redovisas i Tabell 1. 
 
  



10 
 

 
Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed 
Datum och 
databas 

Sökord Identifierade 
artiklar 
(träffar) 

Granskade 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

CINAHL 
170831 

(MH “Sleep”) AND (MH “Health 
facility”) 

67 15 6 2 

CINAHL 
170831 

(MH “Sleep”) AND (MH “Nursing 
care”) 

43 4 1 2 

CINAHL 
170901 

(MH “Sleep”) AND (MH “Health 
facility environment”) AND (MH 

“nursing”) 

23 9 3 1 

CINAHL 
170901 

(MH “intensive care unit”) AND (MH 
“Sleep”) AND (MH “Health facility 

environment”) 

8 4 4 1 

PubMed 
170912 

“Sleep deprivation”) AND (MeSH 
“Critical Care Nursing”) 

6 3 3 1 

PubMed 
170912 

(MeSH “Sleep”) AND (MeSH 
“Nursing”) AND (MeSH “Intensive 
Care Units”) NOT (MeSH “infants”) 

143 20 8 3 

PubMed 
170912 

(MeSH "Noise")  OR (MeSH "Health 
Facility Environment") AND (MeSH 

"Hospitalization") AND (MeSH 
"Sleep Deprivation") 

3 1 1 1 

PubMed 
170914 

(MeSH "Sleep") AND (MeSH “sleep 
environment”) AND (MeSH “sleep 

deprivation”) 

118 14 8 2 

CINAHL  
170914 

(MH “Sleep deprivation”) AND (MH 
”Critically ill patients”) 

16 6 2 1 

CINAHL 
170914 

(MH “Sleep deprivation”) AND (MH 
”hospitalization”) 

8 4 2 1 

CINAHL 
170914 

(MH “Sleep deprivation”) AND (MH 
”intensive care units”) 

38 10 5 1 

Manuell 
sökning 

Digitala vetenskapliga arkivet 1 1 1 1 

TOTALT  473 90 43 17 
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Manuell sökning 
 
En manuell sökning genomfördes i DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet) med inriktning 
på sömn. Forsberg och Wengström (2015) konstaterar att en manuell sökning kan 
genomföras som ett tillägg för databassökningen. Detta kan göras genom att studera 
referenslistor i en vald artikel för ämnesområdet. I referenslistan kan man då hitta andra 
artiklar som rör området. I DIVA framkom ett tidigare skrivet examensarbete i området 
sömn. I referenslistan i detta examensarbete framkom en artikel av Daneshmandi, Neiseh, 
Sadeghishermeh och Ebadi (2012) som svarade på syftet och inkluderades i 
litteraturöversikten.   

Databearbetning 
En databearbetning gjordes för att skapa en schematisk överblick av artiklarna som är 
inkluderade i resultatet (Friberg, 2017). Vid varje genomförd artikelsökning i databaserna, 
lästes först artiklarnas titlar och syften. De artiklar som svarade på syftet valdes ut för att 
därefter gå vidare med att läsa abstract. Artikelns abstract och innehåll avgjorde om ämnet 
motsvarade syftet, om så var fallet, valdes den ut för fortsatt granskning. Artiklar med 
abstract som inte var relevant för syftet exkluderades. De valda artiklarna lästes därefter i 
fulltext av författarna en och en och det kontrollerades att artiklarna uppfyllde inklusions- 
och exklusionskriterierna. Därefter diskuterades om artikeln i fråga skulle inkluderas eller 
inte. Slutligen granskades de utvalda artiklarna grundligt i en kvalitetsgranskning med 
hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och 
kvalitet. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag är utformad av Berg, Dencker och 
Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), (Bilaga A). Granskningen 
görs för att säkerställa studiens kvalitet (Forsberg & Wengström, 2015). Artiklar av hög 
eller medelhög nivå inkluderades. Kriterier för artiklarnas kvalité, se Bilaga A och 
inkluderade artiklarnas kvalitetsgranskning, se Bilaga B. Antalet artiklar som valts ut i 
denna litteraturöversikt är 17 stycken.    

Dataanalys 
Enligt Kristensson (2014) innebär en integrerad analys att sammanföra likheter och 
skillnader i artiklarnas resultat. Dessa likheter och skillnader sammanställs sedan i olika 
kategorier som presenteras under resultatet. Dataanalysen utfördes i enlighet med 
Kristensson (2014) trestegsmodell. I det första steget lästes de valda artiklarna igenom 
flera gånger av båda författarna, för att finna likheter och skillnader. I steg två 
identifierades fyra olika kategorier utifrån artiklarnas likheter och skillnader. I det tredje 
och sista steget sammanställdes kategorierna, som sedan presenterades i resultatet. I 
enlighet med Forsberg och Wengström (2015) eftersöktes beskrivande, förklarande och 
förutsägande data i de artiklar med kvantitativ ansats. I de artiklar med kvalitativ ansats 
däremot, eftersöktes det i enlighet med Forsberg och Wengström (2015) att identifiera 
mönster och tolka fenomen, för att få en djupare förståelse. 

Forskningsetiska överväganden 
Vid en litteraturöversikt ska etiska överväganden göras genom hela arbetet gällande val av 
ämne, genomförande och presentation av resultat. Detta görs för att ta hänsyn till 
människors lika värde, självbestämmande och integritet (Forsberg & Wengström, 2015). 
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Eftersom artiklar från alla delar av världen är inkluderade så granskades forskningsetiken i 
artiklarna enligt de internationella riktlinjerna. Helsingforsdeklarationen är en av de mest 
välkända etiska riktlinjerna som är utarbetad av World Medical Association (WMA). 
Enligt Helsingforsdeklarationen ska patientens hälsa alltid komma i första hand. Medicinsk 
forskning ska alltid respektera och skydda människors hälsa och rättigheter, framför viljan 
att hitta ny kunskap. Forskningen ska alltid vara utformad för att minimera möjlig skada 
för de involverade i studien (Helsingforsdeklarationen, 2013). Forskningen som ligger 
bakom de inkluderade artiklarna bör vara utförd i enlighet med de internationella etiska 
riktlinjerna. Forskning som ej följer de etiska koderna bör i enlighet med Helgesson (2015) 
exkluderas. Det var därför av betydelse att granska metodvalet i de artiklar som inkluderas. 
Studierna som ingår i denna litteraturöversikt har fått tillstånd av en etisk kommitté där 
etiska överväganden gjorts. Studier som ej hade redovisat etiska överväganden i sin metod 
exkluderades. Vidare har alla artiklar redovisas och alla resultat har presenterats. Detta har 
utförts eftersom det i enlighet med Forsberg & Wengström (2015) är oetiskt att endast 
redovisa de resultat som faller för studiens och författarnas fördel  

RESULTAT 

 
Resultatet består av en integrerad analys av 17 vetenskapliga artiklar som presenteras i fyra 
huvudkategorier med utgångspunkt från syftet. Dessa kategorier har uppkommit under 
granskningen och är följande: Skapa en sömnfrämjande vårdmiljö; Planering på 
avdelningen; Sjuksköterskan som emotionellt stöd; Kunskap om en god sömns betydelse. 

