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SAMMANFATTNING 

 

 

Kontinuerligt ljud kan vara påfrestande i den dagliga arbetsmiljön. På sjukhus vårdas 

patienter som är utsatta för en konstant ljudmiljö. Även barn som vårdas på avdelningar 

utsätts för den konstanta ljudmiljön. Arbetsuppgifter och lagen kräver av sjuksköterskor att 

de utför ett professionellt arbete som ska garantera högsta patientsäkerhet under dessa 

arbetsförutsättningar. 

 

Studiens syfte var att belysa ljudmiljöns påverkan på sjuksköterskors arbete och 

patientsäkerhet inom intensivvård samt neonatal intensivvård. Frågan om eventuella 

lösningar att reducera larm kom även att undersökas. 

 

Författarna valde en litteraturöversikt som metod. I litteraturstudien undersöktes och 

jämfördes 16 artiklar med varandra. Artiklarna söktes i databaserna CINAHL, PubMed, 

PsychInfo och Academic Search Elite. För att få så många artiklar som möjligt gjordes 

både databassökningar och manuella sökningar. Artiklarna som uppfyllde 

inklusionskriterierna skulle vara engelsk- eller svenskspråkiga, inte äldre än 10 år, 

originalartiklar, handla om intensivvård och vara peer reviewed.  

 

För att besvara syftet delades resultaten in i fyra rubriker. Man fann bland annat att 

sjuksköterskor hanterade larmen på en intensivvårdsavdelning bättre om de hade extra 

kunskap om övervakning och larmapparatur eller hade längre yrkeserfarenhet inom 

området samt övervakningssystemen och apparaterna de arbetade med. Larmen skulle 

kunna minskas om de anpassades efter individuella patientbehov.  

 

Sjuksköterskor påverkas negativt av en konstant (hög) ljudmiljö vilket i sin tur påverkar 

patientsäkerheten. Patientsäkerheten blir påverkad då sjuksköterskor använder larmen som 

informationskälla men kan även bli stressade av för många olika larm och även ignorera 

dem.  

 

 

Nyckelord: Ljudmiljö, Patientsäkerhet, Intensivvårdsavdelning, Fatigue, neonatal 

intensivvårdsavdelning 
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INLEDNING 

 

Arbetet på en intensivvårdsavdelning ställer speciella krav på sjuksköterskor. Arbetet innebär 

att de ofta blir utsatta för oförberedda situationer som sker under tidspress och under en hög 

ljudnivå från apparater, personal och patienter. Genom forskning och teknologi växer antalet 

medicintekniska apparater inom intensivvården. Övervakningssystemen blir mer och mer 

komplexa vilket skapar mer ljud och ställer krav på sjuksköterskor. En tystare närmiljö för 

barnen och andra patientkategorier är viktigt.  

 

BAKGRUND 
 

Vårdmiljö 

 

Vårdmiljö är ett begrepp som används för att beskriva miljön kring en patient där omvårdnad 

genomförs. Samtidigt är patientens vårdmiljö sjuksköterskans arbetsmiljö. Svenska 

Intensivvårdsregistret [SIR] (2015) kallar vårdmiljön på en intensivvårdsavdelning för en 

högteknologisk vårdmiljö där patienterna har sällskap av personalen dygnet runt.  

 

Ljudmiljö 

De flesta larm används inom riskområden såsom intensivvårdsavdelningar och liknande. Här 

är larmen oftast insatta för att uppmärksamma sjuksköterskan om det sker en förändring i 

deras patientens tillstånd eller om det uppstår en livshotande situation. Varje larm måste 

därför uppmärksammas och analyseras av sjuksköterskan. Röda larm kräver oftast att 

sjuksköterskan tittar till patienten omedelbart (Meeks, 2014). Alla hjälpmedel som till 

exempel respiratorer, övervakningsmonitor med mera ger en ljudsignal. Sjuksköterskans 

uppgift är bland annat att kunna skilja mellan dessa olika signaler. Avviker en av de nämnda 

parametrarna så signalerar övervaket att något händer eller har hänt genom ett larm. Meeks 

(2014) skriver att larm på en övervakningsmonitor bestäms av patienternas individuella 

värden som mäts, samt de individuella larminställningarna. De beskriver även att miljön runt 

ett nyblivna föräldrapar inte skulle behöva extra övervakningssystem och störande ljud då 

denna ska vara lugn och vara mysigt för den nyblivna familjen. Föräldrarna som vårdas 

tillsammans med sitt barn på en avdelning kan bli störda av ”onödiga larm”. Dessa larm 

kräver ingen direkt uppmärksamhet av sjuksköterskor, men de finns. Larmnivån och ljudet 

generellt, är samma som det är vid ”nödvändiga” eller ”viktiga” larm, kan framkalla ångest 

och en ökad otrygghet hos de nyblivna föräldrarna i den främmande omgivningen (Meeks, 

2014). 

 

Ljudnivåer 

Ljud är komplext på grund av att det uppfattas subjektivt och påverkar olika faktorer, till 

exempel sociala och kulturella. Människor reagerar olika på ljud eftersom de är olika 

sensibiliserade (Kam, Kam & Thompson, 1994). Styrkan av ljudet mäts i decibel [dB]. En 

logaritmskala visar förhållandet mellan ljudtryck och en referensnivå (Kam et al., 1994). 

Vandenberg (2007) beskriver också ljud i dB, om ljudet ökas i dB ökas det exponentiellt. 

Förtydligande; dB underligger en logaritmisk progression, med det menas att om dB ökar med 

tre steg blir ljudet dubbelt så högt. En lugn konversation av vuxna kan nå upp till 55 dB. I dB 

(A) mäts ljudets intensitet efter ljudet filtrerades så att det liknar områden vi människor är 

känsliga för. På grund av fysiologiska och psykologiska skillnader hos individer kan stress 

och förtrytelse framkallas av ljud (Bruel & Kjaer, 1984, refererat i Baileys & Timmons, 

2005). Tidigare studier som Baileys och Timmons (2005) refererar till visade att kontinuerligt 

ljud är mindre stressframkallande än plötsliga och oväntade ljud som kan uppstå. Baileys och 



                       

2 

 

Timmons (2005) refererar även till att Health and Safety Executive (1989) rekommenderar att 

ljudet inte ska överskrida en 90 dB-gräns under ett åtta timmars arbetspass. Detta för att 

patienternas psykologiska tillstånd kan påverkas, exempelvis genom att framkalla  

sömnsvårigheter. Under sömnperioder ska ljudet runt omkring inte vara högre än 40 dB 

(Freedman, Kotzer & Schwab, 1999). Ljudet som finns på intensivavdelningar orsakas av 

övervakningsmonitor, medicinsk utrustning samt telefoner. Alla dessa apparater ger ifrån sig 

olika ljud med olika ljudnivåer. Phillips och Barnsteiner (2005) påstår att larm på avdelningar 

är dåligt utvecklade. Det är svårt att skilja mellan viktiga och oviktiga larm när allt låter 

nästan likadant. I studien av Baileys och Timmons (2005) beskriver sjuksköterskorna att larm 

inte är till hjälp då de för det mesta är falska larm.  

 

Tab. 1: Exempel för olika ljud i dB, inspirerad av sound levels chart (u.å.), fri översatt 

(https://howardsgoodyearblog.files.wordpress.com/2012/02/sound-levels-chart.jpg) 

 

ljudnivå dB exempel 

akustisk trauma 

(smärtsam) 

140 skottlossning 

 120 konsert 

extrem hög 110 ambulanssiren 

 100 tunnelbana, helikopter 

 90 motorcykel 

mycket hög 80 skrikande barn 
hög 70 bil, trafik 

 60 samtal 

lagom 50 stark regn 

svag 40 kylskåp 

 30 viska 

 20 tickande klocka 

 

 

Rekommendationer 

Världshälsoorganisationen [WHO] rekommenderar i sina ”Guidelines for community noise” 

(1999) en ljudnivå på sjukhuset mellan 30-40 dB i patientsalarna. Den kontinuerliga ljudnivån 

ska inte överstiga 30 dB för att inte utlösa sömnstörningar eller påverka patienternas vila och 

återhämtning. Vid särskilda händelser ska ljudnivån ligga under 45 dB. En för hög ljudnivå 

och buller över en längre tid kan påverka hjärtfrekvensen och blodtrycket. WHO 

kommenterar även en förstärkning av ångest och emotionell stress genom ljud. Vidare visades 

att buller kan ha effekt på arbetsförmåga och säkerhet. Det kan öka antalet fel i arbetet men 

effekterna beror på vilken typ av buller och vilka arbetsuppgifter som utförs. En likartad 

uppfattning har Socialstyrelsen i sina allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6). En 

maximal ljudnivå på 45 dB ska inte överstigas och detta gäller för rum för undervisning och 

vård. 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (AFS 2005:16) behandlar buller på en arbetsplats. 

Gränsvärden, som inte får överskridas, ligger på 85 dB för daglig exponeringen av buller. De 

förtydligar exponeringsvärden för olika arbetsförhållanden. Under arbetsförhållanden med 

stora krav på stadigvarande koncentration eller behov av att kunna föra samtal obesvärat, till 

exempel patientsamtal, ska ljudexponeringen inte vara högre än 40 dB. Arbetsmiljöverket ger 

rekommendationer om störande buller. Ljudets egenskaper är ljudets styrka, frekvens- och 

tidskaraktär. Ljudet upplevs mer störande när det varierar i ton och nivå än när det är konstant. 

https://howardsgoodyearblog.files.wordpress.com/2012/02/sound-levels-chart.jpg
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De beskriver psykologiska och fysiologiska effekter av buller. Psykologiska effekter kan vara 

trötthet och irritation som personen oftast själv inte kopplar till buller. Fysiologiska reaktioner 

kan visas som ökad hjärtfrekvens och förhöjt blodtryck.  

 

 

Intensivvård 
 

En intensivvårdsavdelning är en avdelning som skiljer sig från vanliga avdelningar genom att 

patienterna har särskilda övervakningssystem. Detta för att inte missa något i patientens 

hälsoprocess. Att kunna tolka information på en övervakningsmonitor är en uppgift för 

sjuksköterskan som jobbar på en intensivvårdsavdelning. Intensivvård är inducerad efter en 

olycka, livshotande hälsotillstånd eller även en operation (SIR, 2015). Patienter som befinner 

sig på en högspecialiserad avdelning som en intensivvårdsavdelning kan ha fått en svår sepsis 

(blodförgiftning), återupplivning med hjärt- lung- räddning och behöver då övervakas/  

kontrolleras. Även vätsketerapi vid cirkulationssvikt eller en kylbehandling vid hjärtstopp 

behandlas på en intensivvårdsavdelning (Svensk förening för anestesi och intensivvård 

[SFAI], 2015). På en intensivvårdsavdelning jobbar specialiserade läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor då övervakningssystem och sjukdomar kräver avancerad kunskap (SIR, 

2015). Ett övervakningssystem är en monitor där vårdpersonalen kan se och tyda till exempel 

hjärtfrekvens, andningsfrekvens, blodtryck och syresättning. För att kunna följa upp 

patienternas behandling och terapi har det under flera år utvecklats en hel del specialteknik, 

bland annat respiratorer, invasiv blodtrycksmätning, blodgasapparater, kyl- och/ eller 

värmebehandling och infusionspumpar. Respirator kommer att sättas in om en patient måste 

sänkas i medvetande av behandlingsskäl. En läkemedelsinducerad medvetandesänkning kallas 

även för sedering. Respiratorer sätts också in om en patient redan är medvetslös och behöver 

hjälp med sin andning för att kunna syresätta kroppen på fortsatt bästa sätt (SIR, 2015). När 

det behövs blodtrycksmätning, så genomförs den med en liten kateter som sitter i en artär, 

oftast nära handleden där pulsen kan mätas. Denna mätning kallas invasiv då den sker i 

kärlen. Prov för artärblodgasanalyser kan tas via samma kateter som används för 

blodtrycksmätningen (SIR, 2015). Dessa analyser är ett blodprov som personalen tar för att 

kunna se om patienterna till exempel får det andningsunderstöd de behöver eller om 

elektrolyterna som kroppen behöver för att kunna reglera sitt hälsotillstånd måste tillföras 

alternativt kompenseras. Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning kan variera i 

ålder.  

