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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Patienters sömn inom slutenvården kan påverkas av störningsmoment. Störningsmoment 

kan exempelvis vara emotionella faktorer såsom smärta, oro, ångest, otrygghet och stress. 

Även miljöfaktorer såsom störande ljud i form av alarm och telefoner, personal, patienter 

och behandlingar kan vara faktorer som stör sömnen. Otillräcklig sömn kan ge 

konsekvenser för välbefinnande och livskvalité. Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder är 

de åtgärder som grundar sig i evidens och kan appliceras för att främja god sömn.  

 

Syfte 

 

Syftet var att belysa effekter och tillämpning av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för 

att främja god sömn inom slutenvård. 

Metod 

 

Litteraturöversikt med särskilt fokus på kliniskt kontrollerade och randomiserade studier 

genomförda inom slutenvård. Dessa framtogs genom databassökning i PubMed och 

CINAHL samt manuell sökning. Resultatet baserades på 15 vetenskapliga artiklar som 

klassificerades, värderades och sammanställdes i en matris. Inkluderade artiklar var etiskt 

granskade och peer-reviewed. 

 

Resultat 

 

Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder kan vara att sjuksköterskan erbjuder och instruerar 

användandet av öronproppar eller ögonmask som minskade störningsfaktorer, underlättade 

insomning, förlängde sömnen och ökade sömnkvalitén. Kombinationen öronproppar och 

ögonmask gav även en god effekt på den subjektiva sömnkvalitén, sömnens längd, fler 

störningsfaktorer och oro minskade. Musik kunde vara ett komplement, till tidigare 

nämnda åtgärder, för att öka subjektiva sömnkvalitén. Aromaterapi var en effektfull 

omvårdnadsåtgärd som främjade den subjektiva sömnkvalitén och minskade oron hos 

patienter.  

 

Slutsats 

 

Det fanns effektfulla och tillämpbara omvårdnadsåtgärder, vilka kan användas för att 

främja sömnen inom slutenvården. Dessa kan användas för att främja personcentrerad 

omvårdnad och stöds av Virginia Hendersons omvårdnadsteori. Lokala riktlinjer kan 

däremot behövas för olika typer av vård inom slutenvården. 

 

Nyckelord: Evidensbaserad omvårdnad, Omvårdnadsåtgärder, Slutenvård, Sömn. 
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INLEDNING 

 

God sömn är avgörande för god hälsa (Buysse, 2014). Virginia Henderson (1982) 

beskriver sömn som en del av omvårdnaden som patienter kan behöva hjälp med. I 

patientsäkerhetslagen (2010:659, kap. 6, 1§) konstateras det att all vård ska bedrivas med 

evidens och beprövad erfarenhet. Virginia Henderson (1982) beskriver i sin 

omvårdnadsteori att sjuksköterskan ska använda sig utav omvårdnadsåtgärder istället för 

att administrera läkemedel vid sömnsvårigheter. Sömnläkemedel ska främst behandlas 

under en begränsad tidsperiod men många får behandlingen under en längre tid, särskilt 

äldre personer. Detta kan ge konsekvenser för individen eftersom biverkningar och 

beroende kan utvecklas (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). Därför 

önskar författarna att belysa evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som går att tillämpa 

istället för sömnläkemedel. Sömnen inom slutenvården störs genom att patienter inte får 

vara ifred nattetid och har svårt att somna på grund av olika störningsfaktorer och att i 

många fall går sjukvårdens rutiner framför patienternas sömn. Därför kommer denna studie 

belysa kliniska kontrollerade och randomiserade studier som har gjorts kring effekt och 

tillämpning av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som främjar god sömn inom 

slutenvården.  

 

BAKGRUND 

 

Sömn  

God sömn är ett av människans basala behov som hjälper kroppen att bevara energi och 

främja läkningsprocesser (Yilmaz, Sayin, & Gurler, 2012). Buysse (2014) beskriver i sin 

studie att god sömn bidrar till en god hälsa. Nästan en tredjedel av livet 

spenderas sovandes. Sömnen är viktig för att återhämta kroppen samt för att tankar och 

lärdomar ska kunna organiseras och bearbetas. Sömnen är en typ av medvetandesänkning 

som är kopplat till vakenhetscentrum i hjärnan. Hjärnan är det organ som speciellt behöver 

sömn och återhämtning, eftersom den inte har möjlighet att lagra energi. Sömn är ett 

återkommande tillstånd som är ett komplext samband mellan fysiologiska- och 

beteendeprocesser som innefattar muskelavslappning, kroppsställning, bortkoppling av 

sin omgivning, ögonens förslutning och de individuella indikationerna som förknippas med 

sömn som exempelvis mörker, tystnad eller en värmande filt (Asp & Ekstedt, 2014; 

Buysse, 2014).  

Under sömnen är minnet bortkopplat. Samtidigt pågår det ett antal olika aktiviteter i 

kroppen även fast medvetandet är nedsänkt. Kroppen växlar mellan olika stadier av sömn, 

varierande djup och drömsömn. Dessa olika stadier har en viss ordningsföljd, en så kallad 

sömncykel. Det första stadiet är den ytliga sömnen vilket innebär ett tillstånd som 

successivt pendlar mellan vakenhet och sömn. Hjärnans aktivitet håller på att minska i 

detta första stadie. Under andra stadiet blir sömnen djupare och mer stabil. Pulsen och 

andningen blir långsammare samt sjunker blodtrycket något. En muskelavslappning sker 

och kroppstemperaturen sjunker en aning. Efter andra stadiet så går kroppen in i ett tredje 

och fjärde stadie som kallas djupsömn och detta inträffar efter cirka 30-40 minuter ytlig 

sömn. I djupsömnen så blir andningen och pulsen långsammare och blodtrycket sjunker 

ytterligare. Efter de fyra stadierna så blir sömnen än en gång ytlig och både puls och 

blodtryck stiger. Andningen blir oregelbunden, den psykiska aktiviteten blir livlig och 

ögonrörelserna blir snabba bakom ögonlocken. Detta stadie kallas för REM-sömn, rapid 
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eye movements, och det är då drömmarna sker. REM-sömnens betydelse är oklar men den 

har visats ha en viss påverkan på minnet och de psykiska funktionerna. Efter cirka 15 

minuter av REM-sömn så är den första sömncykeln över och sömnen blir åter igen djupare. 

Denna sömncykel upprepas ett flertal gånger under sömnen (Akasha & Olsen, 2008).  

God sömn - en subjektiv upplevelse 

Begreppet god sömn är en subjektiv upplevelse av hur sömnen har varit och känslan efter 

sin sömn. Hur lång tid det tagit vid insomning har betydelse för upplevelsen av sömnen 

(Åkerstedt, Hume, Minors & Waterhouse, 1997). Subjektiv beskrivs som en färgad och 

personlig åsikt, eller upplevelse (Subjektiv, 2015). 

God sömn hos inneliggande patienter är en förutsättning för återhämtning. Det kan vara 

svårt att sova gott på en okänd plats och vid besvär från sjukdomar. Sömnbehovet är 

individuellt och varierar i olika åldrar. Ofta generaliseras sömnbehovet till att de flesta 

behöver mellan sju till nio timmars sömn per natt (Akasha & Olsen, 2008). God 

sömnkvalité är ett mått på hur en person känner sig, om denne är energisk, aktiv och redo 

för en ny dag (Dogan, Ertekin, & Dogan, 2005). 

 

Konsekvenser vid otillräcklig sömn 

Sömn är ett av de fysiska behoven som alla människor har. Sömnen har effekt på 

livskvalitén och välbefinnandet. Dålig sömnkvalité är en indikator för många sjukdomar 

och kan skapa störningar hos människors känslor, tankar och motivation (Dogan et al., 

2005). Hjärnans förmågor som problemlösning, koncentration, kommunikation, 

nytänkande och kreativitet tycks vara speciellt känsliga vid otillräcklig sömn eftersom 

dessa kräver mest energi under vakenheten (Asp & Ekstedt, 2014). Andra symtom som kan 

uppstå vid dålig sömnkvalité är trötthet, låg smärttröskel, ångest, nervositet, irrationella 

tankar, hallucinationer, aptitlöshet och förstoppning (Dogan et al., 2005).  

Slutenvård  

Slutenvård definieras som den vård som inte går att bedriva inom öppen- eller 

hemsjukvård. Patienter blir inskrivna på en avdelning och vården bedrivs dygnet runt 

(Socialstyrelsen, 2012). Personal finns där dygnet runt och enligt arbetstidslagen sker 

nattarbetet mellan 22-06 (ATL, 2005:165). Läkemedel administreras dygnet runt enligt 

ordinationer (SOSFS, 2001:17). Kostnaderna för sömnproblemen i samhället mäts upp till 

tre miljarder kronor per år. Det finns runt 750 000 personer med sömnläkemedel på recept 

(SBU, 2010). Slutenvårdens utrymmen regleras via arbetsmiljöverket (2015). Där finns det 

bland annat beskrivet att det ska vara 0,8 meter runt sängen för att personal ska kunna 

utföra sina arbetsmoment, rummen delas ofta av flera patienter. Slutenvården är en del av 

hälso- och sjukvården och ska uppfylla kraven på god vård. Vården ska hålla god 

hygienisk standard, tillgodose patienternas behov av trygghet i både vård och behandling, 

vara lätt tillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

Vården ska bygga goda kontakter mellan personal och patient samt tillgodose patientens 

behov av kontinuitet och säkerhet i vården (SFS 1982:763, 2a§). Enligt Griffiths och 

Peersons (2004) studie ökar risken att få kroniska sömnproblem efter att ha varit inskrivna 

på sjukhus.   

 

Patienters upplevelser av sömn inom slutenvård 

Patienter framför att det ofta är svårt att sova inom slutenvården. Gellerstedt, Medin och 

Rydell Karlsson (2014) fann i sin studie hur personalen fört sig och arbetat intill sängen 
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har visats sig ha en påverkan på patienternas känsla av trygghet på avdelningen. Det 

framkommer att inneliggande patienter upplever frekventa sömnstörningar och att de sov 

mindre än vanligt samt minskad sömnkvalité (Humphries, 2008). I en studie av 

Adachi, Staisiunas, Knutson, Beveridge, Meltzer och Arora (2013) så framkom det att 

inneliggande patienter sov i genomsnitt fem och en halv timme per 

natt medan den självskattade sömnen hemma var sex och en halv timme per natt. De 

patienter som uppgav att de hade god kontroll över sin sömn visade sig sova längre, hade 

bättre sömnkvalitet och uppgav sig vara mindre störda av ljud. 

 

Emotionella faktorer 

Emotionella faktorer som påverkar sömnen kan vara hur pass delaktiga patienterna fått 

vara i sin vård och hur deras integritet respekterats under vårdtiden. Om patienter inte 

känner sig trygga med personalen kan det leda till att det blir ett hinder för insomningen. 

Att känna sig övergiven och inte veta vad som kommer att hända eller när, kan bidra 

negativt till sömnen. Det psykiska välmåendet spelade en stor roll vid sömn på 

avdelningen. Smärta, oro och ångest gav dåliga förutsättningar för insomning. Flera 

patienter undrade över läkemedelsbiverkningar och funderade på dess inverkan på deras 

sömn samt otrygghetskänslan och svårigheter att slappna av i situationen var faktorer som 

både försämrade kvalitén av sömnen och gjorde det svårt att somna om (Gellerstedt et al., 

2014). Oro, uttråkning, saknad av närstående, bristande autonomi och kontroll över 

situationen påverkade sömnen negativt (Lei, Qiongjing, Qiuli, Sabrina, Xiaojing, & 

Changli, 2009). Även överdriven stress kan bidra till en försämrad sömnkvalité 

(Humphries, 2008; Yilmaz et al., 2012). 