Skapa en sömnfrämjande vårdmiljö 

Sömnen visade sig ofta försämras på avdelningen jämfört med sömnen hemma (Bihari et 
al., 2012; Cicek et al., 2014; Daneshmandi et al., 2012). Ljud och ljus i kombination med 
den nya, ofta hektiska och stressfulla miljön ansågs både av personal och patienter vara det 
som störde sömnen i störst utsträckning (Bihari et al., 2012; Cicek et al., 2014; Ding, 
Redeker, Pisani, Yaggi, & Knauert, 2017; Dunn, Anderson & Hill, 2010; Hamze, de Souza 
& Chianca, 2015; Yoder, Staisiunas, Meltzer, Knutson, Arora, 2012). Öronproppar kan 
erbjudas av sjuksköterskan till patienter för att reducera ljud. Detta har visat sig ha god 
effekter på patienters sömn (Hu, Jiang, Hegadoren, Zhang, 2015, Huang et al., 2015; Van 
Rompaey, Elseviers, Van Drom, Fromont & Jorens, 2012, Yazdannik, Zareie, Hasanpour, 
& Kashefi, 2014). Resultat visar dock att nackdelen med öronproppar är att de inte alltid 
tolereras av alla patienter eftersom de ibland anses vara obekväma och svåra att använda 
(Huang et al., 2015). Resultat visar även att sjuksköterskan bör stänga dörrar (Ding et al., 
2015; Lawson et al., 2010) och dra för gardiner för att på så sätt minska ljudnivåerna (Ding 
et al., 2017). Sjuksköterskan bör försöka minska störande ljus i den utsträckning detta är 
möjligt (Dunn et al., 2010). För att minska felaktiga ljusnivåer kan sjuksköterskan erbjuda 
sovmasker som visat sig förbättra sömnen hos patienter (Daneshmandi et al., 2012; Huang 
et al., 2015; Hu et al., 2015). Till skillnad från öronproppar så ansågs även sovmasker vara 
bekväma och enkla att använda (Huang et al., 2015). Dessutom minskade både sovmasker 
och öronproppar förekomsten av sedativa läkemedel (Daneshmandi et al., 2012; Yazdannik 
et al., 2014). För att minska stressen och antalet omvårdnadsinterventioner bör 
omvårdnaden utföras av sjuksköterskan vid samma tidpunkter för att undvika att störa 
patienten onödigt många gånger. Vilken typ av intervention som utförs bör ses över 
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eftersom många av de interventioner som utfördes på natten ansågs onödiga (Ding et al., 
2017). Faktumet att patienter inte kände sig hemma i den nya miljön med ny inredning och 
möbler som de inte var vana vid påverkade deras sömn negativt (Hamze et al., 2015). 
Däremot har det även visat sig att när patienterna hade stannat en längre tid på avdelningen 
och då kände sig mer bekanta med den från början främmande miljön så visades ingen 
signifikant skillnad i sömnkvalitet jämfört med hemma (Cicek et al., 2014). Motsatt 
resultat har däremot även påvisats som beskriver att vistelsens längd inte förbättrar sömnen 
med tiden (Bihari et al., 2012).�
�

Planering på avdelningen 
 
På avdelningar störde ofta sjuksköterskorna patienterna genom samtal med varandra 
(Bihari et al., 2012; Gabor et al., 2012; Lawson et al., 2010; Yoder et al., 2012). Motsatt 
resultat har även påvisats, nämligen att sjuksköterskornas röster hade en lugnande effekt 
om de inte talade i för hög ton (Ehlers, Watson & Moleki, 2013). Yoder et al. (2012) 
menar att patienter på sjukhusavdelningar ofta stör varandra. Enkelsalar minskar 
ljudnivåerna och dessa bör därför användas av patienter som stör (Gabor et al., 2012). 
Trots att sjuksköterskor ansåg att sömnen var viktig för återhämtningen så var det endast 
ett fåtal som planerade in tid för sömn (Ding et al., 2017). Vidare framkom i resultat av 
Ding et al. (2017) att individuella scheman av sömn och aktiviteter är en strategi som 
skulle underlätta för att främja patienters sömn. Planering skulle även hjälpa patienterna att 
inte sova under dagtid (Ding et al., 2017). Detta främjar sömnen eftersom sömn under 
dagtid stör nattens sömn (Ding et al., 2017; Gabor et al., 2012). Vidare konstaterar 
Yazdannik et al. (2014) att minskad dagsömn ger en bättre nattsömn. Detta främjar även en 
god dygnsrytm genom att rätt ljusmängder kan intas under dagen (Zhu et al., 2013).�
�

Sjuksköterskan som emotionellt stöd 
 
Oro och stress bidrog till en försämrad sömnkvalitet (Ehlers et al., 2013). Ding et al. 
(2017) påpekar vikten av att sjuksköterskan bör arbeta för att reducera emotionella faktorer 
för att förbättra sömnen hos patienterna. En god kommunikationen och därmed relationen 
mellan patient och sjuksköterska har visat sig påverka sömnkvaliteten positivt (Ding et al., 
2017; Ehlers et al., 2013). En åtgärd som sjuksköterskan kan göra är att presentera sig med 
sitt namn. Patienter uppgav att detta var önskvärt och gjorde att de visste vem de skulle 
vända sig till för frågor och hjälp. Detta bidrog till att patienter kände sig mindre oroliga 
och därmed även sov bättre (Ehlers et al., 2013). En nära kontakt leder till en förbättrad 
sömn (Ding et al. 2017). Patienters oförmåga att förstå medicinska termer i samtal ledde 
till oro som därmed bidrog till en sämre sömn. På sjukhusavdelningar bör därför 
sjuksköterskor se till att reducera användningen av medicinska termer och uttryck (Ehlers 
et al., 2013). Patienter som var allvarligt sjuka var oftare oroliga över sitt hälsotillstånd och 
sov därmed sämre (Bihari et al., 2012; Ding et al., 2017; Gabor et al., 2012). De vaknade 
bland annat oftare och sov även kortare tid (Gabor et al., 2012). En rädsla för att dö var 
även förekommande hos patienter (Saconi de Almeida, Barbosa da Silva, Oliveira de 
Souza, da Silva Magro, (2016). Detta påverkade sömnkvaliteten på ett negativt sätt (Ding 
et al., 2017; Saconi de Almeida et al., 2016). För att lösa detta behövs samtal för att lugna 
patienten, vilket har visat sig ge en god effekt (Ding et al., 2017). Det fanns även en rädsla 
för att känna smärta (Ding et al., 2017). Patienterna rekommenderas vara adekvat 
smärtlindrade eftersom resultatet visade att detta minskade onödig stress och oro och 
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därmed förbättrade sömnkvalitén (Ehlers et al., 2013). Vidare visade det sig även att ljus 
och ljud kunde framkalla oro hos patienter och det bör därför reduceras (Huang et al., 
2015). För att minska oro och få patienten att slappna av så kan musik erbjudas. Musik har 
visat sig ge en lugnande effekt och gör att sömnen blir av bättre kvalitet (Su et al., 2013; 
Hu et al., 2015). Många omvårdnadsinterventioner visade sig även störa patienternas sömn 
och vila (Bihari et al., 2012; Cicek et al., 2014; Dunn et al., 2010; Gabor et al., 2012). 
Motsatt resultat visar däremot att många interventioner utförda av sjuksköterskan kan 
verka lugnande på patienter (Ding et al., 2017). 

