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Abstract 
Bakgrund: Patienter diagnostiserade med hjärtsvikt upplever ofta sömnsvårigheter. 

Utebliven sömn ger både fysiska samt psykiska påfrestningar vilket har en stor 

betydelse för patientens möjlighet att återhämta sig. 

Syfte: Var  att belysa faktorer som påverkar sömnen hos patienter med hjärtsvikt. 

Metod: Den metod som använts i detta arbete är systematisk litteraturstudie, vilket 

innefattar att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa de vetenskapliga 

artiklarna som valts till studien.  

Resultat: Resultatet påvisade ett stort samband mellan patienter med hjärtsvikt och 

sömnsvårigheter. Det finns både fysiska samt psykiska faktorer som påverkar 

patienternas sömnsvårigheter. Resultatet påvisade även att en stor del av 

sömnsvårigheterna orsakas av frekventa toalettbesök. De psykiska besvären som 

patienterna drabbas av är depression samt tankar kring anhöriga som håller patienterna 

vakna under nätterna. Stor vikt ligger på att vårdpersonalen upptäcker samt sätter in 

åtgärder för att förebygga sjukdomslidande samt vårdlidande för patienterna. 

Slutsats: Fysiska, psykiska samt medicinska faktorer påverkar sömnen hos patienter 

med hjärtsvikt. Uppmärksamhet hos vårdpersonal krävs för att förebygga med tidiga 

omvårdnadsåtgärder, samt erbjuda patienter aktuell individuell omvårdnad. 

 

Nyckelord 

hjärtsvikt, sömnproblematik, sömnsvårigheter. 
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1. Inledning 

 

Människan är i behov av sömn och det skiljer sig från individ till individ hur mycket sömn 

som krävs för en optimal återhämtning. Utebliven sömn i vardagslivet påverkar vår 

kroppsbalans, fysiskt såväl som psykiskt (Asp & Ekstedt, 2014). Under sömnen sker en 

återhämtningsprocess som reparerar kroppen samt förbereder den för nästkommande 

påfrestningar (Archer & Oster, 2015). 

 

Tembo och Parker (2009) belyser att flertal patienter uttrycker att deras sjukhusvistelse 

ger bristfällig sömn och därmed leder till försämrat välbefinnande. Att främja patientens 

välbefinnande är att upptäcka de faktorer som påverkar patientens sömnbrist, samt att 

förebygga dessa i god tid. Genom att förebygga de faktorer som påverkar sömnbristen 

kan patientens välmående främjas samt fysiska och psykiska hälsa förbättras. 

 

2. Bakgrund 

Hjärtsvikt benämns idag som en folksjukdom i Sverige och det blir allt vanligare i och 

med stigande ålder. Det är ett tillstånd som är allvarligt och en av de hjärtsjukdomar som 

ökar successivt i världen. Hjärtsvikt kan även orsakas av fysiologiska klaffsjukdomar i 

form av förträgningar eller läckage, då detta kan leda till att det inte pumpas ut tillräckligt 

med blod ut i kroppen utan stannar i hjärtat (Hjärt-lungfonden). Vanliga fysiska symtom 

är trötthet, att ofta behöva gå att kissa på nätter samt svårt att sova plant (1177).  

 

Störd sömn är vanligt vid hjärtsvikt och kan ha många olika orsaker. Eftersom sömnen 

utgör en tredjedel av livet är den en viktig källa till återhämtning (Asp & Ekstedt, 2014). 

Archer och Oster (2015) förklarar att sömnen för en människa involveras i den naturliga 

dygnsrytmen, som består av 24 timmar. Vidare belyser (ibid) att det finns olika faktorer 

som kan påverka sömnrytmen så som arbetstider, livsstil, exponering av ljus samt mat. 

Åkerstedt (2001) beskriver att normalintervallet för en optimal sömn ligger mellan 6–9 

timmar, som dock kan den variera med åldern. Barn kräver fler sömntimmar än äldre och 

detta minskar successivt med åldern. Laguna-Parras, Jerez Rojas, García-Fernández, 

Carrasco-Rodríguez och Nogales-Vargas-Machuca (2012) förklarar att kroppen går in i 

en låg aktivitet under sömnen och påbörjar en återhämtningsprocess som sker både fysiskt 
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såväl som psykiskt. Asp och Ekstedt (2014) menar att kroppens immunförsvar aktiveras 

samt att kroppen utsöndrar flertal uppbyggande hormoner såsom testosteron och prolaktin 

som ökar de anabola processerna i kroppen. Halvorsen och Frantsen (2006) uttrycker 

nattsömnens betydelse för kroppens uppbyggnad av vävnader som använts under dagen 

samt att hjärnan får tid att lagra den information som den utsatts för under dagen. 

 

2.1 Hjärtsvikt patofysiologi 

Mårtensson (2012) beskriver hjärtsvikt som ett samlingsnamn för de ischemiska 

hjärtsjukdomar patienter drabbas av, samt som hypertoni. Dahlström (2010) förklarar 

djupgående att hjärtsvikt innebär att hjärtat inte kan tillgodose kroppens behov av blod. 

Två grundorsaker är att hjärtat inte fylls tillräckligt med blod innan det pumpas ut samt 

att blodet inte pumpas ut med tillräcklig kraft. Vidare förklarar (Ibid) att hjärtsvikt inte 

är en sjukdom i sig, utan att den yttrar sig genom flera olika fysiska symptom som har 

en grund i en sjukdom eller en störning i hjärtats funktion. De fysiologiska symtom som 

kan förekomma vid hjärtsvikt är till exempel andningssvårigheter, svullna ben samt en 

allmänt försämrad aktivitet (Persson, 2012). Strang (2012) menar att obehandlad långt 

gången hjärtsvikt kan leda till fysiologiska faktorer som innefattar minskad 

muskelmassa, orkeslöshet, aptitlöshet samt viktnedgång. 

 

2.2 Behandling vid hjärtsvikt 

Idag finns det olika behandlingsmetoder för att främja patientens välbefinnande då denne 

är diagnostiserad med hjärtsvikt. Både farmakologisk och icke-farmakologisk behandling 

går att nyttja. Den farmakologiska behandlingen innebär att använda sig av ACE-

hämmare, betablockare samt diuretika vid behov (Fridlund et al., 2012). Vidare förklarar 

(Ibid) att icke-farmakologisk behandling kan bestå av kirurgi samt livsstilsförändring. 

Livsstilsförändringen innebär en begränsning av salt och vätskeintag, rökavvänjning samt 

ett ökande av fysisk träning. Den kirurgiska behandlingen innebär att implantera 

pacemaker eller klaffoperation (Fridlund et al., 2012). Behandlingsmetoderna kan 

förbättra patientens tillstånd samt att lindra dagliga besvär patienten utsätts för. Genom 

att behandla i tid ökar livskvalitén hos patienterna och behov av slutenvård minskar 

avsevärt samtidigt som patientens livslängd förlängs (Persson, 2012). 

 

2.3 Påverkan på sömncykel 
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Hoffman (2003) skriver att ett flertal olika sjukdomar har negativ påverkan på sömnen.  

Några av dessa är hjärt- och lungsjukdomar, diabetes, kronisk smärta samt depression. 

Tembo och Parker (2009) definierar att den kroniska samt akuta smärtan är en av de 

största faktorerna till en påverkad sömncykel. Pilkington (2013) beskriver att en rubbad 

sömncykel under natten leder till mer intensiv känsla av smärta dagen efter, och smärtan 

blir mer påtaglig under natten vilket leder till en fortsatt rubbning i sömncykeln. Tembo 

och Parker (2009) förklarar och sammanfattar obehag som patienter i vårdmiljö uttryckt 

påverkar sömnen negativt. De främsta orsakerna var enligt studien att sjukhussängarna 

var obekväma och att det inte gick att ligga bekvämt i dem, samt att rumstemperaturen 

inte var anpassad till patientens behov vilket gav upphov till obehag och svårigheter att 

sova. 

 

Det finns flera olika fysiska faktorer som påverkar människans sömncykel. Den största 

faktorn är mängden melatonin som reglerar människans dygnsrytm, och det finns flera 

faktorer som påverkar mängden melatonin. Onaturlig exponering av ljus har en negativ 

inverkan på hormonet melatonin och kan på så sätt orsaka rubbningar i sömncykeln 

(Pilkington, 2013). I studien undersöktes sömnkvalitén hos patienter som varit 

inneliggande på sjukhus. Resultatet påvisar att flertal olika fysiologiska stimuli påverkar 

patienters sömncykel i form av exponering av; ljus, ljud samt i moment där 

vårdpersonal utför omvårdnadsarbete av andra patienter kunde vara orsak till störningar 

i sömnen. Den främsta faktorn i sjukhusmiljö som bidrog till sömnstörningar var 

överflödigt ljud som omgav omgivningen, bland annat konversationer mellan personal, 

radio samt TV från andra rum och ljud från telefoner (Pilkington, 2013). 