 

Miljöfaktorer  

Smutsiga lakan var en dålig förutsättning för insomningen. Hårda sängar och obekväma 

kuddar försämrade kvalitén av sömnen enligt patienterna (Gellerstedt et al., 2014; Lane & 

East, 2008). Faktorer som exempelvis placering av perifer venkateter eller dropp hindrade 

patienterna att röra sig fritt och störde deras sömn (Gellerstedt et al., 2014). Miljöfaktorer i 

form av personal är det som stör patienter mest i sömnen. Störande ljud i form av alarm, 

telefonsignaler, ventilationen och behandlingsinstrument påverkade patienternas sömn. 

Sjuksköterskor som går i korridoren, personal och patienter som gick in och ut i rummen, 

sjukhusets rutiner som påverkade antal tillfällen att sova, pågående behandlingar, luften, 

temperaturen och hunger påverkade sömnen negativt (Adachi et al., 2013; Lane & East, 

2008; Lei et al., 2009; Yilmaz et al., 2012; Yoder, Staisiunas, Meltzer, Knutson, & Arora, 

2012). Konversationer mellan personal och andra patienter i rummet störde (Gabor et al., 

2003; Yoder et al., 2012). Inneliggande patienter som sov i enskilda rum hade högre 

sömnkvalité än de som sov i flersalar (Gabor et al., 2003; Yilmaz et al., 2012). Samt att 

ljudnivån i enkelsalar var lägre (Gabor et al., 2003). Enligt World Health Organization 

[WHO] (1999) ska ljudnivån inte överstiga 30 decibel på natten. Flera studier mätte 

ljudnivåerna på avdelningar och upptäckte att ljudnivåerna kunde vara uppe i så mycket 

som 70 decibel under natten, vilket påverkade sömnen negativt (Gabor et al., 2003; Yoder 

et al., 2012). Uppfattningen av 70 decibel beskrivs som den ljudnivån ett samtal har med 

hög röst inom en meters avstånd medan 35 decibel beskrivs som ett samtal från tio 

metersavstånd (AFS, 2005:16).  

 

Personcentrerad omvårdnad 

Målet för omvårdnad är att uppnå god hälsa (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). 

Enligt WHO:s (1948) definition är hälsa ett tillstånd där fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande är uppnått. Det behöver inte endast betyda frånvaro av sjukdom eller 
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funktionsnedsättning. Hälsan ses ur ett holistiskt synsätt och grundar sig i en subjektiv 

uppfattning (Socialstyrelsen, 2003). Enligt International Council of Nurses ([ICN], 2014) 

har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden som är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.  

 

Begreppet personcentrerad omvårdnad har kommit fram som en beskrivning av god vård. 

Enligt personcentrerad omvårdnad ska patienten inte reduceras till enbart sin sjukdom eller 

symtom utan sjuksköterskan bör se hela personen bakom sina problem. Detta innefattar ett 

holistiskt synsätt där fysiska, psykiska, andliga, sociala och existentiella aspekter ska 

tillgodoses. De omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan tillämpar ska anpassas så de blir 

personcentrerade. Personens egna åsikter tas på stort allvar och problem som tas upp ska 

sjuksköterskan ta hänsyn till när vården bedrivs. Genom ett personcentrerat 

förhållningssätt skyddas patientens autonomi. Det ligger stor vikt på hur sjuksköterskan 

bedriver vårdarbetet och det har en avgörande betydelse för om vården ska bli 

personcentrerad. Det krävs goda kunskaper kring patienters olika behov, vanor, kunskap, 

synsätt och intressen. Sjuksköterskan bör ge patienter förutsättningar att kunna prioritera 

och fatta egna beslut, samt involvera närstående aktivt och ge patienten en likvärdig 

beslutsrätt angående vården som bedrivs (SSF, 2010). Vården ska så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten (PL, 2014:821 kap. 5, 1§). 

Patienter inlagda på sjukhus har ofta en sjukdomshistorik som gör att de är i behov av 

slutenvårdens resurser. Det är inte ett primärt sömnproblem som patienter behöver hjälp 

med. Sömnproblem kan bli en följd av sjukhusvistelsen. Det är viktigt att sjuksköterskan 

ser till de problem som patienter uttrycker sig ha problem med. På så vis bedrivs arbetet 

personcentrerat (Tranmer, Minard, Fox, Rebelo, 2003). 

Omvårdnadsprocessen 

Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnadsarbetet utförs, där arbetet bedrivs utifrån 

omvårdnadsprocessen. Omvårdnadsprocessen består av en bedömning av patienten för att 

sedan sätta upp omvårdnadsdiagnoser där planering, mål, åtgärder och utvärdering ingår. I 

bedömningen ingår datainsamling om patienten, det kan vara anamnes, 

journalanteckningar eller annan information. Den kliniska bedömningen görs även av 

sjuksköterskan för att kunna upptäcka annat som inte framkommit under datainsamlingen.  

Därefter övervägs alla omvårdnadsdiagnoser som patienten kan dra fördel av. Både 

riskdiagnoser, problemfokuserade och hälsofrämjande omvårdnadsdiagnoser övervägs, för 

att sedan prioritera de mest relevanta. Mål och omvårdnadsåtgärder läggs sedan upp till de 

diagnoser som har prioriterats. Omvårdnadsdiagnoserna ligger till grund för all omvårdnad 

som sker. Dessa ger även sjuksköterskor struktur och möjlighet att kommunicera med 

andra sjuksköterskor kring omvårdnaden som bedrivs. Patienter och närstående kan på det 

här sättet förstå vad sjuksköterskan fokuserar på och vad vården kommer ha för mål och 

åtgärder. Detta ger patienten en personcentrerad vård med möjlighet att delta aktivt 

(Herdman & Kamitsuru, 2015). 

 

Omvårdnadsåtgärder 

Sjuksköterskor ordinerar självständigt omvårdnadsåtgärder och har ansvar över dessa. 

Sjuksköterskan ska vara uppdaterad med ny kunskap så att omvårdnadsåtgärderna som 

utförs baseras på främst vetenskap men även beprövad erfarenhet. En 

omvårdnadsordination formulerad av en sjuksköterska är en saklig instruktion om viss 

behandling. Sjuksköterskan formulerar omvårdnadsåtgärder för att besvara frågorna om 

vad som ska utföras och hur, när och hur ofta åtgärden ska utföras samt vem som ska 
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utföra den. Omvårdnadsordinationer kan vara tillfälliga men även planerade stående 

ordinationer. En av anledningarna till att dokumenterade omvårdnadsåtgärder finns är för 

att alla patienter har rätt att vårdas lika oavsett vem som arbetar (Björvell & Thorell-

Ekstrand, 2014). Sjuksköterskan ska använda sig utav aktuell framkommen forskning för 

att tillsammans med patienten fatta beslut kring omvårdnadsåtgärder (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011).  

 

Sjuksköterskan är ofta den första personen som uppmärksammar patienters sömnproblem 

eftersom arbetet bedrivs nära patienten och finns där även på natten. Alla de 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan utför ska utgå från ett personcentrerat 

förhållningssätt och grunda sig i patientens önskemål (Pellatt, 2007). Gellerstedt et al. 

(2014), Lane och East (2008), Lei et al. (2009), Yilmaz et al. 2012) och Yoder et al. (2012) 

beskriver problem patienter uppgett att de varit med om under sin sjukhusvistelse, så som 

störande ljud och upprepade uppvaknanden till följd av störningsmoment. Därför ska 

omvårdnadsåtgärderna grunda sig i att lösa dessa problem (Herdman & Kamitsuru, 2015).  

 

Sjuksköterskor bör framställa omvårdnadsåtgärder för att reducera faktorer som stör 

sömnen som exempelvis smärta, oro och rädsla. En bedömning bör göras av patienters 

vanliga rutiner vid sänggående för att främja dessa. Förse patienter med rena lakan, 

sängkläder, tillräckligt med filtar, bädda sängar och uppmuntra toalettbesök och personlig 

hygien innan sänggående. Reducera störande ljud på natten kan göras på flera olika sätt, 

exempelvis kan sjuksköterskan stänga dörrar, stänga av telefoner, minska konversationer 

mellan personal, minska volymen på alarm och TV. Även lugn musik och ljud i form av 

vågor och regn kan tillämpas för att reducera omgivande störande ljud. Ljus kan samt vara 

en miljöfaktor som stör sömnen. För att reducera ljus så kan sjuksköterskor dra ner 

gardiner, följa dygnsrytmen med ljus och mörker samt täcka över störande blinkande ljus. 

Sjuksköterskan kan planera och organisera arbetet under natten för att reducera antalet 

avbrott. Det bör undvikas onödiga procedurer som stör patienter under natten. Under dagen 

när patienter vilar så kan det begränsas antal besökare för att undvika störningsmoment. 

För att öka dagliga aktiviteter så kan sjuksköterskan upprätta tillsammans med patienter 

scheman för fysisk aktivitet som exempelvis promenader. Informera patienter att om de 

vilar så bör det inte vara längre än 90 minuter. Sjuksköterskan kan erbjuda lättare 

kvällsmål och eventuellt varm mjölk. Informera patienter om att undvika koffein och tobak 

minst fyra timmar innan sänggående. Sjuksköterskor bör dokumentera mängden av 

patienters sömn och hur den varit varje skift (Carpenito, 2013). Alla omvårdnadsåtgärder 

som sjuksköterskan planerar och utför ska grunda sig i evidens och beprövad erfarenhet. 

Sjuksköterskan bör i sin yrkesroll utarbeta riktlinjer för att främja god omvårdnad och 

arbeta för att en god arbetsmiljö finns för att kunna utföra god omvårdnad (ICN, 2014; PSL 

2010:659, kap. 6, 1§). 

 

Evidensbaserad omvårdnad 

Sjuksköterskan ska utföra evidensbaserad omvårdnad. Det betyder att all omvårdnad som 

sjuksköterskan utför ska ha stöd i vetenskapen och beprövad erfarenhet (ICN, 2014; PSL 

2010:659, kap. 6, 1§). Definitionen av evidens är inte helt fastställd utan det finns olika 

uppfattningar om vad evidens är. Det är allt ifrån teorier, erfarenhet till kliniskt 

kontrollerade och randomiserade kontrollerade studier (Willman, Stoltz, Bahtsevani, 

2011). Statens beredning av medicinsk utvärdering konstaterar att evidens är det 

sammanfattande resultatet av systematiskt insamlade kvalitetsgranskade vetenskapliga 

studier. Studierna måste hålla en hög kvalité så att resultatet är den främsta tillgängliga 

evidensen (SBU, 2004). Randomiserade kontrollerade studier ses i vissa sammanhang som 
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den studiedesign som har den tyngsta vetenskapliga grunden för att mäta effekt på en viss 

åtgärd (Willman, Stoltz, Bahtsevani, 2011). Målet med evidensbaserad omvårdnad är att ge 

en så god och effektiv omvårdnad som möjligt. Genom att använda bästa tillgängliga 

vetenskapliga kunskap med beprövad erfarenhet samt kunskap kring den enskilda 

patientens situation och upplevelser så bedrivs god evidensbaserad omvårdnad. 