 

Neonatal intensivvård 
 

Enligt uppgift från Statistiska centralbyrån föddes 114 034 barn i Sverige år 2013. Antalet för 

tidigt födda barn av enkelbörd är fem procent och flerbörd 42 procent. Enligt definitionen är 

ett barn för tidigt född före graviditetsvecka 36 och sex dagar (Socialstyrelsen, 2014). Inte alla 

barn som föds för tidigt är i behov av akut hjälp på en neonatal intensivvårdsavdelning. Att 

barnet får ett snabbt och medicinskt korrekt omhändertagande på en neonatalavdelning 

förbättrar deras prognos för framtiden. 

 

På en neonatal intensivvårdsavdelning är ett för tidigt fött barn uppkopplat till ett 

övervakningssystem. Vårdpersonalens observationer bidrar till överlevnad och hälsa för 

barnet (Lagerkrantz, Hellström-Vestas & Norman, 2008). Vissa för tidigt födda, 

prematurfödda, barn får näring genom en matpump, andningsunderstöd genom till exempel en 

respirator och kan få en behandling som kallas fototerapi om de får behandlingskrävande 

ikterus. En del barn får intravenös behandling till exempel med antibiotika för att 
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profylaktiskt hjälpa immunförsvaret (Berg, Chavez & Serpanos, 2010). Att jobba med 

nyfödda barn betyder att sjuksköterskan tar hand om både föräldrarna och det sjuka eller för 

tidigt födda barnet. Den normala omställningsprocessen för att bli förälder avbryts när ett barn 

föds för tidigt.   

 

Enligt Menossi Grecco, Harumi Tsunemi, Ferreira Gomes Balieiro, Yoshiko Kakehashi och 

Moreira Pinheiro (2013) har föräldrar till ett för tidigt fött barn svårt att vara lugna och 

fokuserade på sitt nyfödda barn. Föräldrarna blir oftast rädda när en larmsignal ljuder kring 

deras barn. Apparaterna kring barnet kan göra att föräldrarna distanserar sig från sitt barn och 

föräldrarna behöver ofta information om varför vissa apparater behövs. De kan också vilja ha 

förklaringar på den information som en övervakningsmonitor ger (Menossi Grecco, et al., 

2013).  

 

Kunskapen om betydelsen av barnets omvårdnad för dess överlevnad har ökat. Det 

tillkommer fler och fler apparater i barnets närmiljö, till exempel övervakningssystem, 

respiratorer och sprutpumpar för infusioner och mat. Alla dessa apparater har larmfunktioner 

med olika volym och larmljud. På många neonatalavdelningar vårdar man enligt Newborn 

Individualized Developmental Care and Assessment Program [NIDCAP] (Lagerkrantz et al., 

2008). NIDCAP har sitt ursprung från 1970- talet och beskriver ett omvårdnads- och 

vårdprogram. Miljön runt barnet ska vara lugn och dämpad. Enligt NIDCAP-modellen ska 

apparaterna inom en neonatal intensivvårdsavdelning ha en lägre ljudnivå än 40 dB. 

Personalen arbetar regelbundet med att justera ljudnivåer. Barnen utsätts dock för pågående 

larm, bullriga kuvöser och högt skärande ljud upp till 80 dB vilket förekommer regelbundet 

på en neonatal intensivvårdsavdelning. Enligt Berg et al. (2010) ska larmet på en neonatal 

intensivvårdsavdelning inte överstiga 50 dB(A). I studien från Croop Woods, Raney och 

Bredle (1994) som spelade in larm från intensivvårdsavdelningar kunde bara 50 procent av 

sjuksköterskorna identifiera de röda larmen (allvarliga) rätt och bara 40 procent de larm som 

är gula (mindre allvarliga).  

 

Föräldrars delaktighet 

Föräldrar blir man från det när barnet föds. Föds ett barn för tidigt eller sjukt så kommer 

barnet vara patient på en neonatal intensivvårdsavdelning. I dessa fall är det ytterst viktigt att 

sjuksköterskan fångar upp de nyblivna föräldrarna och hjälper dem att få vara delaktiga i 

barnets vård, vilket underlättar för dem att knyta an till sitt barn (Lagerkrantz et al., 2008). 

Anknytningen kan försvåras genom att det för tidigt födda barnet ger svagare signaler och är 

mindre vaket än fullgångna barn. Föräldrarna kan göras delaktiga till exempel genom att få 

föräldrarundervisning från barn-, under- eller sjuksköterskor. Detta kan i sin tur förstärka 

deras föräldrar- barn- kontakt. Omvårdnaden på en neonatal intensivvårdsavdelning riktar sig 

mot hela familjen och kallas för familjecentrerad vård. Socialstyrelsen (2014) har gjort en 

bedömning där det står tydligt skriven att vården av extremt för tidigt födda barn ska vara 

familjecentrerad. För vården betyder detta att den ska vara individualiserad, 

utvecklingsstödjande, erbjuda familjevård såsom samvård. Den ska även aktivt involvera och 

informera föräldrarna. Familjevård innebär att familjen inte behöva skiljas åt och föräldrarnas  

såsom barnets individuella behov bör respekteras så långt möjligt. Dessutom är det viktigt att 

föräldrarna är involverade i att sköta och vårda sitt barn. Att föda sitt barn för tidigt och ha sitt 

barn på en neonatalavdelning kan utlösa stress hos föräldrarna (Lagerkrantz et al., 2008). 

Föräldrarna är oftast mycket rädda och oroliga för barnets tillstånd och överlevnad. För att 

hjälpa både barnet och föräldrarna att knyta an till varandra involverar sjuksköterskor 

föräldrar i barnets omvårdnad. En metod som kallas hud- mot- hud eller känguru- metoden 

används på neonatalavdelningar. Hud- mot-hud är en metod där barnet läggs mot mammans 
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eller pappans nakna hud (bröst) så att barnet kan känna sin förälders doft, lyssna på dess 

hjärtslag, andning och röst. Detta hjälper det för tidigt födda barnet att kompensera för flera 

störande moment som till exempel ljud, ljus och aktiviteter i sin miljö (Lagerkrantz et al., 

2008). Enligt Lagerkrantz et al. (2008) är NIDCAP- metoden ett hjälpmedel för barnet att 

hantera och klara av vården och miljön. Metoden ser barnet som en aktiv deltagare i sin 

utveckling. Föräldrarna anses som mycket viktiga personer och ska så tidigt som möjligt lära 

sig tolka barnets signaler och vara delaktiga i sitt barns omsorg. Som förälder får man stöd 

genom personalen och föräldrar undervisning (Lagerkrantz et al., 2008). Oftast blir det en 

omställning för hela familjen när en familjemedlem blir sjuk eller drabbas av ohälsa. Alla i 

familjen blir drabbade. Familjen vill gärna finnas, ge stöd och visa förståelse (Friberg & 

Öhlen, 2010). Familjen och föräldrarna behöver information om vad som händer med barnet 

och hur de kan hjälpa till samt stödja barnets utveckling, att mogna och att hantera livet 

utanför livmodern.  

 

Sjuksköterskors roll inom hälso- och sjukvården 
 

Sjuksköterskans ansvar 

Enligt International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor har varje 

sjuksköterska ansvar för sina bedömningar. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap. 

6, §2) är det sjuksköterskors eget ansvar att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Vidare 

står i SFS (2010:659, kap. 6, §3) att sjuksköterskor får delegera om situationen kräver detta 

men har då fullt ansvar för att den personen som utför delegeringen gör rätt. Sjuksköterskan är 

medveten om miljöns betydelse för hälsan och att sin egen hälsa ska skötas så att förmågan att 

ge god vård inte riskeras. När ny teknik och ny forskning används ansvarar sjuksköterskan för 

att vården överensstämmer med patientens säkerhet, värdighet och rättigheter (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Moraliskt ansvar inom  personlig eller yrkesmässig kontext 

skiljer sig inte åt. Vår uppmärksamhet som människor och vårt bemötande av patienter som 

sjuksköterskor står i samband med varandra (Henriksen & Vetlesen, 2001).  

 

Den lidande människan 

Enligt ICN:s kod har sjuksköterskan ansvar för fyra grundläggande områden, att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Samtidigt nämner Socialstyrelsen (2005) att sjuksköterskor ska i möjligaste mån lindra 

patientens lidande.  
 

Katie Eriksson (1994) skriver dock att lidande inom vården har ändrat sig. Vården lindrar inte 

bara lidande utan skapar också lidande för patienterna. Hon formulerar tre typer av lidande 

inom vården: livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande betyder att livet som 

fanns förut inte kan fullföljas längre. Livslidande kan beröra patientens hela livssituation och 

kan vara förlust av existensen. Sjukdomslidande kan vara en form av smärta och kan delas 

upp i två former. Den ena är kroppslig smärta som har sin ursprung i sjukdomen och 

behandlingen. Den andra är själsligt och andligt lidande som orsakas av förnedring, skam och 

/eller skuld som patienter upplever i samband med sin sjukdom eller behandling. Om detta 

uppstår av sjuksköterskors fördömande attityd ligger det nära vårdlidande. Vårdlidande 

skildrar ett lidande förorsakad av vård, utebliven eller otillräcklig och är alltid ett onödigt 

lidande. Det medför även en kränkning av människans värdighet. Utebliven vård eller icke-

vård kan vara en följd av bristande förmåga hos sjuksköterskor att se och bedöma patientens 

behov. Enligt Dahlberg (2002) kan vårdlidande betyda att patienten står utanför sitt eget 

vårdande och att patienten inte förstår vad som händer. Utebliven vård innebär att patientens 

lidande inte uppmärksammas, lidandet blir inte sett eller hört. Patienter som vårdas på en 
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intensivvårdsavdelning kan oftast inte själv uttrycka sitt vårdlidande. Enligt Eriksson (1994) 

har den professionella vården den naturliga vården som mål. Att vården är inriktad på 

högteknologi kan riskera att människans grundliggande behov glöms bort.  