Kunskap om en god sömns betydelse 
 
Sömnens betydelse ansågs av sjuksköterskor vara en viktig faktor för återhämtning (Ding 
et al., 2017). Resultat pekar på att sjuksköterskor bör få mer kunskap kring ämnet sömn 
(Ding et al., 2017; Saconi de Almeida, 2016). Främst efterlyses en ökad kunskap hos 
sjuksköterskor angående vilka förebyggande och behandlande åtgärder som kan användas 
mot sömnstörningar (Saconi de Almeida et al., 2016). Sjuksköterskor efterlyser även bevis 
som pekar på sömnens betydelse för att stödja det faktum att sömn behövs (Ding et al., 
2017). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan reducera sömnstörningar i en vårdmiljö. 
Resultatets huvudfynd blev att sjuksköterskan kan reducera sömnstörningar i vårdmiljön 
med hjälp av olika strategier. Sjuksköterskan kan reducera ljud och ljus, främst genom 
användning av öronproppar och sovmasker. Planering för patienternas sömn, att endast 
sova på natten visade en förbättrad nattsömn och bättre sömnkvalité. En god 
kommunikation och relation var även av betydelse för att minska patienternas oro och 
därmed förbättra deras sömn. Användning av lugnande musik visade sig även ha en god 
effekt på patienternas sömn då musiken gjorde att patienterna kunde slappna av och somna 
lättare. Ett av de svagare resultaten som framkom var att sjuksköterskan bör ha en bättre 
kunskap om sömnens betydelse och även få kunskap om åtgärder för att kunna förbättra 
patienternas sömn. 
 
Sömnstörningar grundar sig i en vårdmiljö med störande yttre stimuli såsom ljud och ljus 
(Asp & Ekstedt, 2014). I resultatet framkom det att sjuksköterskan kan erbjuda 
öronproppar och sovmasker eftersom dessa visade sig ha en god effekt för sömnen då de 
reducerade yttre stimuli. Däremot framkom det i resultatet att öronproppar ansågs vara 
obekväma och även vara svåra att använda. Här fyller sjuksköterskans pedagogiska 
kompetens en funktion. Sjuksköterskan bör undervisa patienterna hur öronproppar används 
på ett optimalt sätt. Detta styrks även i Svensksjuksköterskeförenings 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, som säger att sjuksköterskan bör ha 
en pedagogisk kompetens för att kunna möta patienters behov (svensk 
sjuksköterskeförening, 2017).�
�

I resultatet framkom det att sjuksköterskan bör sträva efter en god kommunikation och 
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relation till patienterna. Virginia Henderson poängterar vikten av en god relation för att på 
så sätt kunna uppnå en god vård (Wiklund & Lindwall, 2012). En bristande 
kommunikation kan leda till att patienterna känner sig vilsna och utelämnade till vårdaren, 
vilket i sig kommer leda till ett onödigt lidande (Conn & Madan, 2006). Bristande 
kommunikation och information leder till att patienterna upplever stress och ångest vilket 
har negativa hälsoeffekter (Antonacci et al., 2017). Detta går att utläsa i bakgrunden där 
Sandoval (2017) beskriver att en bristande information är något som stör patienterna. Katie 
Eriksson (2015) konstaterar vikten av samtal och en god kommunikation för att lindra det 
onödiga lidandet. En god kommunikation förmedlar trygghet, förtroende och hopp för 
patienterna och minskar oro och stress. I resultatet framgår att en god relation och 
kommunikation leder till en förbättrad sömn (Ding et al., 2017; Ehlers et al., 2013). 
Resultat pekar på att om sjuksköterskan presenterade sig med namn så bidrog detta till att 
patienten kände sig lugn och därmed sov bättre (Ehlers et al., 2013). Virginia Henderson 
påpekar att sjuksköterskan har en viktig roll i att inge trygghet hos patienterna, för att på så 
sätt minska oro (Wiklund & Lindwall, 2012). Resultat visade att musik hade en positiv 
effekt på patienternas oro. Musiken gjorde att patienterna lättare kunde slappna av och 
komma till ro, samt få en bättre kvalité på sin sömn. Detta styrks av Dubose och Hadi 
(2016) som konstaterar att sjuksköterskor kan använda lugnande musik som en strategi för 
att förbättra patienters sömn. 
 
I resultatet framkom det att planering med individuella scheman och aktiviteter skulle 
hjälpa patienterna att hålla sig vakna på dagtid och därmed förbättra deras sömn på natten. 
Detta skulle i sin tur förbättra patienternas dygnsrytm, eftersom det säkerställer rätt 
ljusnivåer under dagen. Dubose och Hadi (2016) konstaterar vikten av dagsljus och en 
adekvat dygnsrytm för en god sömn. Resultatet grundar sig i att se till den individuella 
individens behov. Detta är något som stärks av Medin och Hagelin (2012) som beskriver 
att varje patient har sina egna unika behov som bör beaktas.�
 
Slutligen framkom det i resultatet att det behövs ökad kunskap om sömnens betydelse hos 
sjuksköterskor. Sömnstörningar är så pass vanligt förekommande på sjukhus och orsakar 
ett onödigt lidande för patienterna. Därför att sjuksköterskor behöver en djupare förståelse 
och kunskap i ämnet. Främst en ökad kunskap kring förebyggande och behandlande 
åtgärder, vilket framkom i resultatet av Saconi de Almeida (2016). Utbildning och ökad 
kunskap om sömn är ett sätt för sjuksköterskor att kunna sprida kunskapen vidare till 
kollegor. Sjuksköterskan ska ha en pedagogisk kompetens i mötet med både patient och 
kollegor (svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet valdes litteraturöversikt som metod. I enlighet med Forsberg och 
Wengström (2015) genomförs en litteraturöversikt för att få en överblick av hur 
forskningsläget ser ut. Forsberg och Wengström (2015) konstaterar att en systematisk 
litteraturöversikt har högre trovärdighet än en allmän litteraturöversikt. Detta eftersom 
tillgången på forskningen i en allmän litteraturöversikt kan ha varit begränsad, urvalet kan 
ha varit selektivt och den saknar även en systematisk ansats. Detta kan göra att felaktiga 
slutsatser kan dras. Detta kan därför ses som en svaghet i vårt arbete. Däremot innehåller 
denna litteraturöversikt 17 artiklar, vilket Forsberg och Wengström (2015) anser vara ett 
tillräckligt antal för att studien ska anses betydelsefull. Svagheter med denna typ av studie 
är att författarna kan ha valt enbart de studier som stödjer författarens egna åsikter och kan 
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därför ge en skev bild av det verkliga förhållandet (Rosén, 2017). Detta har funnits i åtanke 
under studiens gång i försök att inte gå efter eget tycke i val av artiklar och forskning, även 
om Dahlborg-Lyckhage (2017) menar att en forskare aldrig är neutral i sitt eget synsätt. Vi 
anser att det är svårt att vara helt neutral i ett ämne som vi har en viss förförståelse om. Vi 
har en förförståelse om sömn, dels eftersom sömnen är ett grundläggande behov men även 
eftersom vi studerar till sjuksköterskor. Enligt Danielsson (2012) är en intervjustudie en 
rekommenderad metod att använda sig av för att beskriva situationer eller fenomen, vilket 
hade passat för att besvara syftet. Författarna valde dock att välja bort denna metod, 
eftersom de ansåg att en litteraturöversikt skulle ge ett bredare resultat. Syftet med studien 
var att belysa hur sjuksköterskan kan reducera sömnstörningar i en vårdmiljö. Därför var 
denna metod bra eftersom den i enlighet med Forsberg och Wengström (2015) 
möjliggjorde användning av både kvalitativ och kvantitativ forskning. Användning av både 
kvantitativa och kvalitativa artiklar belyser ämnesområdet från olika synvinklar och ger en 
djupare förståelse, vilket leder till ett mer trovärdigt resultat (Borglin, 2017). En annan 
fördel med denna metod var att den möjliggjorde tillgång till forskning från hela världen 
(Forsberg & Wengström, 2015). Forskning från hela världen har därför inkluderats i 
arbetet, detta eftersom syftet är applicerbart oberoende av land. Detta är en styrka i arbetet 
eftersom det ger ett brett resultat. 
 