 

2.4 Sömnbristens påverkan 

Brist på sömn påverkar flera fysiologiska funktioner så som nedsatt immunförsvar, 

försämrad sårläkning och ökad känslighet för infektioner. Sömnstörningar och 

svårigheter att sova ger upphov till en ökad nedstämdhet samt en större risk att utveckla 

depression (Gilsenan, 2012). Åkerstedt och Nilsson (2003) klargör att följden av 

sömnbrist eller långtgående problematik med sömnen har en negativ inverkan på 

fysiologiska funktioner så som; endokrina funktioner, immunförsvaret samt att 

metabolismen hamnar i obalans. 
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2.5 Omvårdnadsåtgärder 

I primärvården har sjuksköterskan en viktig roll kring omvårdnad. Patienter som vårdas i 

hemmet samt deras anhöriga bör få information och utbildning om sjukdomen samt 

psykosocialt stöd. Råd kring individuella omvårdnadsåtgärder, livsstilsförändring samt 

anpassad fysisk aktivitet kan främja hälsan hos patienter drabbade av hjärtsvikt 

(Läkemedelsverket, 2006). Sjuksköterskan behöver anpassa omvårdnaden till patientens 

individuella behov för att främja patientens sömn. Patientens behov påverkas av ålder, 

kulturell bakgrund, fysiska begränsningar samt psykisk balans (Hendersen, 1991). 

Hendersen (1991) förklarar att omvårdnadsåtgärderna bör följas upp och utvärderas 

regelbundet för att ge patienten den aktuella vård hen är i behov av. Enligt Henderson 

(1978) är det viktigt att patienten bibehåller sin självständighet och att som sjuksköterska 

respektera och bistå med det behov patienten har. Sjuksköterskor betonar att patienter i 

primärvården som själva bestämmer över  sovtider har en bättre sömnkvalitet och färre 

sömnstörningar nattetid än vad patienter som har mindre självbestämmande, (Flick et al., 

2010). Att patienten har möjlighet till att ha en fysiskt aktiv vardag med promenader, 

spela spel samt dagliga rutiner som patienten deltar i, bidrar till en ökad sömnkvalitet 

samt minskning av sömnstörningar under nattetid. Det ökar patientens självbestämmande 

som då kan bidra till en trygghet och tillfredsställelse 

 

I sjukhusmiljö kan åtgärder som att patienter hålls vakna under dagtid, att belysning 

dämpas under nattetid samt ett minskande av omvårdnadsrutiner som sker nattetid bidra 

till en ökad sömnkvalité (Hofhuis et al. 2012).  

 

2.6 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har författaren valt att använda Katie Erikssons 

omvårdnadsteori; Den lidande människan. Eriksson (1994) redogör för omvårdnadens 

grunder, som är att tillgodose patientens grundläggande behov, och sömnen är ett 

grundläggande behov (Widmaier et al., 2011). Erikssons (1994) omvårdnadsteori har 

lidande som fokus och inte sjukdomen som patienten drabbats av. Syftet med 

omvårdnaden är att lindra patientens lidande så denne kan leva vidare trots sitt lidande. 

Lidande kommer ursprungligen från individen som tåligt uthärdar någonting, och det 
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beskrivs som antingen något negativt eller ont (Eriksson, 1994). Att lida är ofrånkomligt, 

och det är en subjektiv upplevelse hos varje individ. Alla individer drabbas av lidande 

förr eller senare. Dock kan lidande uppfattas olika hos olika individer (Eriksson, 1994). 

 

Eriksson (1994) skriver att lidande kan ta olika former som exempelvis livslidande, 

sjukdomslidande samt finns det vårdlidande. Livslidande är det lidande som hör till 

människans känsla av samhörighet i sociala sammanhang, vilket kan innebära 

existentiellt hot. Eriksson (1994) beskriver att något som varit självklart tidigare för 

patienten kanske inte längre är möjligt på samma sätt och bidrar till ett livslidande. 

Sjukdomslidande är där fysisk smärta vanligtvis orsakar lidande och som är relaterat till 

sjukdomen. Men det finns även psykosociala sjukdomar som kan leda till 

sjukdomslidande, där individers själsliga och andliga smärta skapar ett lidande (Eriksson, 

1994).Vårdlidande kan sammanfattas i fyra kategorier, kränkning av patientens 

värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Ett vårdlidande kan 

uppstå i vårdsituationer där patientens värdighet fråntas av vårdpersonalen, och 

värdigheten är det som gör oss till människor. Som vårdare ska det alltid göras en 

bedömning av patientens behov och has i åtanke att det är patienten som ska erhålla 

friheten till att välja. Patienten kan i vårdsituationer uppleva att den inte får adekvat vård 

samt att de känner sig nonchalerade och på så sätt skapas ett vårdlidande. Maktutövning 

skapar också vårdlidande då patientens frihet åsidosätts, och patienten erhåller 

omvårdnad eller medicin utöver sin egna vilja. Vårdare kan även bedöma situationer olika 

och i vissa fall kan även utebliven vård uppstå då det finns svårigheter i att bedöma 

patientens situation (Eriksson, 1994). 

 

3. Problemformulering 

Hjärtsvikt är en sjukdom som blir allt vanligare i Sverige. Patienter diagnostiserade med 

hjärtsvikt är ofta förknippat med andningsproblem och urinträngningar, särskilt nattetid. 

Dessa symtom kan påverka sömnkvaliteten som i sin tur kan påverka välbefinnandet, då 

sömnen är viktigt för människans återhämtningsprocess. Sömn är ett grundläggande 

behov hos alla människor och särskilt vid sjukdom för att återfå eller bibehålla hälsa. Brist 

på sömn leder till att kroppens immunförsvar försämras samt kroppens återhämtning tar 

längre tid. Därför är det värdefullt att uppmärksamma sömnkvaliteten hos patienter med 
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hjärtsvikt. Genom att belysa faktorer som påverkar sömnen hos dessa patienter, kan det 

ge sjuksköterskor kunskap som kan användas vid omvårdnad av patienter med hjärtsvikt. 

Sjuksköterskans kompetensområde innefattar att skapa goda förutsättningar för 

patienterna, och genom att erhålla kunskap kring patienternas sömnstörningar kan tidiga 

åtgärder förebygga sjukdomslidande samt vårdlidande för patienten. 

 

4. Syfte 

Syftet med denna uppsats var att belysa faktorer som påverkar sömnen hos patienter med 

hjärtsvikt.  

 

5. Metod 

Metoden som används för denna uppsats är systematisk litteraturstudie, vilket innebär att 

svara på det valda syftet genom att systematiskt söka, kritiskt granska samt att 

sammanställa litteratur inom det valda området. Genom att sammanställa data från 

tidigare studier har ett nytt resultat framkommit (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

5.1 Urval 

Inklusionskriterier  

Inledningsvis valde författaren att inkludera artiklar där patienter som var 

diagnostiserade med hjärtsvikt och som upplevt sömnsvårigheter ingick i urvalet. 

Eftersom sökningen genererade otillräckligt med information valde författaren att lägga 

till synonymord till sömnsvårigheter vilket genererade ett fylligare resultat. Artiklarna 

som söktes skulle även vara vetenskapligt granskade för en ökad trovärdighet. Engelska 

artiklar inkluderades i studien. Författaren valde att inte begränsa geografiskt utan att 

undersöka hjärtsviktspatienter i hela världen. 

 

Exklusionskriterier 

Sökningsförfarandet exkluderade upplevelser hos anhöriga då författaren valde att 

fokusera på patienten. Därför motsvarade inte anhöriga det valda syftet eller 

problemformuleringen.  

 

5.2 Sökning 
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För att få så bred sökning som möjligt, samt finna relevanta artiklar som motsvarar syftet, 

användes tre databaser. Dessa var Cinahl, PubMed samt PsycINFO. Det gjordes 

provsökningar i databaserna där olika sökord testades för att få en överblick och komma 

fram till en sökning som främjar det valda syftet. Efter provsökningarna valdes ”heart 

failure” som ett av nyckelbegreppen i den slutliga sökningen. ”Sleep disturbance” 

användes som fritext som sedan identifierades som ”sleep disturbance OR sleep disorder 

OR sleep problem OR insomnia” för att generera en bredare sökning. Booleska ord som 

OR eller AND används i databaserna för att kombinera ämnesord samt fritextord 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

 

5.2.1 Cinahl 

För att hitta relevanta artiklar till det valda syftet användes databasen Cinahl som enligt 

Forsberg och Wengström (2016), innehåller forskning rörande omvårdnad, 

sjukgymnastik samt arbetsterapi. 

 

I databasen söktes ”heart failure” som en fritextsökning vilket gav en bred sökning. För 

att specificera sökningen användes ”heart failure” som en Main Headings sökning. 

[Heart failure] som main heading tillsammans med ”sleep disturbance OR sleep 

disorder OR sleep problem OR insomnia” som fritextsökning genererade en slutgiltig 

sökning på 112 artiklar. För att hitta aktuell forskning avgränsades artiklarnas 

publikation mellan 2010 till 2017. Av dessa 112 artiklar lästes 74 abstracts då titlarna 

motsvarade det valda syftet, de artiklar som uteslöts berodde på att abstrakten inte 

stämde överrens med problemformuleringen eller det valda syftet. Av de tio artiklar 

som lästes i fulltext var det endast sex stycken som kvalitétsgranskades och valdes ut till 

analysen. De fyra artiklarna som uteslöts ur kvalitétsgranskningen stämde inte överrens 

med det valda syftet och belyste mer anhörigas upplevelser. (bilaga 2). 

 

 

5.2.2 PsycINFO 

I databasen PsycINFO använde författaren fritextsökningen ”heart failure” tillsammans 

med sleep disturbance OR sleep disorder OR sleep problem OR ”insomnia”. Dessa 

sökord kombinerades för att sökningen skulle stämma med tidigare sökningsförfarande 

och vara systematisk (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen genererade många 



11 

 

 

 

 

 

artiklar och för att använda sig utav aktuell forskning valde författaren att avgränsa 

artiklar mellan 2010 till 2017. Fritextsökningen ”sleep disturbance OR sleep disorder OR 

sleep problem OR insomnia” omvandlades till thesarus, ett associationsord för 

fritextsökningen. Thesarusen SU.EXACT (”sleep disorders”) tillsammans med ”heart 

failure” genererade 46 träffar, där 12 abstract lästes och inga valdes ut då artiklarnas fokus 

var på anhörigas upplevelser samt att leva med anhöriga som drabbats av hjärtsvikt. Det 

motsvarade inte syftet och därmed uteslöts dessa (bilaga 3). 