Sjuksköterskor har ett stort ansvar att vården bedrivs evidens- och kunskapsbaserat 

(Willman, 2013). 

 

Omvårdnadsvetenskaplig förankring  

Virginia Hendersons (1982) omvårdnadsteori beskriver att oavsett sjukdom så kan 

patienter behöva hjälp med de grundläggande aktiviteterna i det dagliga livet som de 

annars utför självständigt och aktivt. Sjuksköterskan bör arbeta för att hjälpa patienter att 

så snart som möjligt återfå sitt habitualtillstånd. Vare sig det är en psykisk eller fysisk 

sjukdom patienten drabbats av kan den påverka den psykiska och fysiska hälsan vilket kan 

leda till ett behov av hjälp med omvårdnaden. Sömn är ett av de områden som beskrivs 

inom omvårdnadsteorin. Sömnen kan endast infalla när stress och spänningar släpper. 

Sjuksköterskan ska efter observationer och kunskap som inhämtats under yrkeslivet 

använda sig utav beprövade metoder för att hjälpa patienten till vila och sömn. 

Sjuksköterskan kan minska användandet av hypnotika genom att främja den naturliga 

sömnen. Patienten ska skyddas mot störande ljud, obehagliga dofter och syner för att 

patienten ska kunna somna lättare. Musik kan även ha en inverkan på insomningen. 

Vetskapen om sjuksköterskans närvaro inger trygghet hos patienter. All omvårdnad ska ske 

i samråd med patientens individuella behov. 

Problemformulering 

God sömn inom slutenvården är inte alltid lätt för patienter att få eftersom det finns flera 

störningsmoment i vårdmiljön (Gabor, 2003; Gellerstedt et al., 2014; Humphries, 2008; 

Lane och East, 2008; Lei et al., 2009: Yilmaz et al., 2012; Yoder et al., 2012). God sömn är 

också avgörande för god hälsa (Buysse, 2014) ändå är sömnsvårigheter vanligt 

förekommande i samhället och utskrivning av recept med sömnläkemedel sker frekvent. 

Risken för biverkningar och för att utveckla ett läkemedelsberoende är en negativ 

konsekvens vid användandet av sömnläkemedel (SBU, 2010). Omvårdnadsteoretikern 

Virginia Henderson beskriver sömn som ett grundläggande mänskligt behov och menar 

därför att sjuksköterskan ska tillämpa omvårdnad och genomföra omvårdnadsåtgärder som 

bidrar till att ge patienter stöd och hjälp för att uppnå en god sömn inom slutenvården 

hellre än att administrera läkemedel vid sömnsvårigheter. Vidare beskriver Henderson att 

omvårdnaden ska ske i samråd med patientens individuella behov (Henderson, 1982). 

Även ICN:s etiska kod för sjuksköterskor framhåller att sjuksköterskan ska arbeta utifrån 

ett personcentrerat förhållningssätt och beakta personen utifrån ett holistiskt synsätt och 

genomföra evidensbaserad omvårdnad (ICN, 2014; PSL 2010:659, kap. 6, 1§). Målet med 

evidensbaserad omvårdnad är att ge en så god och effektiv omvårdnad som möjligt 

(Willman, 2013). Mot denna bakgrund som visar på betydelsen av människors behov av 

stöd och hjälp vid sömn är det därför relevant att belysa effekten och tillämpningen av 

evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som främjar god sömn inom slutenvården utifrån 

kliniskt kontrollerade och randomiserade studier. 
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SYFTE  

 

Syftet var att belysa effekter och tillämpning av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för 

att främja god sömn inom slutenvård.  

METOD 

 

Val av metod 

Metoden som valdes var litteraturöversikt, vilket innebär att valda studier beskrivs och 

analyseras för att ta del av kunskap och forskning inom det undersökta området (Forsberg 

& Wengström, 2013). Omvårdnad ska bedrivas med evidens som grund (PSL 2010:659, 

kap. 6, 1§). Genom kvantitativ forskning kan mätningar och jämförelser påvisa vilka 

åtgärder som ger effekt (Segesten, 2012). Därför valdes en litteraturöversikt för att 

undersöka evidensbaserade omvårdnadsåtgärder med särskilt fokus på kliniskt 

kontrollerade och randomiserade studier genomförda inom slutenvården. Denna 

studiedesign ger hög kvalitet och beviskraft när effekter och åtgärder mäts (Willman, 

Stoltz, Bahtsevani, 2011). Den subjektiva uppfattningen kring individens sömn är en 

vedertagen kvantitativ mätningsmetod när sömn mäts (SBU, 2010). 

Urval 

Urvalskriterierna grundade sig i tre olika steg: avgränsningar, inklusionskriterer och 

exklusionskriterier. Avgränsningar för sökningarna var artiklar publicerade de tio senaste 

åren, eftersom att studien skulle baseras på den senaste forskningen. Artiklarna var skrivna 

på engelska, samt att den valda forskningen har varit utförd på myndiga vuxna. 

Vetenskapliga artiklar som valdes var endast originalartiklar som var peer-reviewed och 

etiskt granskade (Forsberg & Wengström, 2013; SBU, 2014). Inklusionskriterier som 

använts för att artiklarna skulle kunna svara till syftet var att de är gjorda inom 

slutenvården och att det var sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som stod i fokus. Samt 

för att finna effekter av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder inkluderades endast studier 

med RCT (Randomised Controlled Trial) och CCT (Clinical Controlled Trial) som design. 

För att utvärdera effekter av behandlingsmetoder är RCT den design som är mest effektiv 

(Rosén, 2012; Segesten, 2012). Det var inga specifika vårdavdelningar som inkluderades 

utan slutenvården i sin helhet. Exklusionskriterierna var sömnapné, Alzheimers sjukdom, 

psykiska sjukdomar och svår insomni som orsak till sömnstörningar. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under oktober och november månad 2015. Två databaser 

användes, PubMed och CINAHL, för att få en tillräckligt bred sökning vilket minskade 

risken att förbise relevanta vetenskapliga artiklar. Det minimerade även risken för 

systematiska fel. PubMed innehåller artiklar om hälso- och medicinområdet. För att få en 

optimal sökning så användes MeSH termer (Medical Subject Headings) som är specifika 

för PubMed. Artiklarna har indexerats med dessa termer. Valen av sökord baserades på 

syftet och utvidgades med hjälp av svenska MeSH termer som översätter och specificerar 

ordet enligt MeSH termer för att få så relevanta sökningar som möjligt. CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) innehåller artiklar med ämnen 

som exempelvis omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. CINAHL headings användes 

för att få korrekta termer. För att kombinera flera sökord användes operatorerna AND, OR 

och NOT. Dessa två databaser valdes eftersom de ingår i de databaser som SBU använder 

sig utav, samt att hälso- medicin och omvårdnadsområdet svarar på valt syfte. Även 
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fritextsökning användes för att komplettera termerna. Både breda och smala sökningar 

genomfördes för att täcka upp stora delar av ämnet (SBU, 2014).   

Databassökning  

Vid början av en litteraturöversikt måste en allmän litteratursökning genomföras. Det kan 

också beskrivas som en testsökning för att kontrollera hur många vetenskapliga artiklar 

som finns inom ämnet. För att sedan gå vidare till huvudsökningen (Forsberg & 

Wengström, 2013). Denna gjordes i PubMed för att sedan även söka i CINAHL. 

Avgränsningarna som är beskrivna i urvalskriterierna respekterades men alla sökningar 

genomfördes inte med avgränsningar. Sökningar gjordes i MeSH termer, CINAHL 

headings och fritext. Operatorerna AND och OR användes främst, se tabell 1. När 

sökningarna gav ett överkomligt antal träffar lästes titlar och syfte igenom för att sedan 

vidare läsa relevanta abstract. Därefter gjordes en övervägning ifall abstractet visade sig 

svara på syftet och då lästes artikeln i fulltext. Färgkodning användes för att markera 

intressanta delar och information som behöver tas med i övervägandet ifall att den 

vetenskapliga artikeln skulle inkluderas i resultatet. Exempel på sådan information kunde 

vara etiska överväganden eller bortfall. Sedan lästes artikeln i fulltext av den andra 

författaren. Därefter diskuterades den vetenskapliga artikeln igenom för att se om den 

fortfarande var relevant för syftet och om den höll kvalitén, för att sedan inkluderas, se 

tabell 1. Flera sökningar har gjorts där titlar har granskats men inte resulterat i vidare 

granskning därför exkluderas dessa sökningar ur tabellen. Flera artiklar dök upp på både 

PubMed och CINAHL och eftersom huvudsökningen började på PubMed var det flest 

vetenskapliga artiklar inkluderade från PubMed.  

 

Tabell 1. Valda sökordskombinationer i PubMed och CINAHL 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

 

PubMed 

151028 

Nursing AND 

sleep AND 

intervention 

AND 

hospitalization 

Published in 

the last 10 

years; English; 

Adult: 19+ 

years 

45 4 1 1 

PubMed 

151104 

 

Nursing AND 

sleep[MeSH 

Terms] AND 

patients[MeSH 

Terms] AND 

intervention[Me

SH Terms] 

Full text; 

published in 

the last 10 

years; English 

70 8 5 4 

PubMed 

151109 

Sleep [MeSH 

Terms] AND 

nursing or nurse 

or nurses  

 

Randomized 

Controlled 

Trial; 

published in 

the last 10 

years; English; 

Adult: 19+ 

years 

 

83 8 4 4 
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CINAHL 

151109 

Sleep AND 

nursing OR 

nurse OR nurses 

AND inpatients 

Full Text; 

Published 

Date: 

20050101-; 

Peer 

Reviewed; 

Research 

Article; 

English 

Language; 

Age Groups: 

All Adult 

36 7 5 1 

PubMed 

151117 

Sleep AND 

music AND 

patient 

Published in 

the last 10 

years; English 

64 2 1 1 

PubMed 

151117 

Sleep AND 

patient AND 

eyemask 

Published in 

the last 10 

years; English; 

Randomized 

Controlled 

Trial 

8 1 1 1 

 PubMed 

151118 

Sleep AND 

nursing AND 

intervention 

AND eye AND 

ear  

 

 

 

Published in 

the last 10 

years; English; 

Adult: 19+ 

years 

1 1 1 1 

PubMed 

151118 

Nursing AND 

intervention 

AND patient 

AND sleep 

 

 353 1 1 1 

TOTALT   660 32 19 14 

 

Manuell sökning 

En manuell sökning gjordes för att hitta relevanta originalartiklar. Sökningar genomfördes 

i tidskrifter som var inriktade på sömn (Forsberg & Wengström, 2013). Där framkom en 

artikel som svarade på syftet och inkluderades i resultatet.  

 

Dataanalys 

Redan under databassökningen användes färgkodning för att strukturera upp viktig 

information som fanns i inkluderade artiklar. Den användes för att kunna värdera artikeln 

och belysa etiska överväganden. Det markerades även hur pass stor effekt åtgärden visades 

ha (Polit & Beck, 2012). Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering samt kvalitét avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 
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Bahtsevani (2011) användes, se bilaga A. Endast artiklar med hög eller medelhög kvalité 

inkluderades i resultatet (Rosén, 2012). Denna kvalitetsgranskning gjordes för att 

säkerställa god kvalité på inkluderade artiklar. Valda artiklar sammanfattades utifrån 

studiernas syfte, metod och resultat och sammanställdes därefter i en matris, se bilaga B. 