Ett av urvalskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på det engelska språket. Alla 
databaser är baserade på det engelska språket vilket kan göra det svårt att översätta 
artiklarna korrekt och förstå för någon som inte har engelska som modersmål (Östlundh, 
2017). Eftersom vi inte har engelska som modersmål så kan detta därför ses som en 
svaghet i arbetet. I denna litteraturöversikt inkluderades 17 artiklar i ämnesområdet för att 
besvara syftet. Endast forskning skriven från januari 2007 till September 2017 
inkluderades. Enligt Forsberg och Wengström (2017) säkerställer detta användning av 
endast den senaste forskningen. Alla artiklar som inte var Peer reviewed exkluderades. 
Detta är en styrka i arbetet eftersom det i enlighet med Helgesson (2015) innebär att 
forskningen är granskad av olika forskare inom samma område, vilket säkerställer att de 
inkluderade artiklarna är av hög kvalité. Henricson (2017) poängterar vikten av att endast 
använda primärkällor i en litteraturöversikt, för att den ska få en högre trovärdighet. Därför 
inkluderas endast originalartiklar. I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) är det 
viktigt att använda artiklar som har blivit granskade av en etisk kommité eller där etiska 
överväganden har gjorts. Därför har endast artiklar som är etiskt granskade inkluderats. 
Ytterligare två exklusionskriterier var artiklar som handlade om kronisk sömnbrist men 
även artiklar som handlade om sömn hos barn eller personer under 18 år. Kronisk 
sömnbrist valdes att exkluderas eftersom vi inte ville att bakomliggande diagnos kan 
påverka resultatet i artiklarna. Exkludering av artiklar som behandlade personer under 18 
år gjordes eftersom föräldrarna kan ha en påverkan på barnens sömn. Detta skulle kunna 
göra att resultatet inte i samma grad kan appliceras på vuxna. 
 
Databassökningar utfördes i databaserna PubMed och CINAHL. CINAHL innehåller 
referenser till mer än 5400 tidskrifter. Databasen PubMed är ännu större och innehåller mer 
än 25 miljoner referenser. Båda dessa databaser inriktar sig på artiklar inom ämnet 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Sökningar i så stora databaser gör att 
tillgången på forskning blir större. Dessutom anses det mer tillförlitligt att söka i två 
databaser som behandlar omvårdnadsämnet, jämfört med bara en (Henricson, 2017). 
Studier som bedömdes vara irrelevanta för att besvara syftet sorterades bort i enlighet med 
Rosén (2017) för att säkerställa ett vetenskapligt resultat. 
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Vid databearbetning och analys av de utvalda artiklarna så granskades de i detalj, för att 
bedöma dess kvalitet i enlighet med Rosén (2017). Artiklarna lästes var för sig för att på så 
sätt inte påverka varandras åsikter förrän diskussion och beslutet togs. Enligt Henricson 
(2017) stärker detta tillvägagångsätt trovärdigheten i arbetet. De utvalda artiklarna 
granskades sedan i en bedömningsmatris för vetenskaplig klassificering och kvalitet 
utformad av Dencker et al. (1999) samt Willman et al. (2016), detta görs för att läsaren 
enkelt ska kunna bedöma studiernas tillförlitlighet (Rosén, 2017) och för att säkerställa 
artiklarnas kvalitet (Forsberg & Wengström, 2015). Artiklar som ansågs vara av låg 
kvalitet och relevans sållades bort i enlighet med Rosén (2017). I denna studie ingår sju 
stycken randomiserade kontrollerade studier. Eftersom dess vetenskapliga värde anses högt 
då de bäst svarar på hypoteser och påvisade hypoteser (Forsberg & Wengström, 2015) så 
stärker detta vårt resultat som trovärdigt. Däremot finns det många typer av 
forskningsfrågor inom omvårdnadsforskningen som inte kan besvaras med en 
experimentell design (Forsberg & Wengström, 2015), vilket kan förklara vår begränsning 
till endast sju av 17 artiklar. Fler antal deltagare i studier möjliggör att säkrare resultat kan 
dras utifrån studien (Forsberg & Wengström, 2015). I några av de studier som använts kan 
antalet deltagare anses lågt, vilket skulle kunna sänka det vetenskapliga värdet på 
litteraturstudien. 
Dahlborg-Lyckhage (2017) menar att kunskap utvecklas med tiden och genom reflektion 
av det som utförs. Under arbetets gång har nya kunskaper och erfarenheter framkommit, 
vilket innebär att om arbetet skulle genomföras på nytt, så skulle troligtvis resultatet gett en 
högre trovärdighet.  

Slutsats   
Slutsatsen blev att sjuksköterskan kan reducera sömnstörningar i en vårdmiljö med hjälp av 
olika strategier. Reducering av sömnstörningar kan exempelvis utföras genom att erbjuda 
patienterna öronproppar och sovmasker. Tillämpning av denna enkla åtgärd kan reducera 
ljud och ljus och därmed skapa en mer sovfrämjande miljö. Med hjälp av individuella 
scheman för sömn och planering för dagliga aktiviteter kan sömnstörningar reduceras. 
Patienter bör hållas vakna under dagen för att på så sätt kunna somna lättare på kvällen och 
därmed få en bättre nattsömn. Patienter som hålls vakna och aktiva under dagen exponeras 
för dagsljus vilket gör det lättare att hålla en normal dygnsrytm. Genom en god 
kommunikation och relation med patienten kan sjuksköterskan reducera oro och stress, 
vilket kommer förbättra patienternas sömn. En enkel åtgärd som sjuksköterskan kan göra 
är att introducera sig för patienterna med sitt namn för att på så sätt skapa förutsättning för 
en god relation och därmed vård. Lugnande musik kan användas av sjuksköterskan för att 
patienterna ska slappna av och på så sätt somna lättare. Utbildningen om sömnens 
betydelse bör prioriteras mer för att på så sätt ge sjuksköterskor kunskap om hur 
förebyggande och behandlande åtgärder om sömn ska utföras. 