 

5.2.3 PubMed 

I PubMed genererade samma fritextsökning som i tidigare databaser MeSH-termer. Fri 

textsökningen ”heart failure” omvandlades till MeSH-termen; (”Heart Failure”[MeSH]) 

och sökningen ”sleep disturbance OR sleep disorder OR sleep problem OR insomnia” 

omvandlades till MeSH-termen; (”Dyssomnias” [MeSH]). Forskaren kombinerade 

sökningen med ”AND” för att ge en bred sökning i databasen. Forskaren valde även att 

avgränsa sökningen till artiklar som var publicerade från 2010 fram till 2017 för att hitta 

aktuell forskning. 

 

Sökningsförfarandet resulterade i 319 artiklar där många artiklar handlade om anhöriga 

och motsvarade inte det valda syftet, därför valde författaren att lägga till en 

fritextsökning ”patients”. För att hitta artiklar som motsvarade det valda syftet. Den 

slutgiltiga sökningen genererade 219 artiklar, varav 116 förord lästes och 17 av dessa 

valdes ut då de andra artiklarna hade en inriktning på anhöriga eller att de inte motsvarade 

syftet i denna studie. Fem artiklar av dessa 17 valdes ut vidare till kvalitetsgranskningen. 

(bilaga 4). 

 

 

5.2.4 Manuell Sökning 

Forsberg och Wengström (2016) beskriver att manuella sökningar är sätt att använda sig 

av för att hitta artiklar i referenslistor från böcker, avhandlingar samt artiklar. Sökningen 

genererade inte tillräckligt med material för att kvalitetsgranskas därmed krävdes 

manuella sökningar för att hitta artiklar som motsvarar det valda syftet. Två artiklar 

hittades via manuell sökning som var inom inklusionskriterierna, artiklarna hittades i 
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referenslistor på de kvalitetsgranskade artiklarna och benämns som nummer 12 och 13 i 

artikelmatrisen. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

De tretton artiklarna som motsvarade syftet valdes att kvalitetsgranskas. För att granska 

de olika artiklarna använde författaren Forsberg och Wengströms (2016) granskningsmall 

som modifierades till det valda syftet och problemformuleringen. Vid analys av 

kvantitativa artiklar användes Forsberg och Wengströms (2016) checklista för kvasi-

experimentella studier. Sista delen på checklistan avser granskarens värdering samt om 

studiens resultat kan ha klinisk betydelse, det modifierades ut ur checklistan. För de 

kvalitativa artiklarna användes granskningsmallen från SBU (2014), Kvalitetsgranskning 

av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser. Genom att kombinera 

frågorna från Forsberg och Wengströms (2016) checklista med en poängskala från 

Willman, Stoltz och Bahstevani (2011), kunde författaren lättare poängsätta de olika 

artiklarna. Frågor som kunde svaras på med ett ”Ja” resulterade i ett poäng, och där 

utebliven text eller ett ”Nej” motsvarade noll poäng. För att bedöma artiklarnas kvalitét 

avgränsades en poängskala där artiklar som fick mellan 12-16 poäng hög kvalitét, mellan 

8-11 poäng medel kvalitét och artiklar under 8 poäng låg kvalitét (bilaga 1). Tretton 

artiklar där artiklarnas kvalité var medel eller hög valdes vidare till analys.  

 

5.4 Dataanalys 

Författaren till studien valde att använda sig av Forsberg och Wengströms (2016) 

innehållsanalys som är en välbeprövad metod för att analysera samt kategorisera olika 

upplevelser av ett fenomen. Innehållsanalys i en systematisk litteraturstudie innebär att 

från en helhet bryta ner helheten till delar för att sedan skapa en ny helhet. Analysen i 

denna studien utfördes inledningsvis med att bekanta sig med materialet. Artiklarna 

skrevs ut för att få en överskådlig syn på dem alla samt att lättare kunna markera fynd 

som svarade på det valda syftet. Upprepade läsningar gjordes av artiklarna för att inte 

missa relevant resultat och dessa lästes grundligt för att skapa en förståelse kring 

resultatet. Resultatet i artiklarna lästes noggrant. Utsagor i resultatet som motsvarade 

syftet till studien identifierades och sammanställdes i en tabell, där de sedan översattes 

från engelska till svenska. Författaren identifierade likheter i utsagorna som 

färgmarkerades. Forsberg och Wengström (2016) förklarar betydelsen av att hitta likheter 
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i analysen, vilket tydliggörs under kodningen. I tabellen tilldelades utsagorna en kod för 

att kunna föras in under kategorier. Studiens analysförfarande resulterade i tre kategorier 

(Tabell 1.) 

 

Tabell 1. Exempel på analysen. 

Utsagor Kondensering Koder Kategori 

…sleep disorder 

breathing were more 

common in those 

with heart failure. 

Andnings-

svårigheter var 

vanligt 

förekommande 

hos patienter 

med hjärtsvikt. 

Andningssvårigheter Fysiska faktorer 

som påverkar 

sömnen 

...the majority of 

participants used 

diuretics, including 

loop, thiazides and 

potassium sparing 

drugs. 

Majoriteten av 

patienterna 

använde någon 

slags diuretika 

Urinträgningar Medicinsk 

behandling som 

påverkar 

sömnen 

… Participants 

identified 

pshycological 

conditions including 

depression, anxiety, 

fear, panic attacks 

and post-traumatic 

stress disorder that 

contributed to their 

insomnia. 

Patienterna 

identifierade 

psykologiska 

faktorer 

såsom, 

depression, 

ångest panik 

attacker som 

påverkar 

sömnen. 

Depression, ångest 

panik-attacker 

Psykologiska 

faktorer som 

påverkar 

sömnen 

 

5.5 Etiska övervägande 

Denna studie har strävat efter ett förhållningssätt där de utvalda artiklarna innefattar 

forskningsetiska överväganden. Det innebär att artiklarna ska ha ett etiskt övervägande 

eller att ha tillstånd från etiska kommittér. Trovärdigheten i litteraturstudien ökar då 

artiklarna presenterar de etiska godkännanden samt att de är publicerade i peer-review 

tidskrifter. Forsberg och Wengström (2016) belyser vikten av att all vetenskapliga 

forskning presenterar etiska överväganden i sina artiklar, samt att resultatet inte får 
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förvrängas för att motsvara studiens syfte. Innan studien påbörjades valde författaren att 

skriva ner sin förförståelse för att bli varse kring tankar och funderingar inom det valda 

området. Genom att skriva ner tankar och funderingar kunde författaren lättare åsidosätta 

sin förförståelse under analysen. Då det är oetiskt att presentera endast de artiklar som 

stärker ens egna åsikt. 

 

6. Resultat 

Följande kategorier identifierades i denna systematiska litteraturstudie efter den 

integrerade analysen: 

6.1 Fysiska faktorer som påverkar sömnen 

6.2 Medicinska behandling som påverkar sömnen 

6.3 Psykologiska faktorer som påverkar sömnen 

 

6.1 Fysiska faktorer som påverkar sömnen. 

Andningssvårigheter är vanligt förekommande hos patienter som drabbats av hjärtsvikt 

och det stör sömnen hos många (Johansson et al., 2010; Arzt et al., 2016; Andrews, 

Coviello, Hurley, Rose & Redeker, 2013). Johansson et al. (2010) påvisade att de 

patienter som är diagnostiserade med hjärtsvikt har en försämrad alveolär perfusion vid 

inandning som leder till svårigheter att bibehålla en god sömn samt möjligheten till att 

sova. Studier som påvisade detta var utförda huvudsakligen i primärvården men återfanns 

även i hemsjukvården. En försämrad alveolär perfusion leder till att patienten 

kompenserar det genom djupandning som är fysiskt påfrestande då syrgasutbytet är 

nedsatt. Oldenburg, Lamp, Faber, Teschler, Horstskotte och Töpfer (2007) belyser att tre 

av fyra patienter med hjärtsvikt lider av sömnsvårigheter och hälften av dem har 

andningssvårigheter. Andra fysiska faktorer som framkommer i resultatet är lågt 

systoliskt blodtryck som är en bidragande faktor till sömnapné som påverkar sömnen. 

Santos, Guedes Souza, Barbosa och Cruz (2009); Arzt et al. (2016); Miyata et al. (2014) 

belyser att sömnsvårigheten ökar successivt med den klassificering av New York Heart 

Association (NYHA) patienten har. Patientens hjärtsvikt klassificeras och högre 

klassificering bidrar till mer omfattande sömnproblematik hos patienterna, då den 

alveolära perfusionen vid inandningen är nedsatt. Lainscak och Keber (2003); Broström, 

Strömberg, Dahlström och Fridlund (2004) beskriver att mer än hälften av patienterna 
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uttrycker att de inte får tillräckligt med sömn. Wang, Lee, Tsav och Tung (2010) och 

Redeker et al. (2012) beskriver att sömnlösheten får patienterna att känna sig utmattade, 

en försvagad fysisk förmåga samt att ta sig ur sängen är ansträngande och att sova under 

dagen är vanligt förekommande. 