 

Fatigue 

Fatigue är svårt att beskriva som ett vanligt begrepp. På svenska skulle det närmast användas 

som begreppen utmattning eller trötthet. Enligt Joinson (1992) beskrivs begreppet för första 

gången som en typ av utbrändhet hos sjuksköterskor som hjälper traumapatienter.The 

American Psychiatric Association skriver att de olika typer av trauma som en patient kan få 

är, till exempel hotande död, stora operationer, misshandel av en närstående eller andra 

livshotande sjukdomar (Sacco, Ciurzynski, Harvey & Ingersoll, 2015). I andra vetenskapliga 

artiklar används begreppet för att beskriva en blandning av utbrändhet och sekundär 

traumatisk stress. Som sekundär traumatisk stress anser Kelly, Runge och Spencer (2015) att 

effekter av belastning, ångest och en stor del andra negativa emotionella känslor kan uppträda 

hos sjuksköterskor som har vårdat personer som upplevt traumatiska händelser. Fatigue kan 

även betyda kronisk stress som är ett resultat av vad en tung livshändelse kan orsaka (Carter, 

Dyer & Mikan, 2013). Sacco et al. (2015) skriver att sjuksköterskor är utsatta för hög risk av 

att drabbas av fatigue genom sitt dagliga arbete, genom att de ansvarar för sina patienter som 

kan  gå genom olika livshändelser som uppträder plötsligt, kan förvanska och/ eller är 

livshotande. Fatigue är ett fenomen som har liknande signaler som posttraumatisk stress 

syndrom (Sacco et al., 2015). Beskrivningen om att fatigue är en del av utbrändhet som 

innebär frustration med arbetsmiljön finns även som tidigare nämnt beskrivningar om att 

fatigue är en sekundär traumatisk stress.  

 

Patientsäkerhet 
 

Patientsäkerhet är enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) det yttersta skyddet mot 

vårdskada. Lagen definierar en vårdskada som ”...ett lidande, kroppslig eller psykisk skada 

eller sjukdom som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 

kontakt med hälso- och sjukvården”(SFS, 2010:659, kap.1, 5§). I hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (SFS, 1982:763) står skrivet i 2a§ att vården ska uppfylla kraven på god vård samt att 

”... tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.”. HSL riktar sig även mot 

vårdgivaren och stadgas ”... vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet...” 

(SFS, 2010:659, 28§). Enligt Ödegård (2013) ska vårdgivaren vidta de åtgärder som måste 

vidtas för att förebygga vårdskador. Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap. 3, 2§) säger 

att en tidsplan ska upprättas för åtgärder som inte kan vidtas direkt. Vårdgivaren ska ta in 

information om risker som finns i verksamheten och ska bedriva och använda det i sitt 

säkerhetsarbete. Bestämmelserna har redan tydliggjort att en vårdgivare är skyldig att bedriva 

ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (Ödegård, 2013). Enligt WHO (2014) får en av 10 

patienter en sjukhusrelaterad skada under tiden han/ hon vårdas på ett sjukhus. I utvecklade 

länder drabbas sju av 100 patienter och 10 av 100 patienter i utvecklingsländer av 

sjukhusrelaterade infektioner. I hela världen är det flera hundra patienter av miljoner som 

drabbas av så kallade vårdskada. 
 

Enligt Hospital National Patient Safety Goals (2015) är larm för att uppmärksamma 

personalen, framför allt sjuksköterskorna, om att deras patienter har problem och/eller har en 

förändring i sina vitalparametrar. Vitalparametrar kallas blodtryck, hjärtfrekvens och 

syremättnad alternativt saturationsmätning. Även kroppstemperatur och andningsfrekvens 

inkluderas i vitalparametrar. Patientsäkerheten ska garanteras med hjälp av pålitliga 

övervakningssystem. 
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Enligt Meeks (2014) bör sjuksköterskor följa fem strategier för att tillgodose patientsäkerhet 

med larm. Först ska sjuksköterskor aldrig tysta ett larm utan att ha tittat till patienten. Som 

andra strategi bör sjuksköterskor analysera ett larm och kontrollera att larmparametrarna är 

satta på rätt intervall. Att koppla loss patienten, till exempel om han/ hon skulle behöva gå på 

toaletten, anses som den tredje strategin. Den fjärde strategin är att sjuksköterskor skulle 

kunna anpassa larmgränsen till individuella patientbehov. Sista och femte strategin som 

förslås är att sjuksköterskor ska lyssna på uppkomma ljud och även kolla larm som tystnade 

av sig själva.  

 

 

Problemformulering 

 

Vårdmiljön på intensivvårdsavdelningar präglas av mycket teknik och en konstant ljudmiljö. 

Trots att vårdmiljön på intensivvårdsavdelningar ska vara så lugn och avslappnad som 

möjligt. Utan alla larmfunktioner är det svårt att bedriva en säker intensivvård. All utrustning 

ska vara till hjälp och stöd för att sjuksköterskan ska ha kontroll över patientens tillstånd. Att 

vårda i en konstant ljudmiljö är krävande både för personal, patienter och deras anhöriga. När 

en patient befinner sig på en intensivvårdsavdelning innebär det en intensiv övervakning. Med 

god kännedom om att larmet är kopplat till förändringar av patienternas tillstånd, kan det 

utlösa stress hos sjuksköterskan. Därför är det av stor vikt att belysa ljudmiljöns påverkan 

både på sjuksköterskans arbete och patientsäkerheten. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa ljudmiljöns påverkan på sjuksköterskors arbete och patientsäkerheten 

inom intensivvård. 

 

Frågeställning 

 

Hur är ljudmiljön inom intensivvård och neonatal intensivvård? 

Hur påverkar ljudmiljön sjuksköterskors arbete inom intensivvård? 

Hur påverkas patientsäkerheten av ljudmiljön? 
 

 

METOD 

 

Litteraturöversikt valdes som metod för att beskriva kunskapsläget inom det valda området 

och att kunna besvara syftet (Forsberg & Wengström, 2013). En litteraturöversikt är att söka, 

kritiskt granska och sammanställa artiklar i det valda forskningsområdet. Metoden valdes då 

det var oklart hur mycket forskning i detta problemområde har utförts tidigare.   

 

 

Urval 
 

Inklusionskriterier för denna studien var att artiklarna skulle vara originalartiklar med 

publiceringsår mellan 2005 och 2015 samt engelsk- eller svenskspråkiga artiklar. 

Populationen är patienter och personal på intensivvårdsavdelningar. Ett till 
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inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara peer reviewed. Exklusionskriterier var 

utländska artiklar som inte är översatt till engelska, äldre artiklar och reviews. 

 

Datainsamling 
 

Sökningar i databasen utfördes under slutet av september 2015 och i början av januari 2016. 

Artikelsökning gjordes genom databaserna Medline [PubMed], Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature [CINAHL], Psychology Information [PsycINFO] och Academic 

Search Elite. Academic Search Elite är en databas som erbjuder information i flera olika 

områden bland annat konst, litteratur, datorvetenskap och medicin. PsycINFO behandlar 

områdena beteendevetenskap och psykologi. CINAHL och PubMed innehåller artiklar om 

omvårdnad och medicin. En bred sökning utfördes för att inte missa relevant forskning 

(Forsberg & Wengström, 2013).  
 

Sökorden var clinical alarms, fatigue, patient safety, health facility environment, equipment 

alarm systems and neonatal intensive care. För att kunna vidga sökningen används också 

sökorden stress, concentration, nursing care, influence, patient and relatives. Dessa sökningar 

gav dock inga relevanta träffar och togs inte upp i tabellen. Vid sökningar för clinical alarms 

AND fatigue hittades samma artiklar som inkluderades i litteraturöversikten i både CINAHL 

och PsycINFO. PsycINFO togs inte upp i söktabellen av denna anledning. Detsamma händer 

vid sökningen för clinical alarms AND patient safety. Här hittades samma artikel i Academic 

Search Elite, PsycINFO och i CINAHL som inkluderades. Detta är anledning varför 

Academic Search Elite och PsycINFO inte  presenteras i söktabellen. 
 

Tabell 2: Antal träffar med ovan angivna sökord. 

Databas Sökord/ 

kombination av 

sökord 

Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL clinical alarms 

AND fatigue 

9 9 5 2 

CINAHL clinical alarms 

AND patient 

safety 

23 13 8 1 

PubMed patient safety 

AND alarm 

fatigue 

48 10 7 3 

PubMed (NICU) AND 

noise 

126 13 9 4 

CINAHL equipment 

alarm systems 

AND noise 

43 10 5 1 
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CINAHL neonatal 

intensive care 

AND patient 

safety AND 

noise 

1 1 1 1 

CINAHL Equipment 

alarm systems 

AND fatigue 

55 18 5 1 

 

En manuell sökning gjordes efter att författarna läste de utvalda artiklarna och hittade 

referenser i artiklarnas referenslista som kunde beröra ämnet av den aktuella studien. Det 

valdes ytterligare tre artiklar genom den manuella sökningen som var relevanta för att besvara 

syftet. Samtidigt inkluderades artiklar trots att två inte uppfyllde inklusionskriteriet om en tio-

årsgräns. 

 

Dataanalys 
 
Artiklarna lästes och granskades. Både kvalitativa och kvantitativa studier har valts i syfte att 

få en så heltäckande bild som möjligt av problemet. Samtliga inkluderade artiklar lästes 

upprepade gånger av båda författarna. De vetenskapliga artiklar som valdes ut gav en översikt 

över litteraturen och kunde besvara syftet (Henricson, 2012). Författarna analyserade även 

vilka ljudnivåmätare används i de olika artiklar. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2005:6) ska en 

ljudnivåmätare uppfylla vissa kriterier som krävs för att mäta buller. Ljudnivåmätaren ska 

kunna mäta A-vägd ekvivalent och maximal ljudtrycksnivå och det räknas som lägsta kravet. 

C-vägningsfilter bör mätaren också ha. Lågfrekvent buller kan även mätas genom enskilda 

tersbanden i intervallet 31,5 till 200 Hz. 

 

Författarna försökte dela upp artiklarna i olika rubriker med hjälp av syftet. Detta ändrades 

ytterligare vid en granskning av artiklarnas resultat. Efter detta fanns fyra olika resultat som 

var huvudfynden i de olika studierna. Det resulterade i fyra rubriker. Rubrikerna tilldelades 

efter artiklarnas innehåll. Resultatet av de flesta artiklarna omfattade även flera rubriker. 

Artiklarna sorterades efter likheter och skillnader. Artiklar som fick samma resultat som andra 

artiklar svarade på forskarnas syfte. Artiklarna som visade ett motsatt resultat av det som 

skulle undersökas diskuterades i studiens diskussionsdel. En sammanfattning av artiklarna 

som inkluderades i studien dokumenterades i en matris (Bilaga 2), en sammanställning av 

artiklarnas syfte, metod och resultat (Friberg, 2006). Sexton artiklar valdes ut för att kunna 

besvara syftet. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (bilaga 1) användes för att 

bedöma kvaliteten på artiklarna. De utvalda artiklarna uppfyllde kriterierna samt att de har en 

bra kvalitet. 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Enligt CODEX som drivs av vetenskapsrådet (2015) har varje forskare ansvaret att sitt 

forskningsarbete är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. I litteraturstudier bör etiska 

principer lyftas i urval av forskning och hur resultaten presenteras. Varje forskare skall ha 

förståelse för de etiska aspekter som berör forskningen (All European Academics [ALLEA], 

2013). Under en litteraturgenomgång så ska viktiga aspekter inom etik övervägas. Inom 

forskning får fusk och ohederlighet inte förekomma. Såsom oredlighet inom forskningen, det 

vill säga att forskarna inte får plagiera, fabricera och förfalska vetenskapliga resultat 
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(CODEX, 2015). Det ska inte förekomma en missvisande analys av insamlade data som kan 

leda till förvrängning av tolkningen. Värdet av litteraturstudier utgår ifrån de slutsatser som 

dras av författaren. All data som stödjer eller inte stödjer syftet av författaren ska presenteras 

och vidare måste alla artiklar som ingår anges och redovisas (Forsberg & Wengström, 2013). 

Forskningen skall alltid följa en god forsknings- och dokumentationssed (CODEX, 2015). 