Samtliga artiklar ska sedan innan ha granskats av oberoende forskare, så kallat peer-

reviewed. Endast originalartiklar har använts (Helgesson, 2006). För att säkerställa att 

vetenskapliga artiklar är av god kvalitet så granskades dessa separat och objektivt 

(Wallengren & Henricson, 2012).  

 

Samtliga artiklar analyserades med hjälp av en integrerad analys. Analysarbetet går ut på 

att dela upp resultatet från flera olika studier som täcker in samma ämnesområde till 

mindre delar för att sedan sammansmälta det på ett nytt, mer övergripande och trovärdigt 

sätt. Både skillnader och likheter inom de olika studierna tas upp i resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2013; Willman & Stoltz, 2012).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken är en definition av alla etiska överväganden som forskare gör inför och 

under genomförandet av en studie. Den forskning som bedrivs ska vara relevant och av 

betydelse. Ett sätt att ta reda på om forskningsfrågan är relevant är att reflektera om för 

vem och på vilket sätt. Den ska vara till nytta till antingen individen, samhället eller 

professionen (Kjellström, 2012). Detta har kontrollerats genom att författarna ansett att 

studierna har gynnat professionen genom att förklara hur en omvårdnadsåtgärd har effekt 

på sömnen. 

Helsingforsdeklarationen beskriver att forskare ska säkerställa deltagarnas hälsa, 

välbefinnande, rättigheter och garantera respekten inom all forskning. Även skydda och 

värna om liv, värdighet, integritet, autonomi, privatliv och personuppgifter. Forskare ska 

alltid ta hänsyn till landets etiska, rättsliga normer och standarder inom forskning. 

Deltagare ska efter information om studien lämna ett frivilligt skriftligt samtycke för att 

delta, samt informeras om rätten att alltid ha möjlighet att avbryta sitt deltagande. 

Deltagare får endast ingå inom medicinsk forskning om det är försvarbart och forskaren 

har goda skäl att tro att deltagandet inte kommer att påverka deltagarnas hälsa negativt. 

Forskningen får inte utföras på sårbara grupper. Helsingforsdeklarationen uppmanar 

forskare att tillämpa dessa principer (World Medical Association, 2013). 

 

Vetenskapliga artiklar som har använts i föreliggande studie har varit peer-reviewed 

originalartiklar som var etiskt granskade eller godkända av ett etiskt råd. Både 

forskningsverksamheten och dess resultat ska analyseras och reflekteras över, vilka 

konsekvenser den kan få, som uppstår eller kan tänkas uppstå i samband med forskningen 

(Helgesson, 2006). För att undvika missförstånd som kan förvränga resultatet har endast 

språk som är begripligt använts, språket har bearbetats och diskuterats (Kjellström, 2012). 

Genom att etiskt granska samtliga artiklar inkluderades endast artiklar som följt 

Helsingforsdeklarationens standard. Exempelvis där det beskrivits att skriftligt samtycke 

har givits av deltagarna. Färgkodningen hjälpte författarna att tydliggöra de etiska 

aspekterna i de vetenskapliga artiklarna.  
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RESULTAT 

Den integrerade analysen presenteras i en huvudrubrik formulerad med utgångspunkt från 

studiens syfte. Under huvudrubriken framkommer områden som framkommit under 

studien. Dessa områden innefattar: Aromaterapi; Öronproppar; Ögonmask; Öronproppar 

och ögonmask; Öronproppar, ögonmask och musik; Ögonmask och musik kontra 

öronproppar och ögonmask.  

 

Omvårdnadsåtgärders effekter och tillämpning för att främja god sömn  

 

Aromaterapi  

Aromaterapi har undersökts genom kontroll- och interventionsgrupper för att beskriva dess 

effekter på den subjektiva sömnkvalitén. Den subjektiva sömnkvalitén utvärderades med 

hjälp av enkäter (Cho, Min, Hur & Lee, 2013; Karadag, Samancioglu, Ozden & Bakir, 

2015; Lytle, Mwatha & Davis, 2014; Moeini, Khadibi, Bekhradi, Mahmoudian & Nazari, 

2010). I en studie bestod aromaterapin av olja från lavendel, romersk kamomill och neroli 

(Cho et al., 2013). Till skillnad från studier av Karadag et al. (2015) Lytle et al. (2014) och 

Moeini et al. (2010) som använde sig utav olja från lavendel. Med hjälp av bomull eller 

aromasten placerades oljan vid deltagarnas kuddar (Cho et al., 2013; Karadag et al., 2015; 

Moeini et al., 2010). Medan i studien av Lytle et al., (2014) placerades en glasburk med 

olja en meter ifrån deltagarna.  

 

Resultatet av studien Cho et al. (2013) påvisade att sömnkvalitén var densamma för de 

deltagare som fått aromaterapi under natten, medan kontrollgruppens sömnkvalité var 

försämrad. Det framkom att oro minskade för de deltagare som fått aromaterapi (Cho et al., 

2013; Karadag et al., 2015; Moeini et al., 2010). Dessa studier visar att den subjektiva 

sömnkvalitén ökade hos deltagarna i interventionsgruppen. Deltagarna upplevde även att 

det var lättare att somna, somna om samt sov de längre än vad de själva förväntat sig 

(Karadag et al., 2015; Lytle et al., 2014; Moeini et al., 2010). Dessa studier påvisar att 

aromaterapi är ett verktyg som går att tillämpa för att förbättra sömnkvalitén för 

inneliggande patienter. I samtliga studier exkluderades patienter med allergier och astma 

eftersom det kunde vara en kontraindikation (Cho et al., 2013; Karadag et al., 2015; Lytle 

et al., 2014; Moeini et al., 2010). 

 

Öronproppar 

I studien av Scotto, Mcclusky, Spillan och Kimmel (2009) och Van Rompaey, Elseviers, 

Van Drom, Fromont och Jorens (2012) undersöktes effekten av öronproppar som en 

omvårdnadsåtgärd för att främja god sömn. Genom att undervisa deltagarna hur de på bästa 

sätt använder öronproppar. Deltagarna uppgav att öronproppar hjälpte dem att somna 

lättare, sova djupare och längre. De var även mer nöjda med deras subjektiva sömnkvalité 

jämfört med kontrollgruppen samt kände sig mer utvilade (Scotto et al., 2009; Van 

Rompaey et al., 2012). I studien av Van Rompaey et al. (2012) minskade effekten efter 

tredje natten vid användandet av öronproppar. 

 

Ögonmask 

Studier gjorda av Daneshmandi, Neiseh, SadeghiShermeh och Ebadi (2012) och 

Mashayekhi, Arab, Pilevarzadeh, Amiri, och Rafiei (2013) undersökte effekten av att 

använda ögonmask under natten för att förbättra sömnen. Den subjektiva sömnkvalitén 

ökade, tiden det tog att somna minskade och sömnen varade längre. Interventionen hjälpte 

även deltagarna att inte störas under sömnen. För att komma fram till detta resultat mättes 

dessa faktorer både före och efter interventionen. Dessa studier påvisar att ögonmask är en 



12 

 

evidensbaserad omvårdnadsåtgärd som kan användas för inneliggande patienter inom 

slutenvården och kan förbättra den subjektiva sömnkvalitén (Daneshmandi et al., 2012; 

Mashayekhi et al., 2013).  

 

Öronproppar och ögonmask 

I studier av Jones och Dawson (2012), Le Guen, Nicolas-Robin, Lebard, Arnulf och 

Langeron (2014), Richardson, Allsop, Coghill och Turnock (2007) samt Yazdannik, 

Zareie, Hasanpour och Kashefi (2014) undersöktes effekten av användandet av 

öronproppar och ögonmask tillsammans och hur det påverkade den subjektiva upplevelsen 

av sömnens kvalitet genom kontroll- och interventionsgrupp. De som använde sig utav 

både öronproppar och ögonmask upplevde att de sovit längre (Jones & Dawson, 2012; Le 

Guen et al., 2014; Richardson et al., 2007; Yazdannik et al., 2014). Enligt objektiv data 

som insamlades så sov interventionsgruppen fler antal timmar i studier av Jones och 

Dawson (2012) och Richardson et al. (2007). Till skillnad från studien av Le Guen et al. 

(2014) så framkom det att sjuksköterskan inte upplevde att deltagarna sov längre. 

Öronproppar och ögonmask minskade störningsmoment som tidigare hindrat deltagarna att 

somna (Le Guen et al., 2014; Yazdannik et al., 2014). Dock var ljud fortfarande en faktor 

som störde sömnen (Jones & Dawson, 2012; Richardson et al., 2007). Vissa deltagare 

upplevde att öronproppar och ögonmask var obehagligt att använda och ett fåtal avböjde 

att delta i studien. Samtidigt framkom det att deltagare som använt öronproppar och 

ögonmask hade upplevt mindre oro under natten (Jones & Dawson, 2012; Richardson et 

al., 2007).  

 

Den subjektiva sömnkvalitén utvärderades före och efter interventionens implementering 

(Le Guen et al., 2014; Yazdannik et al., 2014). I studien av Le Guen et al. (2014) framkom 

det ingen ökning av sömnkvalitén. Däremot låg sömnkvalitén på samma nivå medan 

kontrollgruppen rapporterade försämrad sömnkvalité. Deltagarna sov igenom 

omvårdanden under natten mer frekvent än kontrollgruppen. I studier av Richardsson et al. 

(2007) och Yazdannik et al. (2014) ökade den subjektiva sömnkvalitén hos de deltagare 

som använt sig av öronproppar och ögonmask.  

 

Öronproppar, ögonmask och musik  

I en studie av Su, Lai, Chang, Yiin, Perng och Chen (2012) så undersöktes effekterna av 

musik via CD-spelare på sömnkvalitén och avkopplingen. Interventionsgruppen fick lyssna 

på musik som bestod av 45 minuter lång lugnande pianomusik men deltagarna behöll 

hörlurarna på under natten. Deltagarnas subjektiva sömnkvalité var högre än i 

kontrollgruppen. Resultatet av denna studie påvisar att endast musik som 

omvårdnadsåtgärd främjar god sömn. I studien av Hu, Jiang, Hegadoren, och Zhang (2015) 

tillämpades öronproppar och ögonmask samt musik 30 minuter på kvällen och 30 minuter 

på morgonen. Sömnen upplevdes vara djupare, lättare att somna än kontrollgruppen, antal 

uppvaknanden på natten sjönk, lättare att somna om samt den subjektiva sömnkvalitén var 

högre.  

 

Ögonmask och musik kontra ögonmask och öronproppar  

I en studie gjord av Ryu, Sook Park och Park (2011) undersöktes effekterna av musik via 

hörlurar från en MP3-spelare i 52 minuter samtidigt som de använde sig utav ögonmask 

inför natten och som avlägsnades dagen efter. I kontrollgruppen fick deltagarna likadana 

öronproppar och ögonmask som interventionsgruppen. Antal timmar av sömn i 

interventionsgruppen visades vara högre än kontrollgruppen. Den subjektiva sömnkvalitén 
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ökade. Detta påvisar att sömnens varaktighet och kvalitét ökar vid ett tillägg av musik vid 

insomning, till skillnad från endast öronproppar och ögonmask.  