 

Patienterna uttryckte ovisshet till att sömnproblematiken uppstod, dock var alla patienter 

överens om att sömnen var utan anmärkning innan de drabbades av hjärtsvikt (Andrews 

et al., 2013). Det förekom även att fler män än kvinnor hade sömnproblematik (Broström 

et al., 2004). Lainscak och Keber (2003) identifierade fysiska faktorer såsom pulmonära 

symtom; hosta och väsande andningsljud. Tre av fyra patienter led av svullna anklar och 

ben som bidrog till deras sömnproblematik. Vid vila uttryckte patienter förekomst av 

andfåddhet och bröstsmärtor som bidrog till svårigheter till att sova. Andrews et al. (2013) 

resultat beskriver att smärtproblematik förekommer hos alla deltagare i form av; 

neuropatisk smärta, kroniska ryggbesvär, artrit samt carpal tunnel syndrom som försvårar 

möjligheten till att somna och att förbli sovande. 

 

6.2 Medicinsk behandling som påverkar sömnen 

En vanlig förekommande orsak till att patienter vaknar nattetid, är behov av att urinera på 

grund av medicinsk behandling som sedan skapade problem att somna om (Wang et al., 

2010). Broström et al. (2004) visade att urinera nattetid är vanligt hos 90 procent av 

männen respektive 80 procent av kvinnorna, i en av tre fall är det så mycket som tre eller 

fler besök under natten. Redeker et al. (2012) & Wang et al. (2010) visar sambandet 

mellan medicinska behandlingar och sömnproblematiken. Majoriteten av patienter 

uttrycker att innan användning av diuretika hade de inga besvär under nätterna och att 

sömnen var relativt normal. Patienter som besväras av andningssvårigheter påvisade Arzt 

el al. (2016) hade en större sannolikhet att använda sig utav någon slags diuretikum. I 

samband med användning av diuretika påvisar Lainscak och Keber (2003) att mer än en 

tredjedel av patienterna uttryckte behov av att urinera under natten. 

 

Ett fullt fungerande liv utan medicinsk behandling finns inte på kartan, inte heller ett 

fungerande liv med medicinsk behandling uttrycker deltagarna (Andrews et al., 2013). 

De uttrycker att de endast använder medicinering om det absolut är nödvändigt.  

Majoriteten av patienterna som använder sig utav sömninducerande läkemedel uttrycker 
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att de känner sig; bakfulla, oroliga, orkeslösa samt trötta dagen efter. Så vid användning 

av medicinsk behandling är de tvungna att planera morgondagen innan dem intar medicin. 

Broström et al. (2003)  samt Andrews et al. (2013) visar att i 80 procent av fallen har 

patienterna en tendens att somna vid stillasittande dagen efter de intagit sömninducerande 

läkemedel. 

 

Hetznecken et al. (2015) använde sig utav auto-servo ventilation som patienterna 

diagnostiserade med hjärtsvikt samt andningssvårigheter fick andas i under nattetid i tolv 

veckor. Efter tolv veckor undersökte de patienterna igen och patienterna som hade 

andningssvårigheter hade erhållit betydligt längre sömn samt kvaliteten på sömnen blev 

avsevärt bättre. 

 

6.3 Psykiska faktorer som påverkar sömnen 

Johansson et al. (2010) beskriver hur patienters sömn påverkas av att inte kunna styra sina 

tankar om nätterna vilket bidrog till en negativ inverkan på sömnen. Andrews et al. (2013) 

belyser att patienter som vaknar mitt i natten drabbas av en våg av känslor samt tankar 

kring hälsa, döden samt familjen. Dessa tankar kunde hålla patienterna vakna hela nätter, 

samt oförmåga att somna om pågrund av att tankarna (Johansson et al., 2010; Andrews et 

al., 2013; Wang et al., 2010). Andrews et al. (2013) beskriver oroligheter som uppstod 

vid sömnstörningar och hur de påverkade patienternas ständiga trötthet, deras fysiska 

förmåga, känslor, familj samt vardagliga aktiviteter. Oro och ångest bidrog till svårigheter 

att somna inför natten uttryckte patienter. Under en längre period utvecklade patienterna 

en mer deprimerad sinnesstämning (Andrews et al., 2013). Wang et al. (2010) beskriver 

att patienterna upplevde korta sömnperioder samt att tre av fyra patienter uttryckte ständig 

trötthet under dagen. Kvalitén på sömnen var inte som den brukar uttryckte patienter. 

Tankar som repeterade sig skapade oro och höll patienterna vakna nattetid.  

 

Lainscak och Keber (2003), Wang et al. (2010) samt Redeker et al. (2013) belyser de 

hjärtsviktspatienter som har under en längre period haft psykiska oroligheter som; 

depression, ångest, panikattacker har en större sannolikhet att utveckla sömnsvårigheter. 

Redeker et al. (2013) förklarar kring de psykiska faktorerna kring patienternas oro om 

framtiden som skapar ångest samt panikattacker som leder till en negativ inverkan på 

kvalitén på sömnen. Lainscak och Keber (2003) beskriver patienters bekymmer samt oro 
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kirng familj, vänner samt hur de själva påverkar sin omgivning. Patienterna uttrycker att 

de känner sig som en börda för andra i sin omgivning. Andrews et al. (2013) resultat 

påvisar enstaka patienter som utvecklat minnesförlust samt att deras minne har påverkats 

negativt vilket leder till oroligheter kring sömnbehovet. 

 

Enligt Andrew et al. (2013) upplevde patienterna känslomässigt lidande i form av ångest, 

sorg, hopplöshet samt panikattacker i samband med sovdags vilket ledde till 

sömnstörningar. Wang et al. (2010), Redeker et al. (2013), Lainscak och Keber (2003) 

och Andrew et al. (2013) beskriver att depression är den vanligaste faktorn som påverkar 

sömnen negativt. Wang et al. (2010) upptäckte att patienter som medverkade i dagliga 

aktiviteter och höll sig vakna under dagarna trots trötthet hade en positiv inverkan på 

deras sömn nattetid. Broström et al. (2004) påvisade att 80 procent av patienterna 

uttryckte trötthet som bidrog till att oavsiktlig inslumra under dagarna. 

 

Gällande medicinering kring sömn uttryckte patienter oroligheter och rädsla kring 

användning utav sömnmedicin och att de skulle bli beroende utav det. Patienterna ville 

inte använda sig utav medicin för att sova och därför togs sömnproblematiken aldrig upp 

med vårdpersonal. Patienterna uttryckte rädsla kring sömnmedicin samt oroligheter kring 

att bli beroende utav medicin för att kunna sova (Andrews et al., 2013; Wang et al., 2010). 

 

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Forsberg och Wengström (2016) beskriver vikten av att ha en kritisk metoddiskussion där 

författaren ifrågasätter och diskuterar litteratursökningen, dess innehåll samt kvaliteten 

kring urvalet. Författaren i studien ska även analysera om studien går att överföras till 

andra sammanhang och inom vilka ramar den går att tillämpa. Databassökningen utfördes 

systematiskt och artiklar samlades in som kunde svara på syftet. Författaren ansåg att 

resultatet inte innefattade tillräckligt med information, varfär manuella sökningar gjordes 

för att fylla på med relevant information samt uppnå ett fylligare resultat. Den manuella 

sökningen gjordes utifrån de utvalda artiklarnas referenslistor och på så sätt styrks den 

nuvarande studien då dessa motsvarade syftet samt gav ett bredare resultat. Det som kan 
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ses som en svaghet är att majoriteten av artiklarna är kvantitativa i studien, vilket inte ger 

mycket resultat. Hade fler kvalitativa artiklar hittats kunde resultatet had sett annorlunda 

ut. En annan svaghet som kan ha gett upphov till det nuvarande resultatet är att 

författarens sökningsförfarande gjordes tidigare i år och på så sätt kan relevanta artiklar 

som publicerats i ha missats . 

 

7.1.1 Sökning- och urvalsförfarande 

 

Att avgränsa artiklarna till att vara publicerade mellan 2010-2017 kan anses som både 

styrka samt svaghet. Utökningen från rekommenderade 5 år (Forsberg & Wengström, 

2016) till sju år utgjorde en styrka då storleken på materialet ökade, kan dock även ses 

som en svaghet att begränsa sig inom det intervallet (Forsberg & Wengström, 2016). 

Intervallet kan ses som en svaghet eftersom många artiklar kan förbises till följd av 

avgränsning, genom att välja och avgränsa årtalen blir resultatet mer aktuellt samt lättare 

att identifiera i dagens vård. Hade författaren valt att bredda intervallet kunde studiens 

resultat blivit annorlunda eller bekräfta det befintliga resultatet. Författaren till studien 

har testat flera olika sökord men kom till slut fram till sökorden som den slutgiltiga 

sökningen bestod av. Författaren testade att utöka sökningen genom att testa sig fram med 

synonymer till det valda sökordet men bäst precision uppnåddes med den befintliga 

sökningen. I sökningen valde författaren att använda sig av booleska termen ”OR” för att 

kombinera de valda synonymerna med varandra för att inte utesluta varandra. Ordet 

”AND” användes även som sökoperator för att kombinera de olika sökorden med 

varandra. 

 

En svaghet som kan ses i studien är att författaren valde bort artiklar som inte kunde 

öppnas i fulltext, samt de artiklar som saknade tillgång till abstrakt. Sökningen genererade 

även artiklar som kostade pengar att få tillgång till och dessa exkluderades då ekonomi 

till detta saknades. Det kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet och kan även ha resulterat 

i ett annat resultat. 