Fortsatta studier 
I fortsatta studier bör patienterna subjektivt få beskriva sina önskemål och vad som skulle 
hjälpa dem att få en bättre kvalité på sin sömn. Fler kvalitativa studier inom detta ämne 
skulle utreda om en mer individanpassad vård och personcentrerat förhållningssätt kan 
främja sömn. Studier kring hur sjuksköterskans kunskap kring ämnet sömn har betydelse 
och det skulle vara intressant att se hur kunskapen kan påverka sjuksköterskor i deras 
dagliga arbete och prioriteringar. 
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Klinisk tillämpbarhet 
Det framkom i studien att många av de åtgärder som sjuksköterskan kan utföra för att 
främja sömn och lindra lidandet är relativt enkla. Alla verksamma sjuksköterskor bör 
arbeta mot en mer sovvänlig miljö och planera in tid för återhämtning och vila för 
patienten. Sömn är ett basalt behov att det måste tas på allvar i vården. Något som är så 
grundläggande tas för givet och glöms lätt bort. Författarna föreslår därför att området 
sömn bör lyftas upp mer i grundutbildningen för att underlätta för sjuksköterskor när de 
sedan arbetar nära patienterna. Detta skulle förbättra förutsättningarna för att förbättra 
sömnen hos patienter inom vården och därmed lindra lidandet. Dessutom eftersöks mer 
utbildning och diskussion kring ämnet i vården. 
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I 
 

BILAGA A 
                

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. 



 
 
 

II 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Matris över inkluderade artiklar  
 

III 
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  
  

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Bihari S, Doug 
McEvoy R, 
Matheson E, 

Kim S, 
Woodman RJ, 
Bersten AD. 

2012 
Australien 

Factors affecting 
sleep quality of 
patients in 
Intensive Care 
Unit. 

Utvärdera sömnkvaliteten 
hos patienter på 
akutvårdsavdelningar samt 
se vilka miljö och icke-
miljöfaktorer som påverkar 
sömnen.�
�

 

Design: Retrospektiv 
Urval: Patienter som utfört en endotracheal 
extubation och i samband med detta låg på 
akutvårdsavdelning under minst två nätter. 
Patienterna skulle vara adekvat orienterade till tid 
och rum. 
Datainsamling: Patienterna uppmanades att fylla i 
frågor angående deras sömn. Frågeformuläret 
samlar in data om olika miljöfaktorer som 
påverkar sömnen. Frågor om smärta lades till i 
formuläret. I frågeformuläret krävs att deltagarna 
betygsätter sin sömnkvalitet i en 10-punkts skala 
från 1 (sämst möjligt) till 10 (bästa möjliga). 
Frågorna handlade om sömnkvaliteten innan 
vistelsen på akutvårdsavdelningen och första 
dagen, mitten och slutet av deras vistelse. 
Deltagarna fick betygsätta i vilken omfattning de 
ansåg att olika miljöfaktorer påverkade sömnen. 
Analys: Data analyserades med användning av 
Stata version 11.0 (Statacorp, Texas, USA). 

 

148 
(48) 

Förutom miljöfaktorer såsom oljud i 
miljön där patienten vistas så kan 
sömnstörningar också relateras till 
icke-miljöfaktorer. Resultaten 
visade att sömnkvalitet blev sämre 
på akutvårdsavdelningen jämfört 
med hemma. Varken sömnkvalitet 
eller trötthet på dagen tycktes 
påverkas av vistelsens längd. Äldre 
patienter sov generellt bättre än 
yngre. Kvinnor sov ofta bättre ju 
äldre dom var. Patienter som hade 
högre svårighetsgrad av sjukdom 
sov ofta sämre. Patienter som tog 
sömntabletter hemma innan de blev 
sjuka sov ofta sämre. Däremot bör 
patienten fortsätta med samma 
sömnläkemedel som hemma om 
dessa inte är kontraindicerade med 
ny farmaka. 

R  
I 

BILAGA B 
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Titel Syfte Metod 
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Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Cicek H. S., 
Armutcu B, 

Dizer B, Yava 
A, Tosun N, 

Celik T. 
2014 

Turkiet 

Sleep Quality of 
Patients 
Hospitalized in 
the Coronary 
Intensive Care 
Unit and the 
Affecting Factors 

Att beskriva de påverkande 
faktorerna för 
sömnkvaliteten för patienter 
inlagda på 
hjärtintensivvårdsavdelning. 

Design: Deskriptiv, icke kontrollerad studie 
Urval: 100 patienter i åldrarna 23-91 år 
inkluderades Kriterier var att de skulle vara 
inlagda på grund av hjärtsjukdom och inte ha 
några kommunikationsproblem. 
Datainsamling: Deltagarna fick skatta sin sömn på 
skattningsformulär. Senare gick forskarna igenom 
resultatet i intervjuer med patienterna. 
Analys: Datan analyserades med SPSS version 
15,0. 

100 
(-) 

Ljus, ljud (mestadels från 
elektronik), omvårdnadsåtgärder 
såsom blodprover, administrering av 
läkemedel och kontroll av 
vitalparametrar störde sömnen. I 
början av vårdtiden upplevde 
patienterna en sämre sömn r.t 
miljöombytet som orsakade stress 
och ångest. Sömnen blev bättre ju 
längre tid patienterna var kvar på 
avdelningen. 

P 
I 

Daneshmandi 
M, Neiseh F, 
SadeghiSh 
ermeh M, 
Ebadi A. 

2012 
Iran 

Effect of eye 
mask on sleep 
quality with acute 
coronary 
syndrome.  

Utreda om sovmasker hade 
någon effekt på 
sömnkvaliteten hos 
patienter med akut koronart 
syndrom. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 
Urval: Patienterna hade akut koronart syndrom, 
skulle vara minst 18 år gamla, vara orienterade i 
tid och rum. Exklusionskriterier: ha pacemaker, 
ha fått narkotikaklassade preparat 5-6 timmar 
innan sömn, tagit någon typ av psykofarmaka, 
hörselskador, sömnproblematik, sjukdomar som 
kan påverka sömnen såsom reumatid artrit, 
migrän eller liknande. Patienterna skulle heller 
inte tidigare använt sovmasker. 
Datainsamling: Datainsamlingsmetoden var 
PSQI-subjektiva självrapporterade enkäter.  
Analys: Datan analyserades med hjälp av SPSS 
version 19.0. 

60 
(0) 

Interventionsgruppen som fick sova 
med sovmasker upplevde en bättre 
sömnkvalité. Kontrollgruppen 
uppgav att de sov sämre sedan de 
kom till avdelningen. 
Kontrollgruppen tog emot och 
accepterade en större mängd 
hypnotika än vad 
interventionsgruppen gjorde. 

RCT 
II 

BILAGA B 
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Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ding, Q., 
Redeker, N. S., 
Pisani, M. A., 

Yaggi, H. K., & 
Knauert, M. P. 

2017 
USA 

Factors 
Influencing 
Patients' Sleep in 
the Intensive Care 
Unit: Perceptions 
of Patients and 
Clinical Staff. 