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Flera studier bekräftar att sömnen är betydelsefull för hälsan, välbefinnandet, 

läkningsprocesser och en förutsättning för återhämtning (Akasha & Olsen, 2008; Buysse, 

2014; Dogan et al., 2005; Yilmaz et al., 2012). Sömnsvårigheter är vanligt förekommande 

och det sker en frekvent utskrivning av sömnläkemedel. Behandlingen sker ofta över en 

lång tid men rekommendationerna kring användandet av sömnläkemedel säger att 

behandlingen ska vara tidsbegränsad. Genom långtidsanvändning av sömnläkemedel ökar 

risken för biverkningar och att utveckla ett beroende av sömnläkemedel (SBU, 2010). 

Redan när Virginia Henderson (1982) skrev sin omvårdandsteori tog hon upp vikten av att 

inte administrera läkemedel vid sömnbesvär på grund av biverkningar och 

läkemedelsberoende utan istället tillämpa omvårdnadsåtgärder.  

 

Omvårdnaden som sjuksköterskan utför ska ha stöd i vetenskapen och beprövad erfarenhet 

(ICN, 2014; PSL 2010:659, kap. 6, 1§). Definitionen av en omvårdnadsåtgärd är att 

sjuksköterskan har formulerat en saklig instruktion om viss behandling. Sjuksköterskan 

formulerar omvårdnadsåtgärder för att besvara frågorna, om vad som ska utföras och hur, 

när och hur ofta åtgärden ska utföras samt vem som ska utföra den (Björvell & Thorell-

Ekstrand, 2014). Det framkommer i föreliggande studies resultat flera olika 

omvårdnadsåtgärder som går att tillämpa inom slutenvården. Det är en förutsättning för att 

personcentrerad omvårdnad ska kunna ske eftersom att alla omvårdnadsåtgärder lämpar sig 

inte åt alla patienter. Virginia Henderson (1982) beskriver att all omvårdnad ska bedrivas i 

samråd med patienter utifrån deras individuella önskemål och behov. Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) beskriver att målen för omvårdnaden är att patienter ska 

känna trygghet och uppleva respekt. Detta har stöd i Hälso- och sjukvårdslagen som 

redogör för att vården ska bygga på respekt för patienters självbestämmande samt 

tillgodose patienters trygghet inom vården (SFS 1982:763, 2a§).  

 

I studier av Gellerstedt et al. (2014) och Lei et al. (2009) så beskrivs oro som en faktor hos 

patienter som gör att det är svårt att somna. I enlighet med Virginia Hendersons (1982) 

omvårdnadsteori som beskriver oro som ett hinder för insomning. Tillämpning av 

aromaterapi har påvisats ha en god effekt på sömnen hos inneliggande patienter samt även 

haft positiva effekter på patienters oro (Cho et al., 2013; Karadag et al., 2015; Lytle et al., 

2014; Moeini et al., 2010). Sammanfattningsvis så kan oro hos patienter minskas med hjälp 

utav aromaterapi och därför bli lättare att somna samt främjar den subjektiva sömnkvalitén. 

I studier av Cho et al. (2013), Karadag et al. (2015) och Moeini et al. (2010) så tillämpas 

aromaterapin nära intill patienters sängar medan studien av Lytle et al. (2014) så var det en 

meter ifrån sängen och det resultatet visade sig vara mindre statistiskt signifikant än de 

andra studierna. Detta påvisar att desto närmre oljan tillämpas så ger det en större effekt på 

sömnen. Kontraindikationer för denna omvårdnadsåtgärd är allergi och astma. Därför kan 

denna åtgärd inte alltid tillämpas. Författarna tror att patienter kan uppleva starka dofter, 

obehag av doften eller ovilja att använda aromaterapi. Därför bör personcentrerad 

omvårdnad alltid beaktas vid användandet av aromaterapi. Virginia Henderson (1982) 

beskriver att obehagliga dofter kan inverka negativt på sömnen. Denna omvårdnadsåtgärd 

kan möjligtvis dölja omgivande dofter men kanske också upplevas som obehaglig.  
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Enligt studier av Adachi et al. (2013), Lane och East, (2008), Lei et al. (2009), Yilmaz et 

al. (2012) och Yoder et al. (2012) så framkom det att störande ljud hade negativa effekter 

på sömnen inom slutenvården. Tillämpning av öronproppar dämpar omgivande ljud och 

har visats ha en positiv effekt på sömnen (Scotto et al., 2009; Van Rompaey et al., 2012). 

Störande ljud kan minskas genom användandet av öronproppar och kan vara ett sätt att i 

enlighet med Virginia Hendersons (1982) teori att patienter ska skyddas från störande ljud 

och arbeta för att främja god sömn hos patienter. Eftersom att ljud var en påtaglig faktor 

som stör inneliggande patienter (Adachi et al., 2013; Lane & East, 2008; Lei et al., 2009; 

Yilmaz et al., 2012 & Yoder et al., 2012) så var det inte överraskande att öronproppar som 

dämpar ljud skulle ge en god effekt. Författarna tror att användandet av öronproppar kan 

framkalla känslor av obehag av att inte höra allt runt omkring sig, vilket kan handla om en 

känsla av otrygghet. Virginia Henderson (1982) och svensk sjuksköterskeförening (2014) 

beskriver att sjuksköterskan har en viktig roll i att inge trygghet hos patienter.  

 

Det var både personal och patienter som gick in och ut och störde i patientsalarna (Adachi 

et al., 2013; Lane & East, 2008; Lei et al., 2009; Yilmaz et al., 2012; Yoder et al., 2012). 

Genom att tillämpa ögonmasker kan detta bidra till en avskärmning av patienternas 

omgivning till en viss mån. Ögonmask kan användas som en strategi att minska ljus och 

synintryck i enlighet med Virginia Hendersons (1982) teori. Ett personcentrerat 

förhållningssätt bör även vid denna omvårdnadsåtgärd beaktas för att det kan uppstå 

känslor som rädsla för mörker eller instängdhet vid användandet av ögonmask. Ett av 

vårdens krav är att tillgodose patienters behov av trygghet (SFS 1982:763, 2a§). Stress och 

spänningar kan göra det svårt att sova och endast när patienter kan slappna av och känna 

trygghet så kan de somna (Henderson, 1982). För att ha möjlighet att avskärma sig så 

måste patienten känna sig trygg. 

 

Vid tillämpning av både öronproppar och ögonmask blir det en avskärmning från både 

störande ljud och omgivande miljö. I studier av Jones och Dawson (2012), Le Guen et al. 

(2014), Richardson et al. (2007) och Yazdannik et al. (2014) så tydliggörs de positiva 

effekterna vid tillämpning av öronproppar och ögonmask på sömnen. Virginia Henderson 

(1982) anser att genom minska störande ljud och ljus samt synintryck så kan sömnen 

underlättas. Detta verkar vara en av de åtgärder som studerats mycket kring under de 

senaste tio åren. Författarna själva drar en liknelse att detta är en åtgärd som används även 

inom andra områden, som exempelvis vid långa flygningar.  

 

Tillämpning av musik i hörlurar har även effekten att dämpa omgivande ljud och skärma 

av till endast lugnande musik. Enligt studier av Hu et al. (2015), Ryu et al. (2011) och Su 

et al. (2012) så har musik positiva effekter på sömnen. I studien av Ryu et al. (2011) visas 

en högre effekt på sömnen vid ett tillägg av musik även fast de i kontrollgruppen hade 

använt sig utav omvårdnadsåtgärderna öronproppar och ögonmask. Detta kan tolkas som 

att vid ett tillägg av lugnande musik kan ge en större effekt på sömnen än endast en enskild 

åtgärd. Virginia Henderson (1982) menar även hon att rytmiska ljud som musik kan ge god 

effekt på sömnen. Personcentrering bör beaktas även vid denna åtgärd eftersom alla har en 

personlig smak och tycke av musik. Sjuksköterskan skulle kunna erbjuda patienter att få 

patientbundna headset att tillämpa för sin personliga smak av musik. 

Inkluderade artiklar utfördes i Europa, Asien och USA. Detta visar att 

omvårdnadsåtgärderna tillämpas i olika delar av världen med olika kulturer och samhällen. 

Resultatet kan därför appliceras runt om i världen så som Sverige även fast ingen studie är 
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utförd här. Sveriges befolkning består av personer med olika kulturella bakgrunder. Det 

kan finnas kulturella skillnader i hur pass applicerbara åtgärderna är men därför är 

personcentrerad omvårdnad av stor vikt.  

Det framkom under föreliggande studie i enlighet med Virginia Hendersons (1982) teori att 

musik samt genom att minska störande ljud, obehagliga dofter och ljus kan underlätta 

sömnen. Åkerstedt et al. (1997) beskriver god sömn som en subjektiv upplevelse av hur 

den varit, hur lång tid det tog att somna samt känslan efteråt. Dessa begrepp återkommer i 

resultatets studier och är sammanhängande igenom föreliggande studie. Enligt en studie av 

Buysse (2014) så är god sömn avgörande för god hälsa och enligt Virginia Henderson 

(1982) så ska sjuksköterskor hjälpa patienter till vila och sömn. I studien av Yilmaz et al. 

(2012) så framkom sömnens betydelse för att främja läkningsprocesser. Vilket är aktuellt 

för patienter som är inlagda inom slutenvården som kräver vård dygnet runt 

(Socialstyrelsen, 2012). Virginia Henderson (1982) beskriver att fysisk sjukdom kan 

påverka även psykiska faktorer och att alla patienter kan behöva hjälp med omvårdnaden 

som de normalt klarat av tidigare. Därför är sjuksköterskans omvårdnad beträffande sömn 

för inneliggande patienter av stor vikt. Sjuksköterskans omvårdnad måste alltid ske på 

patienternas villkor som strävar efter att tillgodose deras integritet och värdighet. Då alla 

patienter är unika ska dessa bemötas personcentrerat och efter deras egna förutsättningar 

(SSF, 2014). Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan bedriver personcentrerad 

omvårdnad för att tillgodose dessa behov. För att sjuksköterskor ska kunna tillämpa 

omvårdnadsåtgärder så måste detta vara i ett samspel med patienten (Virginia Henderson, 

1982; SSF, 2014).  

 

Metoddiskussion  

 

Metoden som valdes var litteraturöversikt. Genom denna metod belystes effekter och 

tillämpning av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som främjade god sömn med särskilt 

fokus på kliniskt kontrollerade och randomiserade studier genomförda inom slutenvården. 

En litteraturöversikt ger en bred bild av kunskapsläget och genom denna metod nås 

information från hela världen (Henricson & Billhult, 2012). Om litteraturöversikten istället 

hade fokuserat på kvalitativa studier hade förmodligen resultatet baserats på patienters 

upplevelser av sömnen och omvårdnadsåtgärderna. Det hade förmodligen inte gett svar på 

effekterna av omvårdnadsåtgärderna eftersom kvalitativa studier vanligtvis inte har en 

kontrollgrupp.  