Bearbetning av information som gjordes vid datainsamling, utvärdering och presentation i 

denna litteraturstudien gjordes med god forskningssed. Det vill säga att författarna till det 

föreliggande arbetet inte ha medvetet plagierat, fabricerat och förfalskat vetenskapliga 

resultat. Vidare ska de utvalda studierna ha fått tillstånd från etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

 

RESULTAT 

 

Artiklarna som utvaldes delades upp i rubriker. De fyra valda rubrikerna är ”Ljudmiljö”,  

”Ljud och sjuksköterskors arbete”, ”Utbildningar för sjuksköterskor” och  ”Sjuksköterskans 

kunskap om larmpåverkan och patientsäkerhet”. 

 

Ljudmiljö 
 

Morrison, Haas, Shaffiner, Garrett och Fackler (2003) mätte ljudmiljön på en 

intensivvårdsavdelning för barn och deras resultat visade att ljudgenomsnittet på dagtid låg på 

61.2 dBA och nattetid på 58.8 dBA. De mindre salarna hade något högre ljudnivå jämfört med 

fyrbäddsalarna. Lägsta uppmätta värdet låg på 43 dBA och den högsta på 96 dBA. Antalet 

patienter som sjuksköterskorna i studien tog hand om var inte associerad till genomsnittet av 

ljudnivån på patientsalen, och patienterna med större vårdbehov blev omhändertagna i en  

lugnare patientsal. Ett högre antal personer på avdelningen var associerat med en högre 

genomsnittlig ljudnivå. Williams, Sanderson, Lai, Selwyn och Lasky (2008) hade i sin studie 

en genomsnittlig ljudnivå på 51dB. 
 

Ytterligare visade Milette (2010) att ljudet på en neonatalavdelning översteg 

rekommendationerna. Författaren kom i sin studie fram till att ljud och buller på en 

neonatalavdelning i Montréal, Kanada, låg mellan 52 dB och 83 dB. Genomsnittet låg på 

58,15 dB. Författaren kontrollerade variablerna som i denna studie var patientantalet och 

samtidigt personalmängd. Motsägelsefullt var att i studien av Morrison et al. (2003) beskrevs 

att antalet patienter som sjuksköterskan tog hand om inte påverkade ljudmiljön. Likaledes 

fann Bitan et al. (2004) i sin studie att desto mer ett barn blir skött eller får behandlingar ju 

mer larmade det också kring denna patient/ detta barn.  
 

Ketko, Martin, Nemshak, Niedner och Vartanian (2015) och Graham och Cvach (2010) 

beskriver två olika former av larm. Larmsignaler om patientens tillstånd som till exempel låg 

hjärtfrekvens eller arytmi eller larmsignaler som tillhör systemet som uppstår i samband med 

mekaniska eller elektriska problem. Antalet larm steg i Graham och Cvachs (2010) studie till 

942 larm per dag och både patientlarm och tekniska larm var inräknade. Likställt betyder det 

att ett larm låter var 92: a sekund. Drew et al. (2014) mätte också förekomst av larm och kom 

upp till en genomsnitt av 187 larm per patient per dag. 
 

I studier av Bridi, Louro och da Silva (2014), Pergher och da Silva (2012), Drew et al. (2014) 

och Sendelbach, Wahl, Anthony och Shotts (2015) fann man att byte av elektrokardiogram 

[EKG]- elektroder dagligen och preparering av patienternas hud är en fördel då 
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larmintervallet minskades. Med preparering av huden menas tvätt och skrubb och  eventuell 

att sprita huden efter tvätten och innan fastsättning av elektroderna. Syftet är att de sitter 

bättre och de ger en mer tillförlitlig avläsning. Sendelbach et al. (2015) testade även att 

använda engångssladdar som skulle vara bättre genom att minska förekomst av onödiga larm. 

Detta gav dock ingen minskning av antalet falska larm. En studie visade att 

saturationsmätaren är orsaken till de flesta larm som är onödiga (Bitan, Meyer, Shinar & 

Zmora, 2004).  
 

Studien av Domanico, Davis, Coleman och Davis (2011) och Williams, Sanderson, Lai, 

Selwyn och Lasky (2008) visade att ljudmiljön påverkar de för tidigt födda barnen. Barnen 

fick bland annat apnéer och pulsfall. Vid pulsfallen kunde man i studien påvisa att det tog upp 

till 130 sekunder tills barnet återhämtade sig. Pinheiro, Guinsberg, de Araujo Nabuco och 

Kakehashi (2011) undersökte ljudmiljön på en neonatal intensivvårdsavdelning och jämförde 

detta med ljudnivån i kuvösen. De mätte ljudnivåer i kuvösen mellan 45,4 dBA och 79,1 dBA. 

På samma neonatalavdelning mätte man upp värden mellan 52,6 dBA till 80,4 dBA. 

Williams et al. (2008) undersökte ljud på en neonatal intensivvårdsavdelning och invasivt 

arteriell blodtryck hos extremt prematurfödda barn. Forskaren fann att blodtrycket inte blir 

särskilt mycket påverkat. Däremot visade det sig att barn som var extremt för tidigt födda 

ökade i sin hjärtfrekvens efter ljudet. Durationen var från 45 till 130 sekunder. Barnen som 

också var prematurfödda men hade lite högre födelsevikt ökade i sin hjärtfrekvens efter ljudet 

i 25 till 60 sekunder. 
 

Watson, Kinstler, Vidonish III, Wagner, Davis, Kotowski och Daraiseh (2015) kom i sin studie 

fram till att personalens kommunikation är den största ljudkällan i den undersökta vårdmiljön. 

Vid samtal eller rapporteringen började små grupper blir mer högljudda då de inte förstått 

varandra när miljöljuden blev högre. I Watson et al. (2015) framkom att apparater också ger 

ljud ifrån sig så att föräldrar och personal höjer sina röster vid sina samtal. Även i Watson et 

al. (2015) var personalens kommunikation strax efter intensivutrustning (som respirator, 

övervak, med mera) ljudet som störde mest. Bakgrundsljud skulle inte vara högre än 70dBA 

men både apparater (72,9 dBA) och personalen (72,8 dBA) hamnade över denna gräns. 

 

Ljud och sjuksköterskors arbete på olika intensivvårdsavdelningar 
 

I studien från Morrison et al. (2003) och Watson et al. (2015) mättes hjärtfrekvensen hos 

sjuksköterskan. Sjuksköterskorna i studien av Watson et al. (2015) kom upp i en hjärtfrekvens 

på 184/ minut under ett arbetspass. Ökningen av hjärtfrekvensen kunde kopplas ihop med 

ljudmiljön på den neonatala intensivvårdsavdelningen där studien utfördes. Studien från 

Morrison et al. (2003) ägde rum på en intensivvårdsavdelning för barn. Där jämförde 

författarna stigande respektive sjunkande puls med ljudnivåerna på de olika patientsalarna. 

Morrison et al. (2003) mätte ljud i dB. Hörseln, hjärtfrekvensen och blodtrycket var normala 

för de deltagande sjuksköterskorna innan testet genomfördes. Många faktorer påverkade 

resultatet så som kompetens och erfarenhet hos sjuksköterskan. Ju mindre erfarenhet det fanns 

desto högre var hjärtfrekvensen. Författaren beaktade även koffeinintaget, om det var 

förmiddagens eller eftermiddagens pass och storleken på patientsalarna. Med hänsyn till alla 

biverkningar som kunde öka hjärtfrekvensen hade författaren kommit till resultatet att en 

högre hjärtfrekvens, en takykardi (HF >100) utlöstes med att ljudet ökades.  Morrison et al. 

(2003) gjorde även en enkät om stress och irritation som visar att ljud och buller utlöser 

irritation och även stress hos sjuksköterskan. Ketko et al. (2015) frågade sjuksköterskor i en 

intervju om de upplevde att larmtrötthet uppmärksammas, resultatet var 54 procent ansåg att 

det gjorde det. De flesta kände att larmfrekvensen hade förbättrats när de ändrade 
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larmgränserna. Detta betydde att larmintensiteten minskades och att larmen inte dök upp lika 

ofta som innan. 
 

Pergher och da Silva (2015) fann att 55 larm som utgjorde 72 procent av deras studie 

ignorerades. Av de 55 larmen var 40 relaterat till en förändring i patienternas tillstånd (vitala 

funktioner som hjärtfrekvens, andning och eller blodtryck, etc.). Honan et al. (2015) resulterar 

bland annat att patientövervakning skulle individualiseras mer. Sjuksköterskan använder ofta 

standardparametrar som kan bidra till ”larmutbrott” där den inte behövs. Bitan et al. (2004) 

visade att larmnivån på avdelningen minskar vid individualiserade patientlarm.  

Bitan et al. (2004) undersökte i sin studie bland annat sjuksköterskors reaktionstid på ett larm. 

Resultatet blev ett genomsnitt på 15 sekunder. I studien framkom även att om en 

sjuksköterska försöker svara på alla larm som hon är ansvarig för så har hon bara några få 

sekunder på sig att utföra sitt resterande arbete. Det registrerades 6,32 larm av bara en 

saturationsmätare per timme. 
 

Bridi, Louro och da Silva (2014) tar upp och visar i sin studie hur sjuksköterskan blir negativt 

påverkade av en arbetsmiljö med kontinuerligt höga ljud. Ljudnivåerna låg betydligt över 

WHOs rekommendationer och sjuksköterskorna visade tecken på fysiologisk påverkan. De 

nämner bland annat stressbenägenhet och utbrändhet men också koncentrationsproblem och 

problem med uppmärksamheten. Inte bara hörbara larm kan påverka sjuksköterskor. Ketko et 

al. (2015) beskriver i sin studie att systemet sände tysta larmsignaler och att de kom upp som 

ett textmeddelande på skärmen. Det visade sig till exempel som ett avledningsfel som 

sjuksköterskor inte kunde hantera. Enligt sjuksköterskorna var meddelanden stressutlösande 

på grund av de inte visste hur de skulle åtgärda larmet och vad det betydde för patienten. 

Funk, Clark, Bauld. Ott och Coss (2014) kom i sin enkätstudie fram till att larmsignalen 

skulle låta annorlunda vid olika larm. Detta var ett svar från de sjuksköterskor som hade 

längre yrkeserfarenhet. Enligt Honan, Funk, Maynard, Fahs, Clark och David (2015) tycker 

sjuksköterskor att alla larm låter likadana. 

 

Utbildningar för sjuksköterskor  
 

Milette (2010) visade att ljudet på en neonatalavdelning översteg rekommendationerna. 

Författaren kom i sin studie fram till att ljud och buller på en neonatalavdelning i Montréal, 

Canada, ligger mellan 52 och 83dB. Därför blev författaren intresserad av att utveckla ett 

läroprogram för personalen som kallades The Noise Awareness Educational Program [NAEP]. 

Detta program kunde hjälpa att minska larm och därmed ljudnivån. Resultaten kunde inte 

jämföras för att patient- och personalgruppen var större vid den andra mätningen. Efter att 

författaren kontrollerade variablerna kunde hon ändå påstå att ljudnivån hade sänkts 

signifikant. 

I två artiklar (Honan, Funk, Maynard, Fahs, Clark & David, 2015; Graham & Cvach, 2010) 

var resultatet för en mindre larmpåverkan på avdelningen bättre utbildning i hanteringen av 

övervak och monitor. Kände personalen sig mer säker och hade bättre kunskap om vad de 

skulle göra vid apparatfel respektive larm så sänkte även detta larmaktiviteten på avdelningen. 