 

I den systematiska litteraturstudien valde författaren att inte avgränsa geografiskt för att 

få en så bred träfflista som möjligt och därmed öka överförbarheten. I artiklarna 

diskuteras överförbarheten då urvalet i studierna är litet så minskar även överförbarheten. 
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Det som författaren anser skulle alternativt kunna tilläggas är fler perspektiv än 

patientens. Att inkludera anhörigas upplevelser hade kunnat tillföra en bredare sökning 

samt mer material och kanske även ett annat resultat. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) förklarar att ett väl beskrivet material där urval, analys datainsamling samt 

sammanhang finns med i studien förstärker överförbarheten.  

 

7.1.2 Analys 

  

I analysprocessen har författaren till den systematiska litteraturstudien varit ensam och 

det kan ses som en svaghet. Forsberg och Wengström (2013) belyser användandet av 

forskartriangulering och genom detta styrka studiens metod. Hade författaren haft en 

partner hade analysprocessen kunnat göras enskilt, där utsagor kondenserades var för sig 

för att sedan diskutera eventuella skillnader samt likheter i analysen. Detta gör studien 

mer trovärdig. Vidare förklarar (ibid) att forskaren ska vara medveten om sin förförståelse 

och åsidosätta den under forskningsprocessen vilket kan stärka studien och även ses som 

en svaghet om inte förförståelsen åsidosätts. Författaren valde i början av studien att 

skriva ner tankar, funderingar och förväntningar kring det valda ämnet. När analysen 

påbörjades valdes förförståelsen att åsidosätta för att det inte skulle påverka studien.  

I analysprocessen hade författaren till studien svårt att hålla isär de olika kategorierna då 

de gick in i varandra och påverkade varandra. Den inviduella kategoriseringen kan ses 

som en svaghet eftersom endast ett perspektiv nyttjas. Hade det funnits två författare så 

skulle kategoriseringen setts från flera perspektiv vilket hade kunnat styrka studien. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den systematiska litteraturstudiens syfte var att belysa faktorer som påverkar 

sömnen hos patienter drabbade av hjärtsvikt. Tre huvudkategorier identifierades. Den 

första kategorin innefattar sömnens påverkan av fysiska faktorer som präglade patienters 

sömnsvårigheter. Den andra kategorin innefattar sömnens påverkan av medicinsk 

behandling. Den tredje kategorin innefattar sömnens påverkan av psykiska faktorer. 

 

7.2.1 Fysiska faktorer som påverkar sömnen 

Resultatet visar sambandet samt hur omfattande sömnproblematiken är hos patienter 

drabbade av hjärtsvikt. Fysiska faktorer som påverkar patienter är andningssvårigheter 
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kopplade till klassificering av hjärtsvikt. Resultatet visade att patienter med allvarlig 

hjärtsvikt hade stora andningssvårigheter. Studiens resultat visar att patienter upplever 

kontinuerlig trötthet som försvårar möjligheten att utföra fysiska aktiviteter under 

dagarna. I resultatet framkommer det att patienter trots sin trötthet under dagarna, 

tvingade sig själva att medverka i dagliga aktiviteter och på så sätt förbättrades deras 

sömnproblematik och underlättade i vissa fall att somna. Pilkington (2013) förklarar att 

patienter vars sömncykel är rubbad behöver en strategi för att införa rutiner i vardagen 

för att återfå den normala sömncykeln. Den fysiska smärtan som orsakar lidande har en 

negativ inverkan på sömn, och kan skapa obalans i sömncykeln. Vid utebliven sömn eller 

störd sömn blir smärtan mer intensiv dagen efter, samt att rubbningar i sömncykeln 

fortsätter (Pilkingtion, 2013). Fridlund et al. (2012) beskriver att patienter vid 

diagnostiserad hjärtsvikt behöver förändring i sin livsstil för att underlätta 

sjukdomsförloppet där vätskeintag och saltintag ska regleras. I Wangs et al. (2010) studie 

styrker forskarna de vardagliga rutinerna som förbättrar kvalitéten på patienternas sömn 

avsevärt, vilket successivt minskar de fysiska faktorerna som har en negativ inverkan på 

patientens välmående. Att identifera omvårdnadsproblem i ett tidigt stadie anser 

författaren är av stor vikt. I rollen som sjuksköterska ska omvårdnadsproblem identifieras, 

och när dessa identifierats ska de ska åtgärdas. När dessa två punkter är avklarade ska 

resultatet analyseras och utvärderas, vilket kan utveckla framtida åtgärder som kan främja 

patienternas välmående samt återhämtning. Detta styrker Hendersen (1991) med att 

omvårdnadsåtgärder bör följas upp och utvärderas regelbundet så patienten får aktuell 

vård som är anpassad för hen. Eriksson (1994) beskriver att lidande är ofrånkomligt och 

varje individ har en egen subjektiv upplevelse. Därför anser författaren att varje patient 

kräver en individuell omvårdnadsanpassning som främjar dennes välmående. Eftersom 

lidande kan uppfattas på olika sätt hos olika individer bör omvårdnaden anpassas. 

(Vårdhandboken, 2017). Gheorghiu och Barkley (2017) belyser i sin studie att en 

omfattande utbildning hos sjuksköterskor kring patienter med hjärtsvikt kan underlätta 

för att identifiera tidiga omvårdnadsproblem samt förbättra omvårdnaden. Även 

omvårdnaden som patienterna själva kan utföra för att förbättra sitt tillstånd bör 

uppmuntras. 

 

Fridlund et al. (2012) belyser att livsstilsförändringar hos patienter diagnostiserade med 

hjärtsvikt underlättar sjukdomsförloppet. En aktiv livsstil kan vara begränsad hos 
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patienterna med hjärtsviktsproblematik, därmed bör livsstilen individanpassas. 

Författaren till studien tror att tidiga åtgärder kan förkorta patientens sjukdomslidande 

och främja de fysiska faktorerna. Genom att individanpassa mål tillsammans med 

patienterna med hjälp av SMART-kriterierna kan sjukdomslidande förebyggas. Eriksson 

(1994) diskuterar kring sjukdomslidande där fysisk smärta vanligtvis orsakar lidande som 

är relaterat till sjukdomen. Vardagliga saker som tidigare varit en självklarhet hos 

patienter kanske inte längre är möjligt på grund av de fysiska faktorerna och det bidrar 

till ett psykiskt lidande som kommer att diskuteras under kategorin; psykiska faktorer.  

 

7.2.2 Medicinsk behandling som påverkar sömnen 

Resultatet påvisar att en av de vanligaste orsakerna till sömnproblematiken var behovet 

att urinera under nattetid. Broström et al. (2004) resultat visar att det var så vanligt som i 

90 procent av fallen hos män respektive 80 procent hos kvinnor. I flera av fallen uttryckte 

patienterna att de behövde urinera så mycket som tre eller fler besök under natten. Persson 

(2012) belyser behandlingsmetoderna för att förbättra patientens tillstånd  samt att lindra 

besvären. Den medicinska behandlingen får motsatt effekt beroende på när användningen 

av diuretika sker. Patienter som intar diuretika kvällstid uttrycker att de ständigt är i behov 

av att urinera under nattetid, och det skulle kunna lösas med att erhålla diuretika tidigare 

under dagen. I resultatet uttryckte patienter att de inte hade några besvär med sömnen 

förrän de erhöll vätskedrivande tabletter. Resultatet påvisar flera faktorer som påverkade 

patientens intag av medicinsk behandling i samband med sjukdomen. Ett fullt fungerande 

liv utan medicinering finns inte på kartan enligt patienterna, samtidigt som de inte ville 

leva ett liv med ständig medicinering. I Andrews et al. (2013) resultat uttryckte 

patienterna att de endast intog sömnmedicin om det absolut var nödvändigt och de 

uttryckte även att de skulle testa vad som helst förutom medicinering för att få en 

tillräckligt god sömn. Utifrån den teoretiska referensramen som Eriksson (1994) 

beskriver kan lidandet ta form i olika subjektiva upplevelser. I studiens resultat 

framkommer det lidande som tar plats fysiskt såval som psykiskt vilket påverkar 

patienternas välmående och detta diskuteras mer i de andra kategorierna. 

 

Andra faktorer som oroade patienterna var olika skräckexempel de hört från närstående 

eller patienter i liknande situationer som uttryckt att ett påbörjande med sömnmedicin och 

hypnotika kan bli svårt att bli av med. De fick även höra om biverkningar som kan 
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försämra patientens reaktionsförmåga under dagarna. Författaren anser att dessa faktorer 

kan påverka patienternas synsätt gentemot medicinering kring sömnsvårigheter på ett 

negativt sätt. Att möjligtvis erbjuda andra behandlingsmetoder till patienterna kan vara 

ett alternativ. I resultatet framkommer det att patienter som hittar förändringar i sina 

vardagliga rutiner kan ge upphov till en positiv inverkan på deras sömnbehov (Arzt et al., 

2016). Författaren till studien anser att det finns flera möjligheter att hitta vardagliga 

aktiviteter som kan främja välmåendet. Alternativ som kan förändra vardagen hos 

patienter kan vara promenader, meditation samt yoga. Eriksson (1994) redogör för 

omvårdnadsteorier kring den lidande människan och uttrycker att ett livslidande kan 

uppstå då patienter upplever att de inte kan göra vardagliga grejer som tidigare var en 

självklarhet. Genom att anpassa medicineringen efter patientens behov och vardagliga 

aktiviteter kan sömnproblematiken undvikas. 

 

7.2.3 Psykiska faktorer som påverkar sömnen  

Resultatet påvisar flera olika psykiska faktorer som påverkar patienternas sömn. 