Tidsbegränsningen för denna studie var åtta veckor. Studien använde metoden 

litteraturöversikt. På grund av tidsbegränsningen finns det en risk att resultatet kan ha blivit 

felaktigt på grund av det låga antalet artiklar, till skillnad om en systematisk litteraturstudie 

utförts (Forsberg & Wengström, 2013). Både breda och smala sökningar genomfördes för 

att få så många träffar som möjligt. Sökningarna som resulterade i inkluderade artiklar 

finns redovisade i tabell 1 för att redovisa studiens arbetsgång (SBU, 2014). I föreliggande 

studie utfördes flera sökningar som inte resulterade i inkluderade artiklar vilket inte 

redovisades i tabellen för att inte förvirra läsaren. De sökningar som inte resulterade i 

inkluderade artiklar krävs inte för att kunna replikera studien. Flera sökningar gav många 

träffar som inte svarade på syftet eller endast visade redan inkluderade vetenskapliga 

artiklar. De tio första vetenskapliga artiklarna som inkluderades hittades via breda 

sökningar men för att finna fler vetenskapliga artiklar utfördes flera smala sökningar för att 

utöka resultatet. Detta kan ha påverkat resultatet men författarna anser att eftersom de 
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breda sökningarna utfördes först och genom de sökningarna hittades de olika 

omvårdnadsåtgärderna så skulle resultatet fortfarande innehållit samma åtgärder.  

Inklusionskriterier kring studiernas design RCT och CCT framtogs efter att flera sökningar 

genomförts och samtliga inkluderade vetenskapliga artiklar visades ha studiedesignen 

gemensamt. För att kunna svara på föreliggande studies syfte, valdes RCT och CCT som 

beskrivs vara en studiedesign med hög bevisbörda, om vilken behandling eller åtgärd som 

visar effekt (Forsberg & Wengström, 2013; Rosén 2012; Segesten, 2012; Willman, Stoltz, 

Bahtsevani, 2011). Denna metod kan inte alltid ge svar inom omvårdnadsforskning och det 

gäller främst där syftet är att beskriva ett fenomen eller när det är oetiskt att randomisera 

grupper (Forsberg & Wengström, 2013; Rosén 2012). Eftersom föreliggande studie skulle 

belysa effekter på sömnen och tillämpning av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder ansåg 

författarna att RCT och CCT designen kunde svara på syftet. Genom detta 

inklusionskriterum så gav det författarna möjlighet att betrakta resultatet utifrån p-värden 

som visar hur statistiskt signifikanta effekten var vilket gav resultatet högre trovärdighet.  

Om exklusionskriterierna insomni, psykiska sjukdomar, Alzheimers sjukdom och 

sömnapné inte hade applicerats hade det kunnat ge ett resultat som skulle kunna vara svårt 

att överföra till personer utan dessa tillstånd. Anledningen till exklusionskriterierna var att 

det fanns mycket bakomliggande orsaker till varför personer med dessa diagnoser har svårt 

att sova. Antagligen är dessa mer komplexa än att avhjälpas med endast 

omvårdnadsåtgärder. Men inget talar för att dessa åtgärder inte kan användas till personer 

med dessa diagnoser. I studiens början var samtida användande av hypnotika hos 

deltagarna ett exklusionskriterium. Detta ändrades under studiens gång. Fåtal inkluderade 

studier har använt sig utav hypnotika vid behov men efter noggrann övervägning valdes de 

vetenskapliga artiklarna att inkluderas. Eftersom att flera av de studier som exkluderat 

hypnotika och de som inte exkluderat hypnotika visade på att omvårdnadsåtgärderna gav 

effekt och samtliga hade kontrollgrupper. Författarna tror därför inte att detta kan ha 

påverkat utfallet av resultatet eftersom det är många olika parametrar som påverkar 

insomningen. Avgränsningarna som gjordes var studier som endast var utförda på myndiga 

vuxna skulle inkluderas. Detta gör att överförbarheten endast lämpar sig på vuxna. 

Inkluderade artiklar var skrivna på engelska, vilket kan ha påverkat kvalitetsbedömningen 

men bör inte ha påverkat resultatet eftersom författarna anser sig ha en god förståelse för 

språket (SBU, 2014). Engelska är ett universellt språk som används inom forskning och 

därför var det givet att de vetenskapliga artiklarna var skrivna och lästes på engelska. 

Engelska språket kan ha försvårat granskningen av artiklarna.  

Avgränsningen på max tio år gamla artiklar valdes, dock i efterhand hade förmodligen 

resultatet kunnat se annorlunda ut om sökningarna hade inkluderat äldre skrivna artiklar. 

Författarna tror att teorier angående sömn kan vara bevisade längre tillbaka i tiden och inte 

täcks in under denna studie eftersom sökningarna var begränsade med de senaste tio årens 

forskning.  

Resultatets trovärdighet kan också ha påverkats av att majoriteten av de vetenskapliga 

artiklarna var utförda inom intensivvård. Inklusionkriterium för föreliggande studie var 

slutenvård där intensivvård är en del av den organisationen. De vetenskapliga artiklarna 

som var utförda inom intensivvården kan ha påverkat studiens resultat. Genom att studera 

artiklarna noggrant framkom det att flera artiklar exempelvis exkluderat de patienter som 

inte kunnat svara på enkäter kring omvårdnadsåtgärder, samtidigt använt sömnläkemedel, 

sederande läkemedel, generell anestesi, analgetika samt de som haft psykiska sjukdomar 
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och haft tidigare kända sömnsvårigheter. Inklusionskriterier för flera artiklar var att 

deltagarna skulle vara vid medvetande, orienterade och kommunicerbara på samma språk 

som studiens forskare. Specifika exklusionskriterier för varje artikel redovisas i bilaga B. 

Därför anser författarna efter noggrann övervägning att de inkluderade studierna är 

relevanta och trovärdiga. Eftersom det är svårt att veta hur pass medicinerade deltagarna 

har varit och om deras utsatta situation påverkar sanningshalten på hur pass effektivt eller 

hur svårt patienter hade att sova, så kan detta ha påverkat resultatet genom att det var flera 

studier som utförts inom intensivvården. De vetenskapliga artiklarnas syfte, metod, resultat 

samt faktorer som kan ha påverkat deltagarna redovisas tydligt i bilaga B. Resultatet på 

studierna kan ha påverkats av deltagarnas allmäntillstånd. Däremot visar samtliga studier 

att omvårdnadsåtgärderna har effekter på främjandet av sömnen men hur pass effektivt de 

fungerar är högst kopplat till person. Vilket författarna pointerar med användandet utav 

personcentrerat förhållningssätt i relation till samtliga omvårdnadsåtgärder.  

Problematik upplevdes i att hitta artiklar som svarade på valt syfte. Sökningarna 

resulterade i ett stort antal artiklar som inte svarade till syftet. Därför blev det många 

granskade titlar men få inkluderade artiklar. Om andra sökord eller sökkombinationer hade 

använts hade detta möjligtvis kunnat motverkas. I slutet av sökperioden var det svårt att 

hitta artiklar eftersom flera artiklar som redan inkluderats eller exkluderats dök upp i flera 

sökningar. En bibliotekarie från Sophiahemmets högskolas bibliotek konsulterades för 

ytterligare sökordskombinationer utan resultat. Eftersom inkluderade artiklar dök upp i 

flera sökningar och i artiklars referenslistor så visar detta på att det som finns inom det 

aktuella ämnet redan inkluderats i studien. Henricson (2012) beskriver att användandet 

utav två databaser ökar chansen att hitta relevanta artiklar, vilket gjorde att sökandet 

genomfördes i både PubMed och CINAHL.  

För att utöka resultatet hade kvalitativa studier behövts för att tydligare se hur de 

evidensbaserade omvårdnadsåtgärderna hade främjat den subjektiva sömnkvalitén. Inga 

kvalitativa studier påträffades under sökperioden angående främjandet av sömnkvalitén vid 

resultatets omvårdnadsåtgärder. Några av de inkluderade artiklarnas resultat har även 

innefattat annan data som inte har presenterats i studien eftersom detta inte svarat till syftet 

eftersom de exempelvis handlade om mätningar av hormoner. Endast den data angående 

sömn och dess effekter har inkluderats i resultatet. En övervägning gjordes angående den 

andra informationen, men ansågs inte vara relevant för syftet och påverkade inte resultatet. 

Den data som inte har inkluderats i resultatet redovisas i en matris, se bilaga B. 

 

För att kvalitetsgranskningen skulle sträva mot att vara så objektiv och korrekt som möjligt 

läste och granskade författarna alla artiklar var för sig innan matrisen och kvalitétsgraden 

bestämdes tillsammans (Henricson, 2012). När kvalitétsgraden värderades lägre på 

inkluderade vetenskapliga artiklar var det på grund av ett stort bortfall som resulterade i 

lågt deltagande, metoden var otillräckligt beskriven, studien var en pilotstudie eller att 

resultatet var svårtolkat. Genom att använda sig utav studier med kontrollgrupper så som 

RCT, CCT och cross-over design har en högre kvalité kunnat hållas. Kontrollgrupper ger 

en tydlig bild av effekter av åtgärder och gör att resultatet blir tillförlitligt. Under arbetets 

gång har handledning och grupphandledning skett under fem tillfällen. Detta har hjälpt 

studien att hålla sig till korrekt information och att arbetet gått åt rätt håll (Henricson, 

2012).  

 

Genom fynden i föreliggande studie har syftet besvarats. Studien har genom en 

litteraturöversikt belyst effekter och tillämpning av omvårdnadsåtgärder som främjar god 
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sömn och som haft belägg i evidensen. De vetenskapliga artiklarna som har inkluderats är 

inte artiklar som författarna redan känner till, vilket är en risk när en litteraturöversikt 

genomförs (SBU, 2014).  

 

SLUTSATS 

 

Resultatet av föreliggande studie belyser effekter och tillämpning av evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder som kan användas för att främja god sömn inom slutenvård hellre än 

administration av läkemedel. Aromaterapi kunde användas för att minska oro hos 

patienterna samt underlätta insomning. Sjuksköterskan kan erbjuda och instruera 

användandet av öronproppar och ögonmask vilket kan vara en omvårdnadsåtgärd som 

hjälper patienter att somna och att inte störas i sin sömn. Både öronproppar och ögonmask 

kunde tillämpas som enskilda åtgärder men även kombineras och ge god effekt på sömnen. 

Musik som enskild åtgärd eller som tillägg vid andra omvårdnadsåtgärder främjar god 

sömn. Dessa evidensbaserade effektfulla omvårdnadsåtgärder ger sjuksköterskan ett flertal 

omvårdnadsåtgärder att kunna tillämpa i praktiken och främjar därmed personcentrerad 

omvårdnad. Samtliga omvårdnadsåtgärder är i enlighet med Virginia Hendersons 

omvårdnadsteori angående patienters behov av att skyddas mot störande ljud, obehagliga 

dofter och syner samt att musik kan ha en inverkan på insomningen. 

 

Fortsatta studier  

Vidare forskning bör fokusera på att undersöka fler omvårdnadsåtgärder för att främja god 

sömn inom slutenvården. Med utgångspunkt från personcentrerad omvårdnad behövs fler 

tillämpbara omvårdnadsåtgärder som alternativ. Vidare forskning krävs kring de 

omvårdnadsåtgärderna som framkommit i föreliggande studies resultat för att stärka 

evidensgrunden. Det finns även ett behov av att undersöka om det finns en viss specifik 

musik som är bättre eller sämre för insomningen eller om det endast är individuellt. Det är 

även nödvändigt att vidare forskning utförs angående vilka dofter, örter och blandningar 

som fungerar bäst för sömnen. Även frågeställningar kring vilket material som lämpar sig 

vid användandet av öronproppar och ögonmask. Det skulle också behöva forskas mer 

kvalitativt angående patienters upplevelser av olika omvårdnadsåtgärder vid 

sömnsvårigheter. 