Utreda vad som påverkar 
patienternas sömn på 
akutvårdsavdelningar och 
hur den kan förbättras. 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Patienter som sov minst en 
natt  inkluderades i studien. Patienter som var 
yngre än 21 år, som inte kunde tala engelska och 
som hade neurologiska problem (inklusive 
delirium) exkluderades. Patienter som var 
agiterade exkluderades. 
Datainsamling: Data samlades in från intervjuer. 
Analys: Intervjudata presenterades och  därefter 
drogs paralleller och teman utifrån deltagarnas 
svar. 

38 
(-) 

Sömnen påverkades negativt av 
störande ljud och när patienterna 
blev väckta på natten för 
omvårdnad. Istället bör omvårdnad 
skötas schemalagt och så att fler 
professioner utför det nödvändiga 
samtidigt för att inte störa patienten. 
Oro och depression var något som 
störde sömnen mer än forskarna 
hade trott. Därför bör fokus ligga på 
att samtala och lugna patienterna. 

K 
I 

Dunn H, 
Anderson, M, 

Hill P.  
2010 
USA 

Nighttime 
lighting in 
intensive care 
units 

Att undersöka den totala 
tiden där patienterna är 
exponerade för belysning 
mellan kl 10 på kvällen till 
kl 6 på morgonen. Samt 
undersöka vart ljuset på 
natten kommer ifrån och 
vilken typ av aktivitet som 
försiggår på rummet då 
lamporna tänds. 

Design: Prospektiv, deskriptiv studie. 
Urval: 12 patientsalar användes i undersökningen. 
Salar där patienter bodde som inte hörde hemma 
på avdelningen, som var yngre än 18 år, eller som 
var aktivt döende (som inte förväntades överleva 
inom de kommande 24 timmarna) exkluderades. 
Datainsamling: Datainsamling av variablerna: tid, 
ljus och aktivitet/anledning till ljus. Datan 
samlades in på ett pappersschema utformat av en 
av forskarna som kallades  “the Light Activity 
Time Evaluation” elle LATE. 
Analys: LATE-schema gicks igenom och 
analyserades i SPSS (ett datorprogram för 
statistisk analys) version 14.0. 

12 
(-) 

Belysningen påverkar sömnen.  
Den vanligaste orsaken  för att 
takbelysning var på i salarna var 
blodprovstagningar. Andra 
omvårdnadsåtgärder som kontroll av 
vitalparametrar var en upprepad 
orsak. Det var vanligast att 
lamporna var tända i början och 
slutet av sjuksköterskans skift. Ökad 
användning av nattbelysning kan 
bidra till att minimera användningen 
av andra mer störande ljuskällor, 
t.ex. takbelysningen. 
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Deltagare 
(bortfall) 
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Kvalitet 

Ehlers, V. J., 
Watson, H., & 
Moleki, M. M.  

2013 
Sydafrika 

Factors 
contributing to 
sleep deprivation 
in a multi-
disciplinary 
intensive care unit 
in South Africa. 

Identifiera och beskriva 
vilka faktorer som bidrar till 
sömnstörningar. 

Design: Prospektiv design 
Urval: 34 patienter som var äldre än 21 år. De 
kunde kommunicera på engelska och skulle kunna 
andas helt på egen hand utan hjälpmedel. De 
skulle vara villiga att intervjuas efter att ha sovit 
över på akutvårdsavdelningen minst en natt. 
Datainsamling: Patienterna fick fylla i ett 
frågeformulär om sin sömn och därefter 
intervjuades patienterna.  
Analys: Datan analyserades med av SPSS version 
11.5. MS Excel användas för att skriva ut datan i 
tabeller och grafer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 
(0) 

De faktorer som störde sömnen mest 
var att inte kunna sjuksköterskans 
namn, olika typer av alarm som 
ringde på avdelningen, oro och 
stress, oförmåga att förstå de 
medicinska termer som användes, 
blodtrycksmanchetter som satt för 
hårt och luktade illa, törst, att inte 
kunna röra sig ordentligt pga olika 
typer av uppkopplingar 
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Gabor J, 
Cooper A, 

Cromach S, 
Lee B, Kadikar 
N, Bettger H, 

Hanly P. 
2012 
USA 

Contribution of 
the intensive care 
unit environment 
to sleep disruption 
in mechanically 
ventilated patients 
and healthy 
subjects. 

Att bestämma förekomst av 
höga ljudnivåer på 
avdelningen och hur detta 
påverkade sömnens 
kontinuitet. Syftet var att 
jämföra friska deltagares 
sömn med kritiskt sjuka, 
ventilerade patienter samt 
att utvärdera effekten av att 
använda enkelrum som en 
ljuddämpande strategi. 

Design: Kliniskt kontrollerad studie 
Urval: 7st mekaniskt ventilerade patienter (ålder 
24-82) och 6st friska patienter (ålder 23-65) 
inkluderades. Deltagare som hade neurologiska 
skador, Glascow Coma Scale under 10 poäng, 
tagit överdos eller de som förväntades dö inom de 
kommande 24 timmarna exkluderades från 
studien.�
Datainsamling: De mekaniskt ventilerade 
deltagande observerades och datan samlades in 
via studieprotokoll och kontinuerlig 
polysomnografi (vilket mäter hjärnans elektriska 
aktivitet, ögonrörelser och muskeltonus under 
sömnen) under 24h. Detta gällde de friska 
deltagande, dessa förde sömndagböcker och de 
fick fylla i ett frågeformulär efter studien för att 
bedöma sömnkvalite och orsaker till 
sömnrubbningar.�
Analys: Ljud och sömndata samlades in med 
Sandman DOS 2.4-software och jämfördes mellan 
gruppen med ventilerade patienter och de friska. 
Det gjordes en statistisk analys av datan. 
 
 
 

13 
(0) 

Hög ljudnivå och 
omvårdnadshandlingar uppstod flera 
gånger per natt och detta var den 
största orsaken för dålig sömn och 
uppvaknanden. Friska personer sov 
bättre än de ventilerade patienterna i 
den vanligtvis höga ICU-miljön, 
trots att ljudnivån var högre hos de 
friska patienterna. De sjuka 
deltagarna vaknade oftare och de 
sov kortare perioder i taget. De 
sjuka sov oftare på dagen än de 
friska som hade en mer normal 
dygnsrytm. En ytterligare 
förbättring av sömnen märktes i 
enkelrum. De deltagande påvisar att 
ljud från personal- och medicinsk 
mekanisk utrustning är den mest 
störande faktorn för sömnen och den 
minst störande faktorn är 
omgivningsljud från TV och sökare. 
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Författare 
År (för 
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Titel Syfte Metod 
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analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
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Hamze, F. L., 
de Souza, C. 

C., & Chianca, 
T. C. M. 

2015 
Brasilien 

The influence of 
care interventions 
on the continuity 
of sleep of 
intensive care unit 
patients.  

Ta reda på hur de 
omvårdnadsåtgärder som 
utförs på 
akutvårdsavdelningar 
påverkar patienternas sömn. 

Design: Kliniskt kontrollerad studie 
Urval: Patienter över 18 år som stannar på 
intensivvårdsavdelningen minst 24 timmar. 
Inklusionskriterier var 15 eller högre på Glasgow 
Coma Scale, ha diagnosen “disturbed sleep 
pattern” i NANDA. 
Datainsamling: Data samlades in med 
polysomnografi, vilket mäter hjärnans elektriska 
aktivitet, ögonrörelser och muskeltonus under 
sömnen.�
Analys: En beskrivande analys utfördes med 
“Statistical Package for Social Sciences”, version 
14,0 (SPSS).  