Honan et al. (2015) befattade sig med sjuksköterskans perspektiv på larmsignaler och belyser 

i sitt resultat att sjuksköterskorna redan i utbildningen ska lära sig ett gott handlag med 

larmsystem. De föreslår även att läkare och sjuksköterskor tillsammans på ronden tar upp 

vilken övervakning patienten behöver för att minska onödig övervakning eller hitta viktiga 

kontroller som övervakningssystemen kan mäta hos patienten. Också därtill beskriver de att 

larmgränser kan ändras för varje patient individuellt. Graham och Cvach (2010) påstår att 
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larmtrötthet uppstår när larmfrekvensen är så hög att personalen kan drabbas till den grad att 

patientsäkerheten riskeras om det inträffar att larmen blir inaktiverade, tystade eller 

ignorerade. De utbildade sjuksköterskorna om övervakningssystemen och hur till exempel 

larmgränserna kunde sättas för att minska onödiga larm. Sjuksköterskorna skulle lära sig att 

individualisera larmgränser för varje patient och även anpassa dem för olika situationer. 

Förståelsen för att ändra larmgränserna var högre efter utbildningen. Innan och efter åtgärder 

beräknades förekomsten av larm. Resultatet var att larmen reducerades med 43 procent. 

Sjuksköterskorna rangordnade också ljud och buller på avdelningen. Innan åtgärderna 

uppskattade de den generella ljudnivån till 4,0 (med 5,0 som max) och monitorlarm till 3,1 

som bidragande till denna. Efter åtgärd så rankade de ljudnivån som 3,5 varav monitorlarm 

2,97. 

 

Sjuksköterskans kunskap om larmpåverkan och patientsäkerhet 

 

Under graviditetsvecka 28-30 är ögat känsligt för medicinering och av höga syrgasnivåer som 

kan leda till näthinneavlossning som kallas för Retinopathy of prematurity [ROP]. För att 

skydda barnet mot ROP ändrade man larmgränserna för saturationen med minskade intervall 

och genom detta uppnåddes en bättre reglering av syrgasbehovet. Personalen blev belastade 

av saturationslarmen. Det förde Ketko et al. (2015) till sin studie om försöket att minska larm 

på en neonatal intensivvårdsavdelning. Resultatet var att färre larm kunde minska larmtrötthet 

och säkerställa patientsäkerheten genom att larm som uppträdde nu var till hjälp för 

medicinska beslut och minskning av syrgasbehov.  
 

Varpio, Kuziemsky, Macdonald och King (2012) fann i sin studie att sjuksköterskorna med 

längre erfarenhet prioriterade sina arbetsuppgifter oberoende om det larmade eller inte. När de 

kände sina barn/ patienter så kunde de avgöra om ett barn brukar ligga lägre i puls eller om 

det var en engångshändelse. I studien visades även att sjuksköterskorna har blivit ”fatigued” 

under sina år de arbetade men samtidigt gav det även en positiv effekt då de lärde sig ”att läsa 

larmen”. Sjuksköterskorna på denna pediatriska avdelning reagerade och svarade på sitt sätt 

fast detta innebar att det kanske inte var ett aktivt svar. Med aktivt svar menas att 

sjuksköterskorna reagerar aktivt på ett larm. Här satte man 60 sekunder varaktighet som gräns 

för personalen. Det var en rimlig tid att kunna avgöra och reagera på ett larm. 

Sjuksköterskorna verkade inte svara direkt på ett larm. Under studien såg man att de snarare 

uppmärksammade ett larm, övervägde denna larmbundna händelse och bestämde sig för att 

agera eller ej. Inte heller här ignorerade sjuksköterskorna larmen utan planerade behandling 

eller händelsen för att undvika samma larm (Bitan et al., 2004). Att sjuksköterskorna inte 

reagerar direkt på larm visades även i studien från Varpio et al. (2012). Personal i båda 

studierna tar larm mer som en informationskälla. Genom att de inte reagerar direkt aktivt har 

de oftast ändå bildat sig en uppfattning om hur patienten/ barnet mår. Avgörande om larmen 

handlade tydligt om erfarenhet och kunskap från sjuksköterskor enligt studien av Varpio et al. 

(2012).  
 

Williams et al. (2008) jämfört med Varpio et al. (2012) var 60 sekundgränsen för personalen 

att reagera i de flesta fall. Samma gräns nämnde Pergher och da Silva (2015) för att hinna 

hjälpa patienter med hjärtproblem. Det som Bridi, Louro och da Silva (2014) beskriver i sin 

studie är att larmen slutade av sig själv efter tre minuter. Pergher och da Silva (2015) fick 

resultat i sin studie om larm som inte svarades på under en tidsperiod av 10 minuter. I båda 

dessa studier var inget skrivet om att sjuksköterskorna ändå lade märke till larm som Varpio et 

al. (2012) beskriver i sin studie. Problemet med att tysta larmet på ett övervak är att stänger 

sjuksköterskor av ett larm så stänger de av alla larm (Honan et al., 2015). I samma studie 



                       

14 

 

beskriver sjuksköterskor att övervaken är för känsliga för patientrörelse. Samtidigt är de för 

komplexa för att kunna stänga av larmet.  
 

Flera studier (Sendelbach et al., 2015; Honan et al., 2015; Bitan et al., 2004) beskriver även 

”crying wolf” effekten. Det är framförallt när personalen har blivit desensibiliserad så att 

sjuksköterskorna inte längre reagerar på ett larm. Honan et al. (2015) citerar att personalen 

”inte litar på” larmen längre. Att bli fatigued är en stor riskzon inom vården som i sin tur är en 

ännu större riskzon inom patientsäkerheten. Bitan et al. (2004) refererar Lawless (1994) i sin 

studie och använder sig även av termen ”crying wolf”.  

 

DISKUSSION 

 

WHOs rekommendationer för ljud inom en patientsal kan inte uppnås i studien som var 

inkluderad i det föreliggande arbetet. Genom resultatet kommer författarna fram till att det 

finns flera olika störningsmoment eller ljudfaktorer som kan påverka sjuksköterskans arbete. 

På intensivvårdsavdelningar är ljudmiljön oftast ännu mer belastande för vuxna  patienter, för 

barnen och sjukvårdspersonal som sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Att genomföra 

sitt arbete fokuserad och koncentrerad kan ibland vara svårt under dessa förutsättningar. 

 

Metoddiskussion  
 

En litteraturstudie utförs för att kunna beskriva och sammanfatta kunskapsläge inom ett visst 

område. Det kan vara intressant och stimulerande att läsa. Nackdelen kan bestå i att olika 

experter inom ett och samma område har kommit fram till olika slutsatser. Det kan betyda att 

en litteraturstudie kan bli otillförlitlig när den inte utförs på systematiskt sätt, vilket innebär att 

metod, urval och granskning av inkluderade och exkluderade artiklar inte är utförligt angiven 

(Forsberg & Wengström, 2013).  
 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) börjar forskningsprocessen med en allmän 

litteraturgenomgång. Forskningsprocessen har gett författarna nya kunskaper om hur en 

litteraturöversikt kunde genomföras. Tillgång till artiklar har varit begränsad men kunde 

förbättras med hjälp av en bibliotekarie som visade användning av MESH-termer och 

CINAHL headings och hänvisade även till nya sökord. Resultaten från sökningarna är olika 

beroende på sökord eller kombination av sökorden. Författarna läste först abstrakt för att 

skaffa sig en bild över artiklarnas relevans. Därefter bestämdes vilka artiklar som skulle läsas 

och inkluderas i litteraturöversikten. Sökningar genomfördes även manuellt. Tre artiklar 

hittades genom att studera referenslistan från intressanta artiklar som berörde samma ämne. 

Att lägga märke till valda nyckelord underlättade sökning av artiklar.  
 

En svaghet i den genomförda studien var att författarna saknar kunskaper inom 

litteratursökning och använde sig för första gången av databaserna CINAHL, PubMed, 

Academic Search Elite och PsycInfo för att söka efter artiklar. De databaserna har sitt fokus 

på omvårdnad. Granskning och analys av artiklarna kan ha blivit påverkad av brister hos 

författarna på bedömningen av den vetenskapliga kvalitén på artiklarna. Okunskapen kan ha 

lett till att viktig litteratur har utelämnats. Enligt Forsberg och Wengström (2013) har 

författaren bara tillgång till en begränsad mängd forskning som kan vara relevant. Urvalet av 

artiklarna är selektivt om det väljs studier som bara stödjer författarens ståndpunkter. 

Författarna hittade artiklar om ljud och (neonatal) intensivvård, sjuksköterskor och ljud, 

patientsäkerhet och ljud. Utifrån det resonerade de om hur det kan vara när de olika 

kombineras. Samtliga sökord var relevanta för syftet men gav oftast ett likadant sökresultat 
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inom databaserna. En begränsning var tiden som var utsatt för studien och hindrade 

författarna att fördjupa sina kunskaper inom valda områden. Vid första genomgång av 

litteraturen hittade författarna inte tillräckligt många artiklar med god kvalité för att kunna 

besvara syftet. För att författarna saknade publicerat material i detta område fick de byta fokus 

och ändra problemområde från bara neonatal intensivvård till intensivvård. För att kunna 

genomföra en lämplig litteraturöversikt utvidgade författarna syftet och belyste larmpåverkan 

av sjuksköterskorna inom olika intensivvårdsavdelningar. Artiklar inom neonatalvården var 

att föredra men författarna insåg att även intensivvårdsavdelningar eller anestesiavdelningar 

kunde ge viktiga resultat. Därmed inkluderades artiklar som handlade om andra 

intensivrelaterade övervakningsavdelningar så som kardiologiska, pediatriska och 

intensivvårdsavdelningar. Det hittades sju artiklar som belyste neonatal intensivvård, tre 

pediatriska intensivvård och fem vuxenintensivvård. Tidsbegränsningen på tio år överstegs 

vid två tillfällen. Artiklar som var skrivna före år 2005 ansågs egentligen vara föråldrade och 

inaktuella. Men det inkluderades även artiklar från 2003 och 2004 för sin relevans. Det 

uppstod en tidsintervall från 2003-2015. 

 

Henricson (2012) skriver att genom begränsande språkliga och metodologiska kunskaper 

uppstår en risk för feltolkningar. Dessa ska undvikas så att artiklarna kan bedömas rättvist. 

Svenskspråkiga artiklar hittades inte, däremot franska, arabiska och portugisiska som 

exkluderades på grund av en stor risk för feltolkning. Dessa artiklar lät dock väldigt 

intressanta vid genomgång av deras abstrakt.  
 

Studien är generaliserbar eller överförbar när kunskapen som produceras har giltighet utanför 

studien (Henricsson, 2012). Studien har blivit mer generell då författarna har vidgat ut studien 

och jämfört olika intensivvårdsavdelningar med varandra och hur ljud påverkar 

sjuksköterskor på de olika avdelningarna. För att få en specifik bild på neonatala 

intensivvårdsavdelningar så som författarna först önskade kan man fortsätta sökningen bara i 

detta område. Studien är dock inte överförbar till icke intensivvårdsavdelningar på grund av 

mindre larmsignaler och avsaknaden av medicinsk utrustning. Författarna har inte kunnat 

använda alla relevanta begrepp i sina sökningar då de resulterade i noll. Begreppen som inte 

är med i söktabellen är ”sjuksköterskans arbete” och ”intensivvårdsavdelning”. Vissa artiklar 

hittades genom den manuella sökningen och är inte med i tabellen. Författarna har ändå fått 

svar genom att de hittade resultat på sitt syfte. 
 