 

Klinisk tillämparbarhet 

Sömnsvårigheter blir allt vanligare eftersom människor lever i en stressad värld. Speciellt 

inom arbetslivet är stress påtagligt (Arbetsmiljöverket, 2015; Statistiska centralbyrån, 

2014). Framkomna omvårdnadsåtgärder är tillämpbara både inom slutenvården men även 

efter utskrivning. Om dessa omvårdnadsåtgärder ska tillämpas inom slutenvården i Sverige 

krävs det lokala riktlinjer kring dessa åtgärder. Lokala riktlinjer ger personal inom 

slutenvården vägledning för att på bästa sätt fördela resurser och tillgodose god vård för 

alla patienter. Riktlinjerna ska se till att omvårdnaden är jämlik oberoende av vem som 

utför den. Sjuksköterskan har huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa riktlinjer inom 

omvårdnad (ICN, 2014). Sömn är ett av de sökord som alltid ska fyllas i under 

omvårdnadsstatusen i varje patients journalanteckning (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-

Ekstrand, 2007). Sömn är ett område som kräver förbättringsarbeten genom ett utarbetande 

av nationella och lokala riktlinjer samt ökad kunskap.   
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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). 

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

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.  

  



II 

 

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/deltagare 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, 

Klart beskriven kontext 

(sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-

process; 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 



III 

 

upplevelser och 

erfarenheter utifrån 

de utforskades 

perspektiv. 

Avvsikten kan också 

vara att utveckla 

begrepp och 

begreppsmässiga 

strukturer (teorier 

och modeller). 

 

analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. 

Metodkritik. 

 

  



IV 

 

BILAGA B 

Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)I = Hög, II = Medel, III = Låg. 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cho, M-I., 

Min, E-S., 

Hur, M-H. 

& Lee, M-

S. 

2013 

Sydkorea 
 

Effects of 

Aromatherapy 

on the Anxiety, 

Vital Signs, and 

Sleep Quality of 

Percutaneous 

Coronary 

Intervention 

Patients in 

Intensive Care 

Units. 

Syftet var att 

undersöka 

effekterna av 

aromaterapi på 

oro, sömn och 

blodtryck på 

intensivvårdspati

enter som 

genomgår PCI.  

Deltagarna var uppdelade i 

två grupper, 28st i vardera. 

En grupp fick genomgå 

aromaterapi och den andra 

var kontrollgrupp. 

Interventionen gick ut på att 

inhalera med tio djupa 

andetag, lavendel, kamomill 

och neroliolja. Oljan 

droppades på en aromasten 

för att sedan placeras under 

kudden. Datainsamlingen 

genomfördes med enkäten 

VHS Sleep Scale.  

N=56 

(10) 

Resultatet visade att interventionsgruppens oro 

reducerades signifikant. 

Subjektiva sömnkvalitén hos interventions- 

gruppen förbättrades och stabilare blodtryck 

visade sig hos interventionsgruppen.  

 

Exklusionskriterier var samtida användande av 

ångestdämpande och sömnläkemedel.  

Inklusionskriterier var att deltagarna var vid 

medvetandet och kommunicerbara samt förstå 

syftet med studien. Även inga allergier.  

RCT 

I 

Daneshma

ndi, M., 

Neiseh, F., 

SadeghiSh

ermeh, M. 

& Ebadi, 

A. 

2012 

Effect of eye 

mask on sleep 

quality with 

acute coronary 

syndrome. 

Syftet var att 

bevisa effekten 

på sömnkvalitén 

med hjälp av 

ögonmasker på 

patienter med 

akut koronart 

syndrom. 

Deltagarna blev 

slumpmässigt uppdelade i två 

grupper med 30 stycken i 

vardera grupp. 

Interventionsgruppen fick 

använda sig utav ögonmask 

under natten. 

Datainsamlingsmetoden var 

N=60 

(0) 

Det framkom en statistiskt signifikant ökning  

av sömnkvalitén hos interventionsgruppen inom  

alla de sju självrapporterade frågorna. Kontroll- 

gruppen uppgav att de sov sämre än innan.  

Kontrollgruppen erhöll mer hypnotika 

under studien medan interventionsgruppen  

erhöll mindre hypnotika än innan. 

 

RCT  

I 



V 

 

Iran PSQI-subjektiva 

självrapporterade enkäter. 

Krav på deltagarna var att de var medvetna  

om tid och rum. Ingen narkotika inom 5-6h före 

nattsömn. Inga psykiatriska läkemedel eller  

kända sömnsvårigheter. Inga psykiska- eller 

hjärnsjukdomar, inga hörsel eller 

syn-nedsättningar. Inget narkotikaberoende.  

Inga sömnläkemedel och inotropa läkemedel  

samt behandlingar som störde sömnen. 

 

Hu, R-F., 

Jiang, X-

Y., 

Hegadoren

, K M., 

Zhang, Y-

H.  

2015 

Kina 

 

Effects of 

earplugs and eye 

masks combined 

with relaxing 

music on sleep, 

melatonin and 

cortisol levels in 

ICU patients: a 

randomized 

controlled trail. 

Syftet var att 

bevisa effekterna 

av att använda 

öronproppar och 

ögonmask med 

relaxerande 

bakgrundsmusik 

vid insomning. 

Även mäta 

melatonin och 

cortison 

nivåerna hos 

intensivvårds-

patienter efter 

elektiv 

operation. 

Deltagarna uppdelades 

slumpmässigt i två grupper 

20 personer i 

interventionsgruppen och 25 

personer i kontrollgruppen. 

Användande av öronproppar 

och ögonmask samt 30 min 

lugnande musik på kvällen 

och morgonen med hjälp av 

en mp3 spelare. 

Datainsamlingsmetoden 

genomfördes med Richard-

Campbells sömnkvalitéenkät. 

Även urin samlades upp för 

att mäta melatoninnivåer och 

kortisolnivåer. 

N=50 

(5) 

Ökad signifikant skillnad fanns mellan grupperna  

angående djup i sömn, lätthet att somna,  

uppvaknande under natten, somna  

om efter uppvaknande och sömn kvalitén  

under natten. Ingen signifikant skillnad 

 framkom mellan de två grupperna angående  

melatonin och kortisolnivåer i urinen. 

 

Krav på deltagarna var att de skulle kunna 

Kommunicera samt förstå frågor. Glasgow  

coma scale >10. 

Inga sömnsvårigheter sedan innan. Inga kompli- 

kationer sedan operationen. Vid medvetande  

samt ej drabbad av konfusion.  

Exklusionskriterier var patienter som använde 

sederande läkemedel eller analgetika efter 

operation.  

RCT 

I 
 

 

Jones, C., 

& 

Dawson, 

D. 

2012 

Eye masks and 

earplugs 

improve 

patient´s 

perception of 

Syftet var att 

undersöka den 

subjektiva 

sömnupplevelse

n och faktorer 

Deltagarna var uppdelade i en 

kontroll- och 

interventionsgrupp med 50st i 

vardera. Studien undersökte 

öronproppar och ögonmask 

N=100 

(0) 

Resultatet redogör för att interventionsgruppen 

sov längre än kontrollgruppen och uppgav att 

öronproppar och ögonmask som en intervention som 

hjälper insomningen.  

Dock var den subjektiva upplevelsen av sömn- 

CCT 

I 



VI 

 

England sleep. som påverkar 

sömnkvalitén 

hos 

intensivvårds-

patienter före 

och efter 

införandet av 

öronproppar och 

ögonmask.  

och bedömde kvalitén samt 

kvantiteten av sömnen via 

enkäter och intervjuer.  

kvalitén inte förbättrad. 

 

Studiens krav på deltagarna var att det skulle  

gått mer än 24 timmar sedan intravenöst intag 

av sederande läkemedel eller generell anestesi. 

 Deltagarna skulle förstå engelska och kunna 

förstå och svara på frågor samt inga 

hörsel- eller synnedsättningar. 

Karadag, 

E., 

Samanciog

lu, S., 

Ozden, D., 

& Bakir, 

E. 2015 

Turkiet 

Effects of 

aromatherapy 

on sleep quality 

and anxiety of 

patients. 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av 

lavendelolja på 

hjärtintensivspat

ienters 

sömnkvalité och 

ångest.  

Deltagarna delades upp 

slumpvist i en interventions- 

och kontrollgrupp med 30 i 

vardera. Lavendelolja 

placerades på bomull 30 cm 

från kudden och instruerades 

att andas som vanligt i 20 

min. Datainsamlingen 

genomfördes på båda 

grupperna med enkäten PSQI 

och BAI-skalan både före och 

efter interventionen.  

N=60 

(0) 

En statistisk signifikant skillnad framkommer i 

förmån till interventionsgruppen. Detta påvisar 

att sömnkvalitén förbättrades och ångestnivån 

minskades hos interventionsgruppen.  

 

Exklusionskriterier samtida användande av  

hypnotika, narkotika, benzodiazepiner,  

antidepressiva, antihistaminer, diuretika  

samt de som inte kunde kommunicera. 

RCT 

I 

Le Guen, 

M., 

Nicolas-

Robin, A., 

Lebard, C., 

Arnulf, I., 

& 

Langeron, 

O.  

2014 

Earplugs and 

eye masks vs 

routine care 

prevent sleep 

impairment in 

post-anaesthesia 

care unit: a 

randomized 

study. 

Syftet var att 

jämföra 

sömnkvalitén 

hos 

postoperativa 

patienter med 

hjälp av 

öronproppar och 

ögonmasker. 

Deltagarna delades slumpvist 

upp med 20 i 

interventionsgruppen och 21 i 

kontrollgruppen. Genom 

öronproppar och ögonmask 

testades interventionen. 

Datainsamlingen 

genomfördes med tre olika 

metoder. Först självvärderade 

enkäter MOSS scale och 

N= 46 

(5)  

Sömnkvalitén hos interventionsgruppen var 

oförändrad men signifikant försämrad i 

kontrollgruppen. Sjuksköterskans externa 

bedömning såg inga skillnader i sömnens 

längd, dock framkom det att 

interventionsgruppen sov igenom 

sjuksköterskornas omvårdnad under natten. 

Vristarmbanden visade inga skillnader i 

motorisk aktivitet mellan grupperna.  

 

RCT 

I 



VII 

 

Frankrike Spiegel scale före och efter 

interventionen. Sedan var det 

en extern bedömning av 

deltagarnas sömn av en 

sjuksköterska. Tredje 

metoden var ett vristarmband 

som mätte motorisk aktivitet.  

Inklusionskriterer på deltagarna var inga 

hörsel eller syn-nedsättningar, inga tidigare 

sömnsvårigheter, inga neurologiska sjukdomar 

eller pre-operativa kognitiva dysfunktioner.  

Exklusionskriterer var inga samtida 

användande av opioider. Lindrade smärta vid 

behov med nefopam som förstahands 

läkemedel.   

 

Lytle, J., 

Mwatha, 

C., & 

Davis, 

K.K.  

2014  

USA 

Effect of 

Lavender 

Aromatherapy 

on Vital Signs 

and Perceived 

Quality of Sleep 

in the 

Intermediate 

Care Unit: A 

Pilot Study. 

Syftet var att 

objektivt 

bedöma effekten 

av aromaterapi 

hos inneliggande 

patienter. 