12 
(-) 

Administreringen av oral medicin 
och mat var de omvårdnadsåtgärder 
som orsakade högst grad av 
uppvaknande. Resultatet visar att 
vårdpersonalen bör göra anpassade 
scheman för varje patient där 
omvårdnadsåtgärderna utförs efter 
patientens individuella behov för att 
förbättra sömnkvaliteten.  

CCT 
II 

Hu RF, Jiang 
XJ, Hegadoren 
K, Zhang YZ. 

2015 
Kina 

Effects of 
earplugs and eye 
masks combined 
with relaxing 
music on sleep, 
melatonin and 
cortisol levels in 
ICU patients: a 
randomized 
controlled trial. 
 

Bestämma effekterna av att 
använda öronproppar och 
ögonmasker och 
avslappnande 
bakgrundsmusik för 
sömnen, melatonin och 
kortisolnivåer för ICU-
patienter. 

Design: Randomniserad kontrollerad studie 
Urval: 50 patienter som genomgått en planerad 
hjärtoperation, som förväntades stanna på 
sjukhuset minst två nätter (48 h) inkluderades. 
Datainsamling: Mätningar av både ljus och ljus 
utfördes. Mätningar av melatonin och 
kortisolnivåerna hos patienterna mättes via urinen. 
Deltagarnas beskrev och bedömde sin sömn 1-2 
dagar efter vistelsen på avdelningen med hjälp av 
en kinesisk version av “Richards-Campbell sleep 
questionnaire”. 
Analys: Datan analyserades med SPSS version 
16.0 Datan jämfördes och analyserades. 

50 
(5) 

Sömnen förbättrades  avsevärt av 
öronproppar, sovmasker och 
avslappnande musik för vuxna 
patienter. Detta visar att det är ett 
bra alternativ till farmakologisk 
behandling av sömnstörningar. 
Det var dock svårt att få ett tydligt 
resultat i de biologiska markörerna 
(kortisol, melatonin), det krävs 
större studier för att vidare 
undersöka i detta.  

RCT 
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Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Huang HW, 
Zheng BL, 

Jiang L, Lin 
ZT, Zhang GB, 

Shen L, Xi 
XM. 
2015 

KINA 
 
 
 
 
 
 

 

Effect of oral 
melatonin and 
wearing earplugs 
and eye masks on 
nocturnal sleep in 
healthy subjects 
in a simulated 
intensive care unit 
environment: 
which might be a 
more promising 
strategy for ICU 
sleep deprivation? 

Att bestämma�
effekten av ljud och ljus på 
intensivvårdsenheter och 
hur det påverkar nattlig 
sömnkvalitet. Samt jämföra 
effekten av öronproppar och 
ögonmasker  och 
melatonintillskot på 
sömnkvaliteten. 

Design: Kliniskt kontrollerad studie 
Urval: 40 friska personer i ålder 24-64 
inkluderades (personer under 18 år exkluderades). 
Personerna skulle vara icke rökare, ha ett BMI på 
26 kg/m2 och i normala fall sova mellan 6-9 
timmar per natt. 
Datainsamling: Undersökningar utfördes där 
deltagare fick sova med simulerat ljud och ljus 
och andra deltagare fick sova i tyst och mörkt 
rum. De 40 deltagarna utsattes fortfarande för ljud 
och ljus och fick samtidigt slumpmässigt prova 
sovmasker, öronproppar, melatonin och placebo 
för melatonin för att se hur detta påverkade 
sömnen. 
Analys: Datan analyserades med SPSS version 
19.0. 
 
 
 
 
 

40 
(0) 

Sömnen störs av exponering av ljus 
och ljud. Melatonin nivåerna i 
kroppen störs av detta. 
Användning av öronproppar, 
sovmasker och oral tillförsel av 
melatonin förbättrar sömnkvaliteten. 
Obehag från öronproppar och 
ögonmasker kan påverka 
sömnkvaliteten, inga negativa 
effekter av oralt melatonin har 
observerats under studieperioden. 
Därför jämfört med öronproppar�
och ögonmasker, melatonin visar 
bättre prestanda i effektivitet och 
tolerans av patienten. 
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Titel Syfte Metod 
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analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Lawson N, 
Thompson  K, 
Saunders  G, 

Saiz J, 
Richardson J, 

Brown D, Pope 
D. 

2010  
USA 

Sound Intensity 
and Noise 
Evaluation in a 
Critical Care Unit 

Att mäta ljudnivåer som 
patienter i intensivvården 
normalt utsätts för. 

Design: Prospektiv studie 
Urval: 28 sängplatser, alla rummen som var med i 
studien hade mått på 4.8m x 3.3m. Alla rummen 
skulle vara möblerade på samma sätt. 
Datainsamling: Mätning av ljudnivåer på 
intensivvårdsavdelning utfördes i tre steg. I steg 
ett mättes ljudnivåer från larmutrustning inne på 
patientsalar. I steg två mättes ljudnivåerna från ett 
intilliggande rum till rummet där larmet var. Steg 
3 innebar att mätningar av ljudnivåerna gjordes 
under 10-24 timmars perioder för att ta reda på 
huruvida ljudnivåerna varierar mellan dag och 
natt. 
Analys: Två modeller av SLM (ljudmätare) från 
Brüel och Kjaer North America Inc, Norcross, 
Georgia användes för att mäta decibelstyrkan. En 
2250 för mätning av larmutrustning i steg ett och 
två. En 2260 användes för att mäta under den 
längre perioden i steg tre. 
Resultaten analyserades med SPSS, version 17.0 
(SPSS Inc, Chicago, Illinois).  

28 
(-) 

Oljudet mättes i tre olika steg. 
Ljudnivån på larmutrustningen 
kunde sänkas och höjas manuellt. I 
steg ett och två visade det sig att 
oavsett vilken nivå 
alarmutrustningen var inställd på så 
hördes inte larmet utifrån rummet 
varken bättre eller sämre oavsett 
nivå. Inne i rummet hördes däremot 
larmet högre av en högre nivå på 
ljudet. Osäkert om detta berodde på 
att dörrar och väggar absorberade 
upp dessa högre frekvenser av 
ljudet. Steg tre visade att stängd dörr 
in till patientrummet minskade det 
huvudsakliga bullret men inte de 
högsta ljuden. Steg tre visade att 
ljuden varken var högre på natten 
eller dagen. Mycket av det ljud som 
var på avdelningen kom från 
personalen. Det visade sig att 
“meningslöst” ljud till exempel från 
samtal störde mer än till exempel 
ljud från monitorer. 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 
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Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Saconi de 
Almeida B, R 

Barbosa da 
Silva P, 

Oliveira de 
Souza J M,  da 
Silva Magro M. 

C.  
2016 

Brasilien 

SLEEP AS A 
BASIC HUMAN 
NEED IN THE 
SCENARIO OF 
A CRITICAL 
PATIENT. 

Identifiera sömn-stressorer 
hos patienter, utifrån�
synpunkter från 
vårdpersonal på�
intensivvårdsavdelningar. 