Sökningen innebar kvalitativa och kvantitativa artiklar som kan vara till fördel för att kunna 

belysa ur båda de perspektiven och för att ge en bredare inblick i området. Kvantitativa 

studier gav en sammanfattning över larm och ljud på olika intensivvårdsavdelningar. Artiklar 

med kvalitativa ansatser kunde ge en djupgående insikt i upplevelsen av sjuksköterskor i deras 

arbete. Om kvalitetsbedömningar saknas finns en stor risk att det dras felaktiga slutsatser 

(Forsberg & Wengström, 2013). Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska svaga studier 

uteslutas och relevanta studier ska inkluderas. En styrka i studien var att två författare läste 

samtliga artiklar upprepade gånger. Båda författarna granskade och analyserade alla artiklar 

var och en för sig och diskuterade resultatet tillsammans. Alla artiklarna ska granskas efter sin 

vetenskapliga kvalitet enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (bilaga 1), detta 

har författarna gjort och kommit fram till att samtliga av de valda artiklarna har en god 

vetenskaplig kvalitet.  
 

De valda studierna som innefattade ljudmätning uppfyllde minst det lägsta kravet och beskrev 

tydligt vilken mätare de använde och att den var klassificerad. De flesta använde sig av C-
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vägningsfilter och vissa även av Hz-mätning som höll sig inom intervallet (Milette, 2010; 

Pinheiro et al., 2011; Williams et al., 2008; Watson et al., 2015 & Morrison et al., 2003). 

 

Alla studier som inkluderades har fått tillstånd av en etisk kommitté eller behövde inget 

tillstånd. Det samlades och sparades inga patientdata. En litteraturstudie med tyngdpunkten på 

Europa och speciellt Sverige kunde ha gjort studien annorlunda. Författarna kunde inte hitta 

studier som var genomförda i Sverige. Detta minskar representativitet. Att författarna 

inkluderade artiklar som jämförde även olika vårdsystem, enkelrum eller öppna vårdsalar 

inom neonatal intensivvård, medför att resultatet kan relateras till samma vårdsystem som 

används inom Sverige. Även sängplatser och antal sjuksköterskorna per patient var 

jämförbart. För att undersöka vidare i området och undersöker situationen i Sverige föreslås 

en fortsättning med en enkätstudie, intervjuer eller observationer.  

 

Resultatdiskussion 

 

Området neonatalvård är endast lite utforskad om larmpåverkan på sjuksköterskor och dess 

påverkan av patientsäkerhet. Åsikter om larm är differentierat i litteraturen. I litteraturstudien 

får författarna en inblick av problemet från olika synvinklar. Att belysa ljudmiljö omfattade 

även vart ljudet kommer ifrån, hur det uppstår och varför. Ännu viktigare är de speciella 

ljudkällor som larmsignaler och hur viktig de är för omvårdnad och patientens säkerhet. 

Studierna som belyser patientsäkerhet kommer fram till hur viktig övervakning var och 

dessutom kunde sjuksköterskor dra sina slutsatser från de olika larm som var betydelsefulla 

för patientens tillstånd. Tvärtemot säger Bridi, Louro och da Silva (2014) att övervakning ger 

en falsk känsla av säkerhet.  

 

Under studiens lopp blev dilemman om larm i vården tydligt (Ketko et al., 2015; Funk et al., 

2014). Framförallt intensivvårdsavdelningar är i behov av att ha övervakningssystem och 

utrustning som stödjer patienterna i sin hälsoprocess som, till exempel blodtrycksmätning, 

saturationsmätning och övervakning av hjärtfrekvens. Samtidigt har studier visat att ökade 

ljud kan vara stressutlösande för både sjuksköterskan och patienten (Bridi et al., 2014; Funk et 

al., 2014; Honan et al., 2015) och även ett kritiskt säkerhetsproblem. Såsom att sjuksköterskan 

bli trött av ökade ljud. Sedan 22 år tillbaka är problemet om desensibilisering av 

sjuksköterskor ett känt problem. En av slutsatserna är att sjuksköterskorna huvudsakligen 

reagerar på långa larm. Detta för Bitan et al. (2004) till resultatet att de filtrerar bort korta 

larm.  Skulle sjuksköterskan vid varje ny uppkoppling av övervakningssystem hos en patient 

ändra larmgränserna, hade detta minskat larmintervaller och ljudnivåer på avdelningen. 

Honan et al. (2015) påpekar i sin studie också att sjuksköterskor inte byter till individuella 

parametrar då de är rädda för att missa något. Ett paradoxalt fynd då sjuksköterskor genom 

flera onödiga larm även missar viktiga förändringar i patienternas tillstånd. Detta är också en 

konsekvens av att sjuksköterskorna har blivit fatigue och ”larmtröttnat”. Graham och Cvach 

(2010) påpekar också i sin studie att larm är viktigt om den inte riskerar patientens säkerhet. 

Enligt Emergency Care Research Institute [ECRI] som är en organisation som är specialiserad 

för patientsäkerhet och elektro- medicinsk utrustning är alarm på plats ett när ECRI listade tio 

faror inom teknologin år 2012 och 2013 (Bridi et al., 2014). 
 

Vårdlidande har stor inflytande på patientsäkerheten (Eriksson, 1994). Patienterna på 

intensivvårdsavdelningar har oftast ingen möjlighet att tala för sig själva. Då kan 

larmsystemet ta över och larmar exempelvis för högt blodtryck som kan vara ett tecken på 

smärta för både barn och vuxna. Pergher et al. (2015) undersökte hur länge det tog för 

vårdpersonalen att svara på ett larm som visade en förändring av blodtrycket. De kom fram 
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till att en stor del av larmen inte blev besvarade. Det uppträder vårdlidande när sjuksköterskan 

inte lyssnar på larm så att patienten inte bli hörd eller sedd (Eriksson, 1994). Meeks (2014) 

skriver om att hälsoprocessen för familjen, särskilt mamma och barn blir negativt påverkat av 

olika störande ljud. Det skrivs om överstimulering, risk för irritation och trötthet för både den 

nyblivne familj såsom personalen. Bitan et al. (2004) kom fram till i sin studie att det är 

nästan omöjligt att svara direkt på alla larm och samtidigt utföra vårdhandlingar hos patienter. 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap. 6, §2) ansvarar sjuksköterskor för sitt 

arbete och att det utförs på bästa sätt. Honan et al. (2015) beskriver i detta sambandet att 

sjuksköterskor var rädda för att ändra på larmgränserna för att missa någonting och därmed 

uppfyllde inte sitt ansvar.  
 

Syftet med denna studie var att belysa ljudmiljöns påverkan på sjuksköterskors arbete och 

patientsäkerheten inom intensivvård. Enligt internationella riktlinjer som 

Världshälsoorganisationen [WHO] ska ljudet inte överskrida 30-40 dB(A). Socialstyrelsen 

(SOSFS 2005:6) kräver också en ekvivalent ljudnivå på 45 dB(A). Ingen studie kunde uppnå 

rekommendationerna. Studien i Brasilien på neonatalavdelning visade en ljudnivåskillnad från 

i kuvösen och miljön. Med ljudnivåer som når upp till 79,1 dB(A) i kuvös och på avdelning 

som når till 80,4 dB(A). Barnet ligger isolerat i sin kuvös med inga möjligheter att komma 

undan från störande ljud. Däremot kan patienter på andra avdelningar leta sig till ett ”lugnare 

ställe”.  
 

Förvånande var att studierna hade olika larmgränser. I studien av Watson et al. (2015) valdes 

en gräns på 75 dB(A) vid ljudundersökningar då det enligt National Instistute on Deafness 

and Other Communication Disorders (refererat i Watson et al., 2015) inte orsakas fysiologiska 

skador vid denna ljudnivå. Samtidigt hittade författarna i flera studier (Bridi et al. 2014; 

Milette, 2010) som ingick i litteraturundersökningen att ljudnivåer på avdelningar ska ligga 

mellan 35 dB(A) till 45 dB(A). Detta för att inte orsaka psykiska såsom fysiska skador. 

Liknande larmgränser beskriver WHO och Socialstyrelsen. Här måste författarna ta hänsyn 

till på vilka avdelningar studien genomfördes. Milette (2010) använde sig av 

rekommendationerna från The American Academy of Pediatrics [AAP]. Deras 

rekommendation är att ljudnivån inte ska överstiga 45 dB(A). Därför är det diskutabelt varför 

Watson et al. (2015) valde en gräns på 75 dB(A) för att undersöka en intensivvårdsavdelning 

för barn. 
 

Författarna har kommit fram till att det finns olika källor av ljud. Till exempel samtal mellan 

personal och föräldrar som krävs för att informera föräldrarna om deras barnets aktuella 

tillstånd eller apparaternas och övervakens syfte står också i relation till ljud när man tar 

arbetsmiljöverkets rekommendation att ljudnivå inte ska överstiga 40 dB(A) vid ett samtal. En 

annan ljudkälla som har stor betydelse i sjuksköterskors arbete är larmsignaler. Så som 

Watson et al. (2015) nämner i sin studie att utrustning och konversationer av personal är de 

största ljudkällorna. 

 

Ketko et al. (2015) nämnde i sin studie att det är en balansgång mellan viktiga larm och 

larmtrötthet hos personalen. Nya studier visar att larmgränser angående saturationen ska vara 

så tät som möjligt för att undvika att skada barnets ögon med för högt oxygentillskott. Det 

betyder att larmfrekvensen ökas och inte alltid kräver en åtgärd. I en annan artikel som 

publicerades föreslog Sendelbach et al. (2015) att sätta en saturationsmätare, till exempel en 

platta på pannan, så att den fortfarande kan mäta men inte sitter på ett känslig ställe som 

fingret, handled eller fot. Barnen sparkar av sig proben/ saturationsmätaren eller viftar med 

handen så det uppstår en hel del svajningar och till följd av detta; onödiga larm. Hos vuxna 
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sitter oftast en klämma på ett finger eller i örsnibben, detta stör patienterna, så att de tar av sig 

den. Sendelbach et al. (2015) undersökte också en sänkning av larmgränsen för saturationen 

då man hittade i en tidigare studie att detta sänkte falska larm på avdelning med 45 procent. 

Detta resultat kunde dock inte bekräftas i studien från Sendelbach et al. (2015). 

Ett motsägelse fann författarna i studierna Morrison et al. (2003) och Milette (2010) där de 

beskriver påverkan av antalet patienter. Särskilt försiktigt betraktade författarna resultat av 

Funk et al. (2014). De två enkäter som genomfördes av Funk et al. (2014) med ett mellanrum 

på sex år resulterade i att sjuksköterskorna som svarade 2011 på enkäten hade mer 

yrkeserfarenhet. Detta skulle kunna diskuteras om man hade samma sjuksköterskor i studien 

2011 inkluderade som man hade i studien 2005/2006.  
 

Watkins, Whisman och Booker (2015) upplever larm som en stor hjälp på en 

medicinsk/kirurgisk avdelning. Larm anses bidrar på ett positivt sätt till patientsäkerheten. 