Deltagarna delades slumpvist 

upp interventions- och en 

kontrollgrupp med 25 i 

vardera. Lavendelolja 

placerades en meter ifrån 

sängen i en glasburk under 

natten. Datainsamlingen 

genomfördes med Richard 

Campbell Sleep 

Questionnaire som mäter den 

subjektiva sömnkvalitén. 

Blodtrycket mättes var fjärde 

timme.  

 

N=50 

(0) 

Det framkom ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna men interventionsgruppen  

bedömde sin sömnkvalité och djup av sömn var  

högre, lätt att somna och somna om än kontroll- 

gruppen. Blodtrycket mättes och indikerade att 

interventionsgruppen hade lägre blodtryck 

än kontrollgruppen under natten.  

 

Krav på deltagarna var att de kunde prata  

engelska och inte var drabbade av konfusion  

samt inga respiratoriska problem. Inget  

användande av syrgas och ingen allergi.  

Inga nya blodtrycksmediciner eller  

sömnläkemedel under studiens gång. 

RCT 

II 



VIII 

 

Mashayek

hi, F., 

Arab, M., 

Pilevarzad

eh, M., 

Amiri, M. 

& Rafiei, 

M.  

2013 

Iran 

 

The effect of 

eye mask on 

sleep quality in 

patients of 

coronary care 

unit. 

Syftet var att 

undersöka 

effekterna av 

ögonmasker på 

inneliggande 

patienters 

sömnkvalité.  

 

Cross over randomiserad 

kontroll studie. Första natten 

fick grupp ett interventionen 

ögonmask och grupp två fick 

ingen intervention. Natten 

efter bytte grupperna, vilket 

innebar att båda grupperna 

fick vara interventionsgrupp 

och kontrollgrupp efter 

avslutad studie. Studien 

använde VSH sleep scale för 

att utvärdera patienternas 

sömn. 

N=72 

(12) 

Statistisk signifikant ökning visades på känslan 

av störningsmoment under natten, sömnens 

effektivitet och tid samt behov av extra sömn 

minskade. 

9 av 16 frågor i tre olika teman var statistiskt 

signifikant men alla de 16 påvisade en skillnad 

efter interventionen.  

 

Krav på deltagarna var att de skulle kunna 

svara på frågeformulär. Inga synsvårigheter, 

ingen mentalsjukdom, inget samtida 

användande av narkotika, sederande läkemedel, 

psykiatriska läkemedel eller analgetika.  

RCT 

I 

 

  



IX 

 

Moeini, 

M., 

Khadibi, 

M., 

Bekhradi, 

R., 

Mahmoudi

an, S-A., 

& Nazari, 

F. 

2010 

Iran  

Effect of 

aromatherapy on 

the quality of 

sleep in ischemic 

heart disease 

patients 

hospitalized in 

intensive care 

units of heart 

hospitals of the 

Isfahan 

University of 

Medical 

Sciences. 

Syftet var att 

bevisa effekten 

av aromaterapi 

på 

sömnkvalitén 

hos 

inneliggande 

patienter som är 

diagnostiserade 

med ischemisk 

hjärtsjukdom.  

Deltagarna vart 

slumpvist uppdelade i 

en interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp 

med 32 personer i 

varje. Lavendelolja 

användes på bomull 

20 cm ifrån patientens 

kudde. 

Datainsamlingen 

genomfördes både 

innan och efter 

interventionen med 

hjälp av enkäten 

SMHSQ för att mäta 

den subjektiva 

sömnkvalitén. Studien 

var singel-blind. 

N=64 

(0) 

Resultatet visade en statistiskt signifikant ökning av  

sömnkvalitén i interventionsgruppen. Före interventionen så  

visade inte grupperna någon skillnad på bedömningen av  

sin sömnkvalité.  

 

Krav på deltagarna var inget samtida användande av  

örtmedicin, sömnläkemedel, benzodiazepiner, inga  

sederande läkemedel, inget läkemedelsberoende, astma, 

allergi eller problem med luktsinnet. De skulle även kunna  

svara på frågor.  

RCT 

I 

Richardso

n, A., 

Allsop, 

M., 

Coghill, 

E., 

&Turnock, 

C. 

2007 

England 

Earplugs and eye 

masks: do they 

improve critical 

care patients´ 

sleep? 

Syftet var att 

identifiera 

faktorer som 

influerar sömn 

samt undersöka 

användbarheten 

av öronproppar 

och 

ögonmasker hos 

patienter. 

Pilotstudie med två 

grupper. Qvasi-

experementiell 

design. Öronproppar 

och ögonmask 

användes. 

Datainsamlingen 

genomfördes med 

enkäter. 34 deltagare i 

interventionsgruppen 

och 28 i 

kontrollgruppen. 

N=64 

(2) 

Interventionsgruppen upplevde en längre sömn än 

kontrollgruppen. De upplevde att öronproppar och 

ögonmask hjälpte dem att somna. Men även trötthet och 

hypnotika. Ljud störde dock fortfarande sömnen.  

 

Krav på deltagarna var att vara vid medvetande och kunna 

svara på frågor. Inget samtida använde av anestesi 

läkemedel eller intravenöst sederande läkemedel. Samt 24 

timmar sedan generell anestesi. 16 av patienterna hade 

trachostomi och resterande hade fri luftväg. 

CCT 

II 

  



X 

 

Ryu, M-I., 

Sook Park, 

J., & Park, 

H. 

2011 

Sydkorea 

Effect of Sleep-

inducing music 

on sleep in 

persons with 

percutaneous 

transluminal 

coronary 

angiography in 

the cardiac care 

unit. 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av 

sömnframkallan

de musik via 

hörlurar på 

hjärtsjukvårdsp

atienter. 

Deltagarna vart 

slumpvist uppdelade i 

en interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp 

med 29st i vardera. 

Datainsamlingen 

genomfördes med 

enkäten VSH Sleep 

Scale som består av 

åtta frågor. 

N=60 

(2) 

Resultatet stämde överens med studiens två hypoteser. Ett 

signifikant resultat av en högre sömnkvantitet hos 

interventionsgruppen framkom, samt ett signifikant 

resultat av en högre sömnkvalité. 

 

Exklusionskriterier var demens, mekanisk ventilation, 

neurologiska sjukdomar, sensoriska nedsättningar, inget 

samtida användande av sömnläkemedel eller sedativa 

läkemedel samt inga tidigare sömnproblem.  

 

RCT 

I 

Scotto, C. 

J., 

Mcclusky, 

C., Spillan, 

S., & 

Kimmel, J. 

2009 

USA 

Earplugs 

improve 

patients’ 

subjective 

experience of 

sleep in critical 

care. 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av att 

använda 

öronproppar på 

inneliggande 

patienter för 

deras subjektiva 

sömnkvalité.  

Randomiserad kvasi-

experimentell 

interventionsstudie 

med två grupper, 49 

deltagare i 

interventionsgruppen 

och 39 deltagare i 

kontrollgruppen. 

Genom att använda 

öronproppar på natten 

och utvärderades med 

hjälp av VSH Sleep 

Scale som består av 

åtta frågor.  

N=100 

(12) 

 

Resultatet visade sig ha en statistisk signifikant  

ökning av sömnkvalitén inom sju av de åtta faktorerna  

som undersöktes med hjälp av enkäter. Dessa faktorer var: 

stördes inte under sömnen, sov lugnt, sov länge,  

nöjd över längden på sömnen, hur långt tid det tog  

att somna, djup av sömn och vaknade utvilad.  

 

Samtliga deltagare skulle vara alerta och orienterade, inga 

sömnsvårigheter, inga hörselsvårigheter, inget samtida 

användande/senast 12  timmar sedan sedering eller 

anestesi. Exklusionskriterier var deltagare med mekanisk 

ventilation.  

 

RCT 

I 



XI 

 

Su, C-P., 

Lai, H-L., 

Chang, E-

T., Yiin, 

L-M., 

Perng, S-

J., & 

Chen, P-

W. 

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. 

Syftet var att 

undersöka 

effekterna av 

icke-

kommersiell 

musik på 

sömnkvalitén 

och 

avkopplingsteck

en. 

Deltagarna vart 

slumpvist uppdelade i 

en interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. 

Interventionen bestod 

av sederande musik 

via CD-spelare. 

Datainsamlingen 

bestod av 

polysomnografi två 

första timmarna av 

sömnen och 

subjektiva enkäter, 

VSH Sleep Scale. 

Relaxationsnivån 

mättes med hjärtrytm, 

arteriellt tryck och 

andningsfrekvens.  

N=55 

(27) 

Det framkom ett statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna angående den subjektiva sömnkvalitén. 

Interventionsgruppen upplevde en bättre sömnkvalité än 

kontrollgruppen. Polysomnografin visade ingen 

signifikant skillnad i sömnstegen 1-2 dock en signifikant 

skillnad i steg 3-4. Statistiska signifikanta skillnader 

framkom mellan grupperna i utvärderingen av hjärtrytm, 

arteriellt tryck och andningsfrekvens.  

 

Deltagna skulle kunna kommunicera, vara vid medvetande 

och klara, inga hörselsvårigheter, inga alkoholproblem, 

inga infektionssjukdomar.  

RCT  

II 

 

  



XII 

 

 

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. 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av att 

använda 

öronproppar 

under natten för 

att 1, se om 

delerium och 

konfusion kan 

förhindras 2, se 

om 

sömnkvalitén 

ökar. 

En randomiserad 

klinisk studie med 69 i 

interventionsgruppen 

och 67 i 

kontrollgruppen. 

Datainsamlingen 

genomfördes med 

enkäter på fem frågor 

om sömnen och 

NEECHAM skala om 

delerium. Forskarna 

var blinda vid 

datainsamlingen. 

N=221 

(85) 

Användandet av öronproppar sköt upp uppkomsten av 

delerium och konfusion och minskade incidensen av dessa. 

Alla patienterna som sov med öronproppar rapporterade 

bättre subjektiv sömnkvalité än kontrollgruppen. Största 

skillnaden mellan grupperna på effekten kom vid första 

natten av interventionen.  

 

Krav på deltagarna var att de skulle kunna prata samma 

språk, Glasgow coma scale var minst 10, inga hörselskador, 

ingen demens, förvirring eller delerium. Inget samtida 

användande av sederande läkemedel.  

 

 

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. 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av 

öronproppar och 

ögonmask hos 

patienter. 

 

Två stegs crossover 

klinisk studie med 25 i 

vardera. Grupp A fick 

interventionen första 

natten medan grupp B 

fick interventionen 

andra natten, båda fick 

utbildning hur de 

använde öronproppar 

korrekt. 

Datainsamlingen 

genomfördes med 

enkäten VSH Sleep 

Scale som består av 

åtta frågor. 

N=50 

(0) 

Statistisk signifikanta skillnader vid interventions natten. Det 

visade att interventionen gav effekten och att patienterna har 

kunnat minska störningsmoment med hjälp av denna metod. 

Daglig vila minskade vid användande av interventionerna. 

Antagligen för att sömnen på natten ökat och var inte i behov 

av mer sömn. 

 

Deltagarna skulle vara orienterade i tid och rum samt läsa 

och prata persiska. Studien genomfördes minst 48 timmar 

efter avslutad operation. Inga tidigare trauma mot huvudet, 

inga kroniska sömnsvårigheter, inga mentalsjukdomar, inga 

skador på ögon eller öron samt ingen allergi mot 

öronproppar och ögonmask.  

RCT 

II 

 