Patienterna beskriver att de relaterat till sömnbrist även blev nedstämda vilket i sin tur 

ledde till att de fick ytterligare besvär med sömnen, det vill säga att det gav upphov till 

en ond nedåtgående spiral. I resultatet hos Wang et al. (2010); Redeker et al. (2013) 

belyser forskarna att patienter med hjärtsvikt inte bara haft ökad sömnproblematik utan 

även drabbats av psykisk ohälsa i form av depression, ångest och panikattacker. Andrews 

et al. (2013) resultat påvisades att dålig sömn har en koppling med en försämrad fysisk 

såväl psykisk hälsa hos patienter.  

 

Att vakna under natten resulterade i flera negativa aspekter hos patienterna såsom att de 

började oroa sig alltmer kring familjen samt vänner. Detta utvecklades till ångestattacker 

samt stress, som resulterade i depression bland patienterna. (Andrews et al., 2013; 

Redeker et al., 2012).  Johansson et al. (2010)  visar på att patienternas välmående 

minskade och deras engagemang i vardagliga aktiviteter minskade successivt med de 

sömntimmar som saknades. Patienterna i studien uttryckte att livsglädjen inte var 

densamma och det påverkar hela omgivningen. Wang et al. (2010) menar att patienter 

som medverkade i vardagliga aktiviteter ändrade sina rutiner och på så sätt kunde 

patienterna få en bättre kvalitét på sömnen, vilket resulterade i en ökad livsglädje samt 

minskning av bekymmer och oroligheter under nattetid. Eriksson (1994) beskriver att 
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lidandet kan ta olika former samt att livslidande är en subjektiv upplevelse hos varje 

individ, och ger känsla av samhörighet i sociala sammanhang.  Författaren anser att som 

sjuksköterska i detta fall ge patienter möjlighet att ventilera samt att ge patienten tid att 

reflektera kring sitt tillstånd och vad som skulle kunna förbättras. Miller och Rollnick 

(2003) belyser användningen utav MI-samtal för att främja motivation och 

beteendeförändring som kan i dessa fall kan minska patientens oroligheter samt 

förändringar i vardagen. Henderson (1978) förtydligar att respektera patientens tankar 

samt att tillgodose dess behov leder till en ökad självständighet hos patienter, vilket kan 

motverka vårdlidande som uppstår. Att låta patienten själv välja när hen vill gå till sängs 

kan vara en positiv bidragande faktor som motverkar vårdlidande (ibid). 

 

8.  Slutsats 

Resultatet i denna studie har gett kunskap kring de faktorer som påverkar sömnen hos 

patienter diagnostiserade med hjärtsvikt. Resultatet påvisar sambandet mellan patienter 

som lider av hjärtsvikt samt sömnproblematik. Flertalet patienter upplever störd sömn i 

primärvården samt hos de som vårdas hemma. Återkommande faktorer dök upp 

gemensamt i resultatet som frekventa toalettbesök och andningssvårigheter. Även 

psykiska faktorer såsom ångest, oro samt depression. Sömnstörningarna kan anses som 

sjukdomslidande. Resultatet visar även att patienterna inte tar upp sömnproblematiken 

med vårdpersonalen vilket försvårar möjligheten att erbjuda adekvat vård vilket kan anses 

som ett vårdlidande. För att minska risken för att vårdlidande ska uppstå i samband med 

sömnproblematik tror författaren att adekvat utbildning och kunskap hos vårdpersonalen 

bör uppmärksammas. För att motverka vårdlidande krävs det tidiga omvårdnadsåtgärder 

för att främja patienternas hälsa samt att identifiera faktorer som leder till 

sömnproblematiken. 

 

För att undvika vårdlidande för patienter, skulle en behandlningsplan kring hur 

vårdpersonal kan förhålla sig samt att identifiera omvårdnadsåtgärder, vara en god idé. 

Att skapa rutiner samt att individanpassa omvårdnaden kan förebygga sjukdomslidande 

samt vårdlidande. Att tillgodose patienter med en dagbok där de kan anteckna hur deras 

sömn varit under tiden samt tidigare kan nyttjas som en förebyggande åtgärd i 

omvårdnadssyfte. 
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9. Förslag till framtida forskning 

Kunskapsutveckling hos sjuksköterskor är grunden för att skapa en bra omvårdnad hos 

patienter samt att identifiera behov i tidigt stadie för att förebygga lidande för patienterna. 

Författaren anser att skapandet av tydliga riktlinjer i framtiden kring patienter drabbade 

av hjärtsvikt samt att identifiera deras omvårdnadsbehov skulle vara önskvärda 

forskningsområden. De kvantitativa artiklarna stärker sambandet mellan patienter med 

hjärtsvikt drabbade av sömnproblematik, det som skulle behövas är att utveckla 

sambandet och fördjupa sig i problemet hos patienterna. Författaren anser att en 

fördjupning i dessa studier genom kvalitativa studier med djupgående intervjuer kan 

sammanställa mer information och på så sätt erhålla en större förståelse kring de faktorer 

som påverkar sömnen hos patienter med hjärtsvikt. 

  



25 

 

 

 

 

 

 

Referenser 

Referenser som är markerade med (*) är inkluderade i analysen, samt presenterade i 

artikelmatrisen i bilaga 5. 

 

*Andrews, L.K., Coviella, J., Hurley, E., Rose, Leonie., & Redeker, N.S. (2013) “I’d 

eat a bucket of nails if you told me it would help me sleep:” Perceptions of insomnia 

and its treatment in patients with stable heart failure. Heart & Lung, 339-345. 

Doi:10.1016/j.hrtlng.2013.05.003 

 

Archer, S.N., & Oster, H. (2015). How sleep and wakefulness influence circadian 

rhythmicity: effects of insufficient and mistimed sleep on the animal and human 

transcriptome. Journal of Sleep Research, 24(5), 476-493. doi: 10.1111/jsr.12307 

 

*Arzt, M., Woehrle, H., Oldenburg, O., Graml, A., Suling, A., Erdmann, E., Teschler, 

H., & Wehscheider, K. (2015) Prevalence and predictors of sleep-disordered breathing 

in patients with stable chronic heart failure. Heart failure. 

doi:10.1016/j.jchf.2015.09.014. 

 

Asp, M. & Ekstedt, M. (2009). Trötthet, vila och sömn. I Edberg, A-K. & Wijk, H.(red.) 

Omvårdnadens Grunder – Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur AB. s.417-487. 

 

*Broström, A., Strömberg, A., Dahlström, U., & Fridlund, B. (2004). Sleep difficulties, 

daytime sleepiness, and health-related quality of life in patients with chronicheart 

failure. Journal Of Cardiovascular Nursing, 19(4), 234-242. 

 

Dahlström, U. (2010). Hjärtsvikt. I: Dahlström, U., Jonasson, L., Nyström, F (red.) 

Kardiovaskulär medicin. Stockholm: Liber: S. 233–258 

 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber 

 



26 

 

 

 

 

 

Flick, U., Garms- Homolova, J. & Röhnsch, G. (2010). ’When they sleep, they sleep’: 

daytime activities and sleep disorders in nursing homes. Journal of  Health Psychology. 

15(5), 755-764. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. rev.utg.). Stockholm: 

Natur & Kultur 

 

Fridlund, B. Malm, D. & Mårtensson, J. (2012). Kardiologisk omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Gheorghiu, V., & Barkley Jr, T. W. (2017). Identification and Prevention of Secondary 

Heart Failure: A Case Study. Critical Care Nurse, 37(4), 29-35. 

doi:10.4037/ccn2017478 

 

Gilsenan, I. (2012). Nursing interventions to alleviate insomnia. Nursing Older People, 

24(4), 14–18. doi: 10,7748/nop2012.05.24.4.14.c9068 

 

Halvorsen, L-K. B., & Frantsen, A-M. (2006). Behovet av sömn och vila. I N. Jahren 

Kristoffersen., F. Nortvedt., & E-A. Skaug (Red.), Grundläggande  omvårdnad: Del 2 

(1.uppl, ss. 300–353). Stockholm: Liber AB. 

 

Hendersen, V. (1991). Grundprinciper för patientvårdande verksamhet. Borås: Almqvist 

& Wiksell. 

 

Henderson, V. (1978). The Concept of nursing. Journal of Advanced Nursing. 3,  113–

130. 

 

*Hetznecker, A., Escourrou, P., Kuna, S.T., Series, F., Lewis, K., Birner, C., Pfeifer, 

M., & Arzt, M. (2015) Treatment of sleep apnea in chronic heart failure patients with 

auto-servo ventilation improves sleep fragmentation: a randomized controlled trial. 

Sleep medicine. 25-31. doi:10.1016/j.sleep.2015.08.020. 

 



27 

 

 

 

 

 

Hjärt-Lungfonden. (2017). Hjärtsvikt. Hämtad 2017-10.20, från https://www.hjart-

lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Hjartsvikt/  

 

Hofhuis, JG., Langevoort, G., Rommes, JH. & Spronk, PE. (2012) Sleep disturbances 

and sedation practices in the intensive care unit - A postal survey in the Netherlands. 

Intensive and critical care nursing. 28(3), 141-149. 

 

*Johansson, P., Årestedt, K., Alehagen, U., Svanborg, E., Dahlström, U, & Broström, 

A. (2010) Sleep disordered breathing, insomnia and health related quality of life – A 

Comparison between age and gender matched elderly with heart failure or without 

cardiovascular disease. European Journal of Cardiovascular nursing, 9, 108-117. 

doi:10.1016/j.ejcnurse.2009.11.005 

 

Jontell, M. & Mobacken, H. (2014). Munhålans sjukdomar. Ramström, H. (red.)  