Men i deras studie uppstår i genomsnittet 10,8 larm per patient per dag som inte är jämförbart 

med de larm som uppstår på en intensivvårdsavdelning. På neonatal intensivvårdsavdelningen 

som Ketko et al. (2015) undersökte räknades 105 larm per patient och per dag bara för hög 

eller låg saturation. Drew et al. (2014) kommer upp till ett genomsnitt av 187 hörbara larm per 

patient per dag. Drew et al. (2014) kom i sin studie också fram till att den andra vanligaste 

orsaken till larm var tekniska fel och de kom upp i form av ett litet textmeddelande på 

övervaket/ apparaten. Då detta inte handlade om akustiska larm exkluderades detta fynd i 

författarens jämförelse. Däremot fann man i samband med detta att sjuksköterskorna som inte 

har tillräckligt kunskap om övervak och apparater också  påverkas av ångest under sina pass. 

Detta kan bidra ytterligare till stress. En skillnad i att mäta stress hos sjuksköterskor hittade 

författarna i Morrison et als. (2003) studie. Morrison et al. (2003) försökte mäta stress hos 

sjuksköterskor genom att mäta deras amylas i saliv. Det visade inga resultat och var tydligt 

påverkad av sjuksköterskornas intag av koffein. Därför exkluderades detta resultat.  

Ledande stressmodeller som är jobbrelaterade beskriver en kombination av tre faktorer som 

framkallar stress. Dessa är stora krav, lite kontroll och lite stöd från omgivningen. En 

kontinuerligt hög stressnivå påverkar kvaliteten på vården och kan leda till en högre 

patientmortalitet samt fler fel och skador inom vården (Allan, Farquharson, Johnston, Jones, 

Choudary & Johnston, 2013).  
 

Det påpekas ytterligare att stress påverkar sjuksköterskors kognitiva funktioner såsom 

svårigheter i koncentration, en längre reaktionstid, en minskning av uppmärksamheten och fel 

i sjuksköterskors bedömningar (Allan et al., 2013). Som tidigare skrivit kan fatigue vara en 

sort utbrändhet och vara resultat av flera olika stressmoment. Sjuksköterskan som, till 

exempel blir stressade av ljudsignaler de inte kan hantera är en patientrisk. Att undvika detta 

genom utbildningar för sjuksköterskor visade sig i studier av Milette (2010) ; Honan et al. 

(2015) och Graham och Cvach (2010). Författarna av litteraturöversikten jobbar själv på en 

neonatal intensivvårdsavdelning och kan av egna erfarenheter berätta att man blir påverkad i 

sin arbetsprocess. Kontinuerliga larm såsom kortvariga ”viktiga” larm påverkar 

koncentrationen och även uppmärksamheten. Jobbar man med en uppgift och samtidigt är 

uppmärksam på en annan så är man inte fullständigt koncentrerad på uppgiften man håller på 

med. Enligt författarnas kunskap inom neonatal intensivvård kan för tidigt födda barn få både 

pulsfall och pulsökning vid stress. I de flesta fall ökar pulsen först för att sedan sjunka till 

mycket låga frekvenser. I studien av Williams et al. (2008) visade sig denna motsägelsefulla 

upptäckt att barnets puls både ökade och sjönk. 
 

Författarna har själv upplevt miljön som stressande. Ljud kan vara en (fysisk) stress. Stressen 

förstärkts när man betraktar ljudet med medvetenhet vad det innebär för barnet. Barnet ligger i 
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sin kuvös och plats för barnet och utrustningen i patientsalen är begränsad. Det kan vårdas 

upp till fyra barn i samma sal. Det betyder att alla apparater med sina larmsignaler, föräldrar 

och vårdpersonalen kan räknas gånger fyra och det inom en miljö som ska vara så lugnt och 

tyst som möjligt. Enligt Lagerkrantz et al. (2008) hjälper hud- mot- hud metoden barnet att 

kompensera miljöns påverkan. Att flytta ett barn som ligger, intuberad (kopplat till en 

respirator) till sin mammas eller pappas nakna hud är ingen lätt uppgift. Det behöver planeras 

noggrannt och salen barnet vårdas på bör ha en lugn miljö så att metoden blir en fin 

upplevelse för mamman och/ eller pappan och barnet. Ju bättre föräldrarna blir informerad 

och undervisad av sjuksköterskan eller undersköterskan ju mindre rädda är de inför den nya 

situationen att ha sitt barn på en neonatal intensivvårdsavdelning. Detta är även av stor vikt då 

föräldrarna lär sig läsa och tolka sitt barns signaler. NIDCAP är en metod som har används 

under flera år med mycket bra resultat.  

 

Ketko et al. (2015) föreslår att larmgränser ska vara individuella för varje patient. Drew et al. 

(2014) kommer också fram till i sin studie att larmförekomst kan minskas med individuella 

larmgränser. Exempelvis var en patient utsatt i genomsnitt för 211 larm per timme som kunde 

ha minskat med en ändring av hjärtfrekvensens larmgränser från 130 till 150 i det här fallet. 

Författarna beskriver även att genom många störande moment är man som sjuksköterska 

tvungen att avbryta vårdhandlingar. I enkäten av Funk et al. (2014) från 2005/2006 och 2011 

besvarar 77,5 procent (2005/2006) och 71,37 procent (2011) av vårdpersonalen att hörbara 

larmsignaler avbryter vårdnaden av patienter. Att koncentrera sig i samma miljö som är 

påverkad av olika ljudkällor försvårar att hålla fokus. Även om studier av Milette (2010), 

Honan et al., (2015) och Graham och Cvach (2010) visade att med personalutbildning 

minskar stresskänslan och ångest bland sjuksköterskorna kan realiteten ibland se något 

annorlunda ut. Samtidigt är sjuksköterskorna också beroende av alla apparater och 

larmsignaler och av föräldrarna som behövs i barnets närmiljö. Honan et al. (2015) poängterar 

att patienterna och anhöriga var stressade av larm och irriterade när sjuksköterskan inte 

reagerade på dessa. Honan et al. (2015) ser orsaken till detta att alla larm är likadana och att 

patienterna inte vet varför det larmar. Till exempel har larmen av kuvöser eller 

infusionspumpar samma ljudnivå. Då gäller det att ge patienter och anhöriga tillräckligt 

information om larmsignaler och alla apparater i deras närmiljö. 

 

Som sjuksköterska har man ansvaret att lindra lidandet för patienterna. Att prioritera är en 

viktig egenskap inom intensivvård. Med för många larm måste även larmsignalen prioriteras 

efter vilket larm som har störst betydelse. Att veta var larmet kommer ifrån och varför det 

uppstår kan underlätta att prioritera arbetet för sjuksköterskan. En utbildning på 

intensivvårdsavdelningar ska inkludera en genomgång av alla apparater och även larmsignaler 

så att nyanställda inte känner sig osäker att hantera dem. Ett exempel för detta är signaler i 

form av textmeddelanden på ett övervak som diskuterades i fortlöpande studier. Ketko et al. 

(2015) skrev i sin studie att sjuksköterskorna inte kunde hantera textmeddelanden som larm 

på ett övervak. Detta kunde utvecklas i en personalutbildning att läsa dessa tysta larm och 

kunna svara på dem. Anmärkningsvärt var att Bitan et al. (2004) fann att akustiska larm är 

bättre än visuella larm. Det skulle kunna diskuteras i en undersökning av effektiviteten med 

visuella larm. 
 

Ju mer erfarenhet sjuksköterskan har inom neonatalintensivvård desto bättre kan de läsa 

barnets signaler vilket i sin tur leder till mindre stress. Hanteringen av larmsignaler som till 

exempel identifiera falska larm är annorlunda när man kan jämföra de med barnets tillstånd. 

För nyanställda måste man ta hänsyn till detta. Bitan et al. (2004) belyser erfarenheter hos 

sjuksköterskor i sina studier och kommer fram till att sjuksköterskor som har jobbat länge 
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upplever situationer med hög ljudnivå mindre stressande. Ur resultatet kommer det fram att 

sjuksköterskorna inte reagerar direkt på larm (Bitan et al., 2004; Varpio et al., 2012). I båda 

studierna tar sjuksköterskorna larm mer som en informationskälla. Då har de oftast bildat sig 

en uppfattning om hur barnet mår.  
 

Slutsats 

 

Slutsatsen som kan dras i det föreliggande arbete är att sjuksköterskor larmtröttnar i en 

konstant ljudmiljö. Vidare fanns det resultat om att detta även riskera patientsäkerheten inom 

intensivvården. Sjuksköterskor blir stresspåverkade av konstant ljud och detta i sin tur 

påverkar patientsäkerheten negativ. Ljudmiljön som sjuksköterskorna jobbar i motsvarar inte 

WHO´s och arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

 

Framtida forskning 

 

Det kan påstås att kompletterande studier i olika form av till exempel intervju, enkät och/ eller 

observation skulle vara mycket behjälpligt. Vidare forskning inom detta område kan ge nya 

svar och lösningar till förbättrat arbete och förbättrat patient säkerhetsarbete. 
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Bilaga I 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    

VETENSKAPLIG KVALITET 

   

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

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 väl genomförd 

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 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Väl beskriven urvals-

 Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 



                     

 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Bilaga 2 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Bitan, Meyer, Shinar & 

Zmora 

2004 

Israel 

Nurses´reactions to 

alarms in a neonatal 

intensive care unit 

Studien skulle ge bättre 

förståelse för funktion av 

larm i en komplex 

jobbmiljö. Larmen 

bedömdes på en neonatal 

intensivvårdsavdelning 

och deras relation till 

sjuksköterskans reaktion 

på salen. 

Man använde sig av en 

kvantitativ 

observationsstudie. 

Tiden från där larmen 

började tills 

sjuksköterskan 

svarade/ reagerade 

togs samt att 

handlingen med barnet 

observerades, t.ex. 

skötning. 

n= 6 I studien fann man att sjuksköterskorna inte 

svarade direkt på larmen men de använde 

larmen som ytterligare informationskälla för 

att planera och hantera sin arbetsstruktur. 

I 

P 

Bridi, Louro & da Silva 

2014 

Brasil 

Clinical Alarm in 

intensive care: 

implications of alarm 

fatigue for the safety of 

patients 

Denna studiens syfte var 

att undersöka hur många 

olika apparater som finns 

på en hjärtavdelning samt 

deras funktion i samband 

med patientsäkerhet. Det 

fanns även en fokus på 

sjuksköterskans alarm 

fatigue. 

Studien var en 

kvantitativ, 

beskrivande och 

observationsstudie på 

en hjärtavdelning 

(coronary care unit). 

n= 88 ( 49 

dayshift, 39 

nightshift) 

Resultatet var att 426 larm avgick under en  

40timmars period. Dessutom hittade man att  

ljud som ska garantera patientsäkerhet  

påverkar personalen fysiologisk. Även 

 ljudnivåer låg vid vissa mätningar betydligt 

över WHO´s rekommendationer. 

I 

P 

Domanico, Davis, 

Coleman & Davis 

2011 

Brazil 

Documenting the NICU 

design dilemma: 

comparative patient 

progress in open-ward 

and single family room 

units. 

Målet med studien var att 

se kontrasten  mellan 

enkelrummen och fler 

patient salar på en 

neonatal 

intensivvårdsavdelning. 

Dessutom skulle forskas i 

områden som 

patientsäkerhet och 

hälsotillstånd. 

I studien användes 

protokoll (som var 

Institution Review 

Board godkända). 

Ljudnivåer, belysning 

och luftkvalitén  

mättes för att kunna 

jämföra de två 

neonatal 

intensivvårdsmiljöer. 

n= 133 (barn på 

flersal), 

n= 107 (barn på 

enkelrum) 

Resultatet var en tydligt ljudskillnad mellan 

enkelrum och flersalar. Detta var kopplat till 

en högre personal- och besöksaktivitet såsom 

att konversationer var högre än på 

enkelrummen. 