Design: Retrospektiv tvärsnittstudie 
Urval: Sjuksköterskor från två sjukhus i distriktet. 
Inklusionskriterierna var: de skulle vara fast 
anställda sjuksköterskor, jobbat inom 
intensivvården i minst sex månader. Inhyrda 
sjuksköterskor och timvikarier exkluderades. 
Datainsamling: data om sömnstressorer, 
svårigheter att sova på enheten, och 
sjuksköterskornas uppfattning om sömnstörningar 
samlades in med hjälp av ett strukturerat 
datainsamlings-instrument.  
Analys: En jämförelse av den insamlade datan 
gjordes med ett mätinstrument, vårdpersonalen 
fick “bedöma” hur stressande de olika 
identifierade faktorerna var för patienternas sömn. 

50 
(-) 

Stressorer som påverkade 
patienternas sömn som framkom i 
resultatet var exempelvis rädsla för 
att dö och känna smärta. 
Det finns behov av ökad kunskap 
om förebyggande åtgärder och 
återhämtande åtgärder för patienter 
med sömnstörningar. 

R 
I 

Su, 
Lai, 

Chang, Yiin, 
Perng, Chen  

2012 
Taiwan 

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 

Att undersöka effekterna av 
icke-kommersiell musik på 
kvaliteten på sömn- och 
avslappning hos patienter i 
akutsjukvården. Samt mäta 
effekten på 
andningsfrekvens, puls och 
blodtryck. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 
Urval: 28 patienter i åldrarna 39-78 år. 
Datainsamling: Data samlades in med 
polysomnografi, kontinuerlig puls & 
blodtrycksmätning, samt mätning av 
andningsfrekvens. 
Analys: “General estimation equation” (GEE) 
användes för att analysera datan och finna 
korrelatioer.  

28 
(-) 

Patienterna som fick somna till 
musik upplevde en bättre kvalite av 
sömnen, jämfört med de i 
kontrollgruppen. Kontrollgruppen 
hade generellt en lägre puls än 
kontrollgruppen. Detta påvisar att 
musik kan användas för främjande 
av sömn.�
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Van Rompaey 
B, Elseviers, M 
M, Van Drom 
W, Fromont V, 

Jorens P G. 
2012 

Belgien 

The effect of 
earplugs during 
the night on the 
onset of delirium 
and sleep 
perception: a 
randomized 
controlled trial in 
intensive care 
patients. 

Undersöka om 
användningen av 
öronproppar kunde 
förhindra delirium, 
konfusion och se om 
sömnkvaliteten ökade. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 
Urval: Inklusionskriterier var minst 24 timmar på 
avdelningen, kunna prata antingen tyska eller 
engelska och ha minst 10 poäng på Glasgow coma 
scale. Exklusionskriterier var patienter som tog 
sederande läkemedel, hade hörselskador, demens, 
förvirring eller delirium. 
Datainsamling: Enkätundersökning med fem 
frågor om sömnen. 
Analys: Datan analyserades med “Statistical 
Package for the Sciences 16,0 (SPSS). 
 

221 
(85) 

Det visade sig att användningen av 
öronproppar minskade incidensen 
av konfusion och delirium. De 
patienter som sov med öronproppar 
uppgav en bättre sömnkvalitet 
jämfört med kontrollgruppen. 

RCT 
II 

Yazdannik, 
A R, 

Zareie A, 
Hasanpour 

M, 
Kashefi P. 

2014 
Iran 

The effect of 
earplugs and eye 
mask on patients’ 
perceived sleep 
quality in 
intensive care 
unit. 

På vilket sätt öronproppar 
och sovmasker påverkade 
sömnkvaliteten hos 
patienter. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 
Urval: Inklusionskriterier var: 18 år gamla, 
orienterade i tid och rum, både kunna läsa och 
skriva på persiska. Ha genomfört en operation 
under de senaste 48 timmarna. Exklusionskriterier 
var tidigare trauma mot huvudet, kroniska 
sömnbesvär, mentala sjukdomar eller skador på 
ögon eller öron. 
Datainsamling: Patienterna turades om att sova 
med sovmasker. Datainsamlingen utfördes sedan 
med en enkät bestående av åtta frågor. 
Analys: VSH Sleep Scale 
 

50 
(0) 

Vid användning av öronproppar och 
sömnmask så förbättrades sömnen 
hos patienterna. Den förbättrade 
sömnen på natten gjorde att 
patienterna sov mindre på dagtid. 
Den förbättrade sömnen ledde till en 
mindre användning av 
sömnläkemedel. 
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Yoder JC, 
Staisiunas PG, 
Meltzer DO, 
Knutson KL, 
Arora VM. 

2012 
USA 

Noise and sleep 
among adult 
medical 
inpatients: far 
from a quiet 
night. 

Att objektivt mäta ljud och 
sömnduration hos vuxna 
patienter på sjukhus. 

Design: Deskriptiv 
Urval: Patienterna i studien skulle va äldre än 50 
år och de skulle inte komma direkt från en annan 
intensivvårdsavdelningen. Patienter med känd 
sömnstörning exkluderades, likaså med patienter 
som hade en kognitiv nedsättning. Patienter som 
hade andningsproblem eller som skulle stanna 
kortare än 72 timmar var exkluderade. 
Datainsamling: Insamling av patienters upplevelse 
av sömnstörningar på ett formulär där de fick 
mäta från 1 (inte alls störande) -10 (mycket 
störande). Objektiv sömndata samlades in med 
handleds-monitorer (aktigrafier) som mätte 
aktivitet och ljud.  
Analys: All insamlad data analyserades enligt 
StataCorp 10,0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145 
(39) 

Många patienter hade höga 
ljudnivåer inne på salarna, 
ljudnivåer som översteg WHOs 
rekommendationer.�
Aktigrafierna visade att de flesta av 
patienterna sov sämre än vad de 
själva tidigare uppskattat sin sömn.�
Den vanligaste orsaken för störd 
sömn var samtal från vårdpersonal, 
rumskamraterna, alarm och sökare. 
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Zhu Y, Fu A, 
Hoffman AE, 
Figueiro MG, 

Carskadon MA, 
Sharkey KM, 

Rea MS 
2014 
USA 

Advanced sleep 
schedules affect 
circadian gene 
expression in 
young adults with 
delayed 
sleepschedules. 

Att undersöka miljöns 
påverkan, såsom 
ljus/mörker på människans 
sömnrytm. 

Design: Prospektiv 
Urval: 21 patienter i åldrarna 18-30. 
Inklusionskriterie vad överlag god hälsa, god koll 
över sin sömnrytm, mindre än 10 cigaretter per 
dag och mindre än 360mg koffein. 
Datainsamling: Patienterna turades om att bli 
utsatta för “blått ljus” och “dim-ljus”. Insamling 
av aktiografi skedde dagligen, samt blodprover i 
slutet av veckorna för att mäta melatonin-nivåerna 
i blodet. 
Analys: All data analyserades med  SAS® 
software package, version 9.1. ANOVA användes 
i analysen.  

21 
(-) 

Melatonin-blodproven jämfördes 
vid samma klockslag. Ingen 
signifikant skillnad i de olika ljus-
grupperna. 
Resultatet visade att dygnsrytmen är 
viktig för god sömn. 

P 
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