Läkemedelsboken 2014. 19. uppl. Lund: Elanders Sverige AB, ss. 783–799. 

 

*Kanno, Y., Yoshihisa, A., Watanabe, S., Takiguchi, M., Yokokawa, T., Sato, A., 

Miura, S., Shimizu, T., Nakamura, Y., Abe, S., Sato, T., Suzuki, S., Oikawa, M., Saitoh, 

S-I., & Takeishi, Y. (2016) Circulation Journal. (80), 1571-1577. doi:10.1253/circj.CJ-

16-0205. 

Kristensson, J. (2014). Handbok I uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter 

inom hälsa- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur 

 

Laguna-Parras J.M., Jerez-Rojas M.R., Garcia-Fernandez F.P., Carrasco-Rodriguez R.N 

& Nogales-Vargas-Machuca I. (2013) Effectiveness of the ‘sleep enhancement’ nursing 

intervention in hospitalized mental health patients. Journal of Advanced Nursing, 69(6), 

1279–1288. doi:10.1111/j.1365-2648,2012, 06116.x 

 

*Lainscak, M, & Keber, I. (2003) Patient´s view of heart failure: from the 

understanding to the quality of life. Journal of Cardiovascular Nursing. 275-281. 

doi:10.1016/S1474-5151(03)00064-1 

 

https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Hjartsvikt/
https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Hjartsvikt/


28 

 

 

 

 

 

Lundman, B & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I M.  

Granskär & B. Höglund-Nielsen. (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- 

och sjukvård (s. 159- 172). Lund: Studentlitteratur. 

 

Läkemedelsverket (2006). Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt: 

Behandlingsrekommendation. Hämtad: 2017-12-21 från, 

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-

ochssjukvard/behandlingsrekommendationer/hjartsvi7kt_bokm%C3%A4rken.pdf  

*Miyata, M., Yoshihisa, A., Yamauchi, H., Owada, T., Sato, T., Suzuki, S., Sugimoto, 

K., Yamaki, T., Kunii, H., Nakazato, K., Suzuki, H., Saitoh, S-I., & Takeishi, Y. (2014) 

30:318-324 doi:10.1007/s00380-014-0479-6 

 

*Oldenburg, O., Lamp, B., Faber, L., Teschler, H., Horstkotte, D., & Töpfer, V. (2007) 

Sleep-disordered breathing in patients with symptomatic heart failure A contempary 

study of prevalence in and characteristics of 700 patients. Journal of Heart failure. (9) 

251-257 doi:10.1016/j.ejheart.2006.08.003 

 

*Parisot, J., Damy, T., Gellen, B., Covali-Noroc, A., Bodez, D., Rappeneau, S., 

Guellich, A., Adnot, S., Bastujin-Garin, S., Hittinger, L., D’Ortho, M-P., & Boyer, L. 

(2014) Sleep-disordered breathing in chronic heart failure: development and validation 

of a clinical screening score. Sleep medicine. (16) 1094-1101. 

doi:10.1016/j.sleep.2014.11.022. 

 

Pilkington, S. (2013). Causes and consequences of sleep deprivation in hospitalized 

patients. Nursing Standard, 27(49), 35–42. 

 

*Redeker, N.S., Adams, L., Berkowitz, R., Blank, L., Freudenberger, R., Gilbert, 

Michele., Walsleben, J., Zucker, M.J., & Rapoport, D. (2012) Nocturia, sleep and 

daytime function in stable heart failure. Journal of Cardiac failure. 

Doi:10.1016/j.cardfail.2012.05.002 

 

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-ochssjukvard/behandlingsrekommendationer/hjartsvi7kt_bokm%C3%A4rken.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-ochssjukvard/behandlingsrekommendationer/hjartsvi7kt_bokm%C3%A4rken.pdf


29 

 

 

 

 

 

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2003). Motiverande samtal. Att hjälpa människor till 

förändring. Andra utgåvan. Norrköping: Kriminalvårdens förlag. 

 

*Santos, MA., Guedes Souza, E., Barbosa, RL., & Cruz, DALM. (2009) Sleep 

difficulties reported by patients with heart failure. Doi.org/10.1590/S014-

11692012000400003. 

 

SBU. (2014). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. Stockholm: 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Hämtad 29 dec -17, från SBU, 

http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok.pdf  

 

Strang, P. (2012). Svår hjärtsvikt. I Strang, P. & Beck-Friis, B. Palliativ medicin och 

vård. Stockholm: Liber: S. 330-335 

 

Tembo, A.C., & Parker, V. (2009). Factors that impact on sleep in intensive care 

patients. Intensive and Critical Care Nursing, 25(6), 314-322. 

doi:10.1016/j.iccn.2009.07.002 

 

Vårdhandboken. (2017). Personcentrerad vård. Hämtad: 2017-12-22, från 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-

patientperspektiv/Personcentrerad_vard/  

 

*Wang, T-J., Lee. S-C., Tsay, S-L., & Tung, H-H. (2010) Factors influencing heart 

failure patients’ sleep quality. Journal of Advanced Nursing 66(8), 1730-1740. 

Doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05342.x 

 

Widmaier, E. P., Raff, H., & Strang, K. T. (2011). Vander's Human Physiology: The 

Mechanisms of Body Function. New York: McGraw-Hill Companies 

 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro 

mellan forskning & klinisk verksamhet. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok.pdf
http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-patientperspektiv/Personcentrerad_vard/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-patientperspektiv/Personcentrerad_vard/


30 

 

 

 

 

 

Åkerstedt, T. (2001). Sömnens betydelse för hälsa och arbete: fakta och goda råd. 

Järvsö: Bauer bok. 

 

1177 Vårdguiden. (2017). Hjärtsvikt. Hämtad 2017-10-20, från 

https://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartsvikt/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartsvikt/


31 

 

 

 

 

 

Bilaga 1. Granskningsprotokoll 

Frågorna kommer från Forsberg och Wengström (2016) och poängssystemet kommer 

ifrån Willman, Stoltz och Bahstevani (2011). Där Ja ger 1p, och Nej ger 0p. 

Låg 0-7p, Medel 8-11p, Hög 12-16p 

 

Checklista kvalitativ 

1. Finns abstrakt beskrivet?  

2. Är syftet tydligt beskrivet? 

3. Finns ett etiskt godkännande? 

4. Är den valda metoden relevant för syftet? 

5 .Är urvalsmetoden och urvalskriterier tydligt beskrivet? 

6. Är kontexten tydligt beskriven? 

7. Är datainsamlingsmetoden tydligt beskriven? 

8. Är analysmetoden tydligt beskriven? 

9. Är resultatet tydligt beskriver? (trovärdighet och pålitlighet) 

10. Kan resultatet kopplar till frågeställningen/syftet? 

11. Är de teorier och tolkningar som gjorts baserade på insamlad data, ex. citat? 

12. Diskuteras brister och eventuella bias i studien? 

13. Finns det klinisk relevans i resultatet? 

14. beskrivs en slutsats av författarna? 

15. Håller vi med om slutsatsen? 

16. Bör artikeln inkluderas? 

 

Checklista Kvantitativ 

1. Finns abstract beskrivet?  

2. Är syftet tydligt beskrivet? 

3. Finns ett etiskt godkännande? 

4. Är urvalsmetoden väl beskriven med inklusion och exklusionskriterier? 

5. Är den valda designen lämplig? 

6. Är undersökningsgruppen representativ? 

7. Är bortfallet beskrivet? 

8. Görs en bortfallsanalys? 

9. Beskrivs den statistiska analysen? 



32 

 

 

 

 

 

10. Är resultatet tillförlitligt? 
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Träffar 
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AND (“Dyssomnias” 

[MeSH] + 2010-2017 

319     

#7 #6 AND (patients) 213 116 17 5 5 
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Bilaga 5. Artikelmatris. 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Andrews, LK & Coviello, J, & 

Hurley, E, & Rose, L, & Redeker, 

NS 

2013 

Massachusetts, USA 

“I´d eat a bucket 

of nails if you told 

me it would help 

me sleep:” 

Perceptions of 

insomnia and its 

treatment in 

patients with 

stable heart 

failure 

Utvärdera 

hjärtsviktspatienters 

sömnproblematik 

och konsekvenser.  

Samt faktorer som 

påverkar sömn-

svårigheter. 

Strategier för att 

förhindra sömn-

svårigheter. 

Pararell 

konvergent mixed 

methods. 

Kvalitativ metod. 

Fokusgrupper 

samt enkäter. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

11 deltagare 

Sömnsvårigheter 

resulterade i 

negativ påverkan 

på välmåendet. 

Resultatet 

påvisade samt 

psykiskt 

påfrestning 

pågrund av 

sömnbrist. 

Hög kvalitet 

Arzt, M, & Woehrle, H, & 

Oldenburg, O, & Graml, A, & 

Suling, A, & Erdmann, E, & 

Teschler, H, & Wegscheider, K. 

2016 

Sydney, Australia. 

Prevalence and 

predictors of 

sleep-disorder 

breathing in 

patients with 

stable chronic 

heart failure 

Denna prospektiva 

studien undersökte 

förekomsten av 

andningssvårigheter 

och dess påverkan 

av patienter 

drabbade av 

kronisk hjärtsvikt 

Prospektiv studie 

Kvantitativ metod 

6876 deltagare 

Resultatet visade 

hög förekomst av 

andnings-

svårigheter hos 

patienter med 

kronisk hjärtsvikt. 