I 

CCT 



                     

 

Drew, Harris, Zègre- 

Hemsey, Mammone, 

Schindler, Salas- Boni, 

Bai, Tinoco, Ding & Hu 

2014 

USA 

Insights into the 

Problem of Alarm 

Fatigue with 

Physiologic Monitor 

Devices: A 

Comprehensive 

Observational Study of  

Consecutive Intensive 

Care Unit Patients 

Syfte med studien var att 

undersöka om ett flertal 

larm på en 

intensivavdelning skapa 

en osäker miljö genom att 

producera fatigue. 

Forskarna använde sig 

av en protokoll som 

metod. Patienter som 

deltog var 

uppkopplade och data 

samlades på ett 

speciellt 

övervakningssystem. 

n= 461 Studien hölls under 31 dagar och resultatet  

var att ett flertal larm var fel. Det mättes  

88,8 procent falska larm, per dag per patient 

avgick 187 larm. Man fann att olika EKG  

mättningar orsakade en del falska larm. 

I 

P 

Funk, Clark, Bauld, Ott 

& Coss 

2014 

USA 

 

Attitudes and practices 

related to clinical alarms 

Syftet med studien var att 

undersöka om en 

förändring under sex år 

har skett. 

Två online enkäter 

med samma frågor 

publicerades i både 

2005- 2006 och 2011. 

Enkäten var riktat mot 

omvårdnadspersonal 

och innehöll frågor om 

beteende vid larm och 

användning av 

övervakningslarm. 

Resultaten insamlades 

och jämfördes. 

n= 1327 2005-

2006 

n= 4278  2011 

Mellan 2005- 2006 till 2011 har visat att mer  

personal svarade på enkäten 2011. Så som att  

personalen som svarade hade mer kunskap  

inom sina områden.  Miljön är fortfarande  

detsamma och påverkar  både  

patientsäkerheten och att personalen  

larmtröttna. 

I 

R 

Graham & Cvach 

2010 

USA 

Monitor alarm fatigue: 

Standardizing use of 

physiological monitors 

and decreasing nuisance 

alarms 

Syftet med denna studien 

var att undersöka om 

sjuksköterskorna har 

blivit larmtrötta på grund 

av för många larm. 

Observationen 

inkluderade larm 

förekomst mellan 

2006-2007 på en 

medicinsk 

intensivvårdsavdelnin

g. Författarna 

observerade fem olika 

typer av larm. Det 

gjordes små tester som 

medförde 

larmgränsförändringar. 

Innan 

intervention 

n=23, efter n=16 

Larm kunde reduceras med 43% efter 

interventionen. Sjuksköterskorna upplevde 

ljudmiljön från larmsystemet mindre än 

förut. 

II 

P 

Honan, Funk, Maynard, 

Fahs, Clark & David 

2015 

USA 

Nurses Perspectives on 

Clinical Alarms. 

Syftet med studien var att 

på ett kvalitativt sätt 

förklarar sjuksköterskans 

erfarenheter med 

övervakningslarm. 

En nationell 

enkätstudie som 

skickades ut via nätet 

skulle besvarades av 

omvårdnadspersonal. 

Enkäter analyserades 

med en 

innehållsanalys. 

n= 406 Man fann sex relaterade teman som 

diskrepans och desensibilisering, belastning, 

panik och patologi, krav efter mer ansvar 

och krav för sjuksköterskans auktoritet. 

Larm management är kritisk men inget 

”superbotemedel”. 

I 

K 



                     

 

Ketko, Martin, 

Nemshak, Niedner &  

Vartanian 

2015 

USA 

 

Balancing the tension 

between Hyperoxia 

prevention and alarm 

fatigue in the NICU 

Syftet med denna studie 

var att implementera en 

ny övervakningssystem 

för saturationsmätare och 

undersöka hur det 

påverkar personal i sitt 

arbete. 

Detta var både en 

observationsstudie för 

att mäta larm inom 

barnets närmiljö och 

en kvalitativ studie för 

sjuksköterskorna som 

blev intervjuad. 

n= 69 Inom 32 månader kunde 3 459 637 larm av  

saturationer upptäckas ( med en totalt larm  

förekomst av 9 031 344). När larmet kunde 

minskas blev larmtrötthet mindre och kunde  

säkerställer patientsäkerheten.  

I 

CCT 

Milette, 

2010 

Canada 

Decreasing noise level 

in our NICU. The 

impact of a noise 

awareness educational 

program 

Syftet med denna studie 

var att mäta ljudnivåer i 

en neonatal 

intensivvårdsavdelning 

och jämföra dem innan 

och efter ett läroprogram 

om ljud. 

Detta var en 

observationsstudie. 

Ljudet mättes innan 

och efter en 

intervention. 

Interventionen 

inkluderade mer än 

100 personer som 

deltog i en lektion hur 

man kan sänka ljud på 

en neonatal avdelning.   

n= 13 (innan 

intervention) och 

n= 13 (efter 

intervention) 

Ljudnivåerna har varit för högt på 

neonatalavdelningen innan interventionen 

(genomsnittet låg på 58,15 dB, ljudnivåer låg 

mellan 52 och 83dB). Ljudet kunde 

signifikant sänkas efter utbildning av 

personal. Skillnaden kunde ses när man 

jämförde med samma patient och personal 

antalet. 

II 

CCT 

Morrison,Haas, 

Shaffner, Garrett & 

Fackler 

2003 

USA 

Noise, stress, and 

annoyance in a pediatric 

intensive care unit 

Syftet med denna studie 

var att undersöka om 

ljudmiljöfaktorer utlöser 

stress hos personal. 

Observation och 

kvalitativ studie 

n= 11 (1) Resultaten var att en högre hjärtfrekvens 

utlöstes när ljudet ökades. Sjuksköterskorna 

kände sig stressade och irriterade av ljud och 

buller. Samtidigt mätt de ljudnivå på en 

intensivvårdsavdelning för barn. Det 

resulterades att ljudgenomsnittet på dagtid 

låg på 61.2 dBA och nattetid på 58.8 dBA.  

II 

K 

Pinheiro, Guinsberg, 

Nabuco & Kakehashi 

2011 

Brazil 

Noise at the Neonatal 

Intensive Care Unit and 

inside the incubator 

Syftet med denna studie 

var att identifiera 

ljudnivåer på en neonatal 

intensivvårdsavdelning 

och i kuvösen. 

Ljudmätningar 

genomfördes med fyra 

dosimeter (som mäter 

ljud i dBA) som sattes 

upp i varje kvadrant av 

rummet och en till 

som befann sig i 

kuvösen ca. 20cm från 

barnets öra. 

n= ? Resultatet var att ljudnivån på både 

avdelningen och i kuvösen var över den 

internationell rekommenderade nivån. 

Avdelningen nådde högre värden än det 

mättes i kuvösen. 

II 

CCT 



                     

 

Pergher & da Silva 

2015 

Brasil 

Alarm of monitoring 

invasive of blood 

pressure: are we giving 

the attention required? 

Studien genomfördes för 

att hitta orsaken till varför  

invasiv blodtryckslarm 

sattes igång och tiden 

personalen behövde för 

att svara på detta larm. 

Även undersöktes 

skillnader mellan larm 

som personalen reagerade 

på. 

Metoden till studien 

var en 

observationsstudie 

med kvalitativ och 

kvantitativ ansats. 

n= 76 Man fann att av 76 larm som gick under 60 

timmar, tystades av de flesta av 

sjuksköterskor. Majoriteten av larm kallas 

för fatiguelarm och är dessa personalen inte 

svarade på. Fyrtio av 55 larm var klinisk 

relevanta. 

II 

P 

Sendelbach, Wahl, 

Anthony & Shotts 

2015 

USA 

Stop the Noise: A 

Quality Improvement 

Project to Decrease 

Electrocardiographic 

Nuisance Alarms 

Syftet var att reducera 

onödigt larm från EKG:n 

på en kardiovaskulär 

vårdavdelning. 

Det användes en 

kvalitativ 

förbättringsprocess. 

5månaders 

period, 16platser 

på avdelning 

En reduktion av larm från EKG nåddes. En 

förbättring/ larmreduktion från 88,5% 

uppnåddes. 

II 

K 

 

Watson, Kinstler, 

Vidonish III, Wagner, 

Lin, Davis, Kotowski & 

Daraiseh 

2015 

USA 

Impact of noise on 

nurses in pediatric 

intensive care unit 

Syftet var att mäta 

ljudnivåer på en barn 

intensivvårdsavdelning 

samtidigt tiden som det 

tar till reaktion vid larm. 

Det skulle utforskas 

ljudkällor och deras 

påverkan på 

sjuksköterskors hälsa. 

Studien var en pilot 

studie som var 

tvärsnittstudie. 

Ljudkällor samt 

ljudnivåer 

utvärderades på tre 

olika barn specialist 

intensivavdelningar. 

Sjuksköterskorna 

observerades i fyra 

timmars intervaller 

under ett dygn. 

Hjärtfrekvensen och 

larmnivå mättes samt 

att stressbedömningar 

gjordes. 

n= 15 Man fann en tydligt sammanhang mellan 

hjärtfrekvensens ökning och ökande  

ljudnivåer hos sjuksköterskor.  De flesta  

ljudkällor var personalkommunikation,  

omvårdnad och patient salar. 

I 

CCT 



                     

 

Williams, Sandersson, 

Lai, Selwyn & Lasky 

2008 

Texas 

Intensive Care Noise 

and Mean Arterial Blood 

Pressure in Extremly 

Low- Birth- Weight 

Neonates 

Det antogs att ljud 

påverkar förtidigt födda 

barn i sin hjärtfrekvens 

och blodtryck. Syftet var 

att undersöka om barnen 

upplever ljudinducerad 

stress. 

Forskaren använde sig 

av observation i denna 

studie. Det spelades in 

video och 

avdelningens övervak 

byttes ut mot 

forskarens övervak 

som var identisk med 

avdelnings (men 

sparade informationer 

på sitt). 

n= 11 Underburen barn med låg födelsevikt 

reagerade på ljud med att sjunka i 

hjärtfrekvensen en längre period. 

Underburen barn med högre födelsevikt 

sjönk snabbare i hjärtfrekvensen men 

återhämtade sig också snabbare än barnen 

med låg vikt. Blodtrycket gav inga stora 

utslag i undersökningen. Genomsnittliga 

ljudnivån som mättes var 51 dB. 

II 

CCT 

Varpio, Kuziemsky, 

Macdonald & King 

2012 

Kanada 

The Helpful or Hindring 

Effects of In- Hospital 

Patient Monitor Alarms 

on Nurses 

Studiens syfte var att 

beskriva larmfrekvenser 

som kommer från 

patientövervak och 

sjuksköterskans sätt att 

svara. Så som 

sjuksköterskornas 

berättelser hur de reagerar 

på larm och varför med 

hänsyn på deras 

arbetsflöde. 

Det var en 

observationsstudie så 

som en kvalitativ 

studie då forskaren 

använde sig av både 

intervjuer och 

observationer. 

n= 46 Resultatet visade att det är drygt hälften av 

larm som inte behöver få uppmärksamhet då 

de var falska. I intervjuer kom fram att 

sjuksköterskorna med längre erfarenhet 

reagerade inte direkt på larmen om de kände 

sina barn/ patienter. Sjuksköterskorna kunde 

urskilja när ett rött larm behövde direkt svar 

eller inte. Studien visade också att larm ge 

många avbryt i arbetsflöde. 

II 

K 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz 

& Bahtsevani (2006). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 