Hög kvalitet 

Broström, A, & Strömberg, A, & 

Dahlström, U, & Fridlund, B. 

2004 

Linköping, Sweden 

Sleep difficulties, 

daytime 

sleepiness, and 

health related 

quality of life in 

patients with 

Att förklara 

sömnsvårigheter, 

sömnighet under 

dagen och 

sambandet med 

hälso-relaterad 

livskvalitet hos 

Tvärsnitts-studie. 

223 patienter. 

Kvantitativ 

metod. 

Resultatet 

påvisade att 

patienter hade 

svårigheter att 

somna, bibehålla 

sömnen, samt 

Medel kvalitet 
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chronic heart 

failure 

män och kvinnor 

med hjärtsvikt 

påverkad psykiskt 

välmående. 

Hetznecken, A, & Escourrou, P, & 

Kuna, ST, & Series, F, & Lewis, 

K, & Birner, C, & Pfeifer, M, & 

Arzt, M. 

 

2015 

 

Regensburg, Germany. 

Treatment of 

sleep apnea in 

chronic heart 

failure patients 

with auto-servo 

ventilation 

improves sleep 

fragmantetion: a 

randomized 

controlled trial. 

Att vid användning 

av auto-servo 

ventilation reducera 

bristande sömn. 

Samt att förbättra 

sömnen hos 

patienter med 

kronisk hjärtsvikt 

med andnings-

svårigheter. 

Multicentar, 

slumpvis, pararell 

grupp prövning. 

Två slumpartade 

grupper. 

Kvantitativ 

metod. 

63 deltagare 

ASV behandling 

förbättrade sömn-

problematiken 

samt gav patienter 

med hjärtsvikt en 

bibehållande 

sömn under 

nattetid. 

Hög kvalitet 

Johansson, P, & Årestedt, K, & 

Alehagen, U, & Svanborg, E, & 

Dahlström, U, & Broström, A. 

2009 

Jönköping, Sweden. 

Sleep disordered 

breathing, 

insomnia and 

health related 

quality of life – A 

Comparison 

between age and 

gender matched 

elderly with heart 

failure or without 

cardiovascular 

disease. 

Studiens syfte var 

att undersöka 

sambandet mellan 

hjärtsviktspatienter, 

andningssvårigheter 

samt sömn-

svårigheter och 

även påverkan på 

patienternas 

livskvalitet. 

Tvärsnitts-studie. 

 

Kvantitativ 

metod. 

 

331 deltagare. 

Förekomsten av 

andnings-

svårigheter 

förekom hos alla 

patienter men 

blev allt mer 

intensivare med 

stigande ålder. 

Samt att patienter 

med hjärtsvikt 

hade svårare att 

bibehålla en god 

sömn 

Hög kvalitet 

Kanno, Y, & Yoshihisa, A, & 

Watanabe, S, & Takiguchi, M, & 

Yokokawa, T, & Sato, A, & 

Miura, S & Shimizu, T, & 

Prognostic 

Significance of 

Insomnia in Heart 

Failure 

Att undersöka den 

kliniska påverkan 

av sömn-

svårigheter hos 

Prospektiv, 

iakttagande 

studie. 

Patienter 

drabbade av 

kronisk hjärtsvikt 

hade sömn-

Hög kvalitet 
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Nakamura, Y, & Abe, S, & Sato, 

T, & Suzuki, S, & Oikawa, M, & 

Saitoh, SI, & Takeishi, Y. 

2016 

Fukushima, Japan. 

patienter drabbade 

av kronisk 

hjärtsvikt. 

Kvantitativ 

metod- 

1083 deltagare. 

Fukushima, 

Medical 

Universtiy. 

svårigheter. Samt 

att deras RAAS-

system var mer 

aktivt än de utan 

sömn-svårigheter 

samt förminskad 

förmåga att 

motionera 

 

Lainscak, M, & Keber, I. 

2003 

Ljubljana, Slovenia 

Patient´s view of 

heart failure: from 

the understanding 

of the quality of 

life 

Samla in data hos 

patienter med 

hjärtsvikt och deras 

samband till 

livskvalitet. 

Univeristy 

Medical Center, 

Ljubljana. 

Prospektiv studie. 

Intervjuer. 

187 patienter. 

Kvantitativ 

metod. 

Patienter med 

hjärtsvikt 

påvisade negativ 

inverkan på 

livskvaliteten 

samt psykiska 

välmåendet 

Medel kvalitet 

Miyata, M, & Yoshihisa, A, & 

Yamauchi, H, & Owada, T, & 

Sato, T, & Suzuki, S, & Sugimoto, 

K, & Yamaki, T, & Kunii, H, & 

Nakazato, K, & Suzuki, H, & 

Saitoh, SI, & Takeishi, Y. 

2014 

Fukushima, Japan 

Impact of sleep 

disordered 

breathing on 

myocardial 

damage and 

metabolism in 

patients with 

chronic heart 

failure. 

Grunden i studien 

är att undersöka 

relationen mellan 

plasma nivåer i 

kroppen kopplat till 

andningssvårigheter 

hos 

hjärtsviktspatienter. 

Konsekutivt 

urval.  

Fukushima 

Medical 

University. 

Kvantitativ 

metod. 

Polygraf under 

nattetid för att 

undersöka 

andnings-

svårigheter. 

Samband mellan 

andnings-

svårigheter med 

patienter drabbade 

av hjärtsvikt. 

Hög kvalitet 
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131 deltagare 

Oldenburg, O, & Lamp, B, & 

Faber, L, & Teschler, H, & 

Horstkotte, D, & Töpfer, V. 

2007 

Essen, Germany 

Sleep-disordered 

breathing in 

patients with 

symptomatic heart 

failure A 

contemporary 

study of 

prevalence in and 

characteristics of 

700 patients 

Bedömning av 

andningssvårigheter 

samt förekomst hos 

patienter med 

kronisk hjärtsvikt 

Prospektiv studie. 

Konsekutiv urval. 

Natt polygraf som 

undersökte 

närvaro av 

andnings-

svårigheter under 

nattetid 

Kvantitativ 

metod. 

700 deltagare 

Hög förekomst av 

andnings-

svårigheter hos 

patienter med 

hjärtsvikt samt 

försvårar 

hjärtsvikten hos 

patienterna. 

Hög kvalitet 

Parisot, J, & Damy, T, & Gellen, 

B, & Covali-Noroc, A, & Bodez, 

D, & Rappeneau, S, Guellich, A, 

& Adnot, S, & Bastuji-Garin, S, & 

Hittinger, L, & D’Ortho, MP, & 

Boyer, L, &Canoui-Poitrine, F. 

2015 

Cretéil, France. 

Sleep-disordered 

breathing in 

chronic heart 

failure: 

development and 

validation of a 

clinical screening 

score 

Användning av 

polgraf under 

nattetid för att 

diagnostisera 

andningssvårigheter 

hos patienter 

drabbade av 

hjärtsvikt. 

Tvärsnitts-studie. 

Konsekutivt 

urval. 

Kvantitativ metod 

med inslag av 

kvalitativa. 

Polygraf under 

nattetid. 

Identifiera 

patienter med 

hjärtsvikt 

drabbade av 

andnings-

svårigheter. 

Hög kvalitet 

Redeker, NS, & Adams, L, & 

Berkowitz, R & Blank, L, & 

Freudenberger, R, & Gilbert, M, 

& Walsleben, J, & Zucker, MJ, & 

Rapoport, D. 

2012 

New Haven, USA 

Nocturia, Sleep 

and Daytime 

function in Stable 

Heart Failure 

Att utvärdera 

sömnproblematiken 

och sömn-

svårigheter, 

symptom under 

dagtid samt 

livskvaliteten hos 

patienter med 

hjärtsvikt. 

Tvärsnitts-studie. 

Kvantitativ 

metod. 

Patienter med 

kognitiv svikt 

uteslöts. 

173 deltagare 

Sömn-svårigheter 

förekommer hos 

alla patienter med 

hjärtsvikt. Är 

negativt 

associerad till 

patienternas 

livskvalitet. 

Hög kvalitet 
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Santos, MA, & Guedes Souza, E, 

& Barbosa, RL, & Cruz, DALM. 

2009 

Sao Paulo, Brazil 

Sleeping 

difficulties 

reported by 

patients with heart 

failure. 

Syftet med studien 

att belysa 

hjärtsviktspatienters 

sömnsvårigheter 

samt sambandet 

med sömnkvalitén. 

Tvärsnitts-studie. 

Icke-

probabilistiskt 

urval. 

Kvantitativ 

metod. 

400 deltagare. 

Hjärtsvikts-

patienter upplever 

sömn-svårigheter 

som påverkar 

sömnkvalitén 

samt negativ 

inverkan på 

livskvalitén 

Hög kvalitet 

Wang, TJ, & Lee, SC, & Tsay, 

SL, & Tung, HH. 

2010 

Taipei, Taiwan 

Factors 

influencing heart 

failure patients´ 

sleep quality 

Syftet med studien 

var att fördjupa sig 

i faktorer som 

påverkar sömn-

kvalitén hos 

patienter drabbade 

av hjärtsvikt. 

Prediktiv 

korrelations-

design. 

Bekvämlig-hets 

urval. 

Kvantitativ 

metod. 

101 deltagare 

Patienter med 

hjärtsvikt fick inte 

tillräckligt med 

sömn under natten 

samt att 

sömnkvalitén var 

negativt påverkad. 

Hög kvalitet 
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