
 

 

 

 

Magisteruppsats 

Den livsviktiga sömnen 
– En litteraturstudie om faktorer som kan störa 

sömnen hos intensivvårdspatienten. 
 

Författare: Jenny Jarl & Elin Rehnqvist 

Handledare: Sofia Backåberg 

Examinator: Carina Werkander Harstäde 

Termin: VT18 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Avancerad nivå, 15 hp 

Kurskod: 4VÅ50E 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

Sammanfattning 
Bakgrund: Intensivvårdspatienter lider ofta av dålig sömnkvalitet och sömnen är 

karaktäriserad av korta sömnperioder på natten och ökad sömn på dagen. En 

sammanhängande nattsömn är livsviktig för en gynnsam återhämtning hos den kritiskt 

sjuka patienten. Intensivvårdspatienter rankar sömnbrist som en av de vanligaste 

orsakerna till stress och oro under vårdtiden. Därför är det som 

intensivvårdssjuksköterska angeläget att ta reda på vilka olika faktorer som inverkar 

negativt på patienters sömn. 

Syfte: Syftet med studien är att belysa faktorer som kan störa sömnen hos den vuxne 

intensivvårdspatienten. 

Metod: En integrativ litteraturstudie . 

Resultat: Ljuden från alarm och personalens röster utmärkte sig som mest 

sömnstörande på intensivvårdsavdelningen. Kontroller av vitalparametrar och 

blodprovstagning var de omvårdnadsåtgärder som nämndes som mest sömnstörande. 

Stress, ångest och smärta var andra vanligt förekommande sömnstörande faktorer. 

Resultatet presenteras med två teman som i sin tur är indelade i fem kategorier.  

Slutsats: Intensivvårdsmiljön är en högteknologisk miljö där de sömnstörande 

faktorerna är multifaktoriella. Det finns ett behov av en ökad kunskap hos 

intensivvårdssjuksköterskan kring sömnens betydelse för intensivvårdspatienten och 

vidare forskning behövs inom området som rör intensivvårdssjuksköterskans kunskap 

och attityder till intensivvårdspatienters sömn.  

 

Nyckelord 
Sömn, intensivvårdsavdelning, intensivvård, sjuksköterska, patient, sömnstörande 

faktorer 
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Abstract 

Background: Intensive care patients often suffer from interrupted sleep and disturbed 

daily rhythm. Intensive care patients often have poor sleep quality and the sleep is 

characterized by short sleep periods at night and increased sleep during the day. A 

coherent night's sleep is vital for the critically ill patient, for a favorable recovery. 

Intensive care patients rank sleep disorder as one of the most common causes of stress 

and worry during time in hospital. Therefore, as an intensive care nurse, it is important 

to find out different factors that affect patients sleep. 

Purpose: The purpose of the study is to highlight factors that may interfere with the 

sleep of the adult intensive care patient. 

Method: An integrative literature study. 

Result: The sounds of alarm and staffs’ voices were characterized as most sleep 

disturbing in the intensive care unit. Verification of vital parameters and blood sampling 

were those nursing actions referred to as most sleep disturbing. Stress, anxiety and pain 

were other common sleep disturbing factors. The result is presented with two themes 

which in turn are divided into five categories.  

Conclusion: The intensive care environment is a high-tech environment where the sleep 

disturbing factors are multifactorial. There is a need for increased knowledge of the 

intensive care nurse regarding the importance of sleep for the intensive care patient, and 

further research is needed in the field of the intensive care nurse knowledge and 

attitudes towards the intensive care patient's sleep. 
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1 Inledning 
Intensivvårdspatienter lider ofta av avbruten sömn och störd dygnsrytm. Forskning visar 

att intensivvårdspatienters sömn är karaktäriserad av korta sömnperioder, dålig 

sömnkvalitet och ökad sömn på dagen. En sammanhängande nattsömn är livsviktig för 

den kritiskt sjuka patienten, för en gynnsam återhämtning och rehabiliteringsprocess 

(Elliot, McKinley & Cistulli, 2011). 

   Patienter som har varit kritiskt sjuka och vårdats på en intensivvårdsavdelning (IVA), 

vittnar om dålig sömnkvalitet under vårdtiden jämfört med sömnen hemma. 

Intensivvårdspatienter rankar sömnbrist som en av de tre vanligaste orsakerna till stress 

och oro under vårdtiden (tillsammans med smärta och intubering) (Kamdar, Needham 

& Collop, 2012). Intresset för ämnet väcktes då författarna till den här studien gjorde 

sin praktik på en intensivvårdsavdelning och uppmärksammade att vårdmiljön var 

hektisk och påfrestande för patienterna. Detta ledde till funderingar kring hur 

vårdmiljön kunde påverka patienternas sömn.  

   Det är angeläget att ta reda på vilka olika faktorer som inverkar negativt på patienters 

sömn för att på så vis medvetandegöra för intensivvårdssjuksköterskor hur de ibland 

med lätta medel i vårdmiljön kan främja patienters sömn. 
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2 Bakgrund 

2.1 Definition sömn  

Sömn är definierat som ett periodiskt återkommande tillstånd där medvetandet är 

förändrat på grund av att de kognitiva och sensoriska funktionerna inte svarar på 

signaler i samma utsträckning från den omgivande miljön. Sömnen är reversibel och 

skiljer sig på så sätt från medvetslöshet (Kamdar et al., 2012). Sömn är en livsviktig 

biologisk funktion som är nödvändig för en god hälsa.  Sömnens komplexa fysiologiska 

och psykologiska processer är essentiella för återhämtning, välbefinnande och 

överlevnad (Frisk & Nordström, 2003).  

 

2.2 Den normala sömnen 

Den normala sömnen varar i genomsnitt sex till tio timmar och delas in i fyra till sex 

sömncykler av växelvis djupsömn, non rapid eye movement (NREM-sömn) och ytlig 

sömn, rapid eye movement (REM-sömn). En sömncykel varar cirka 90–100 minuter. 

NREM-sömn utgör 80 procent av den totala sömnen och den resterande delen utgörs av 

REM-sömn (Figueroa-Ramos, Arroyo-Novoa, Lee, Padilla & Puntillo, 2009; Kamdar et 

al., 2012). NREM-sömn är indelad i tre stadier, N1, N2 och N3. N1 är insomningsfasen 

där vi är lättväckta. När vi väl har somnat inträder N2 vilket är den stabila sömnen som 

utgör cirka 50 procent av den totala sömnen. När N2 varat i tio till tjugo minuter så 

infinner sig djupsömnen, N3 vilken varar i ytterligare cirka fyrtio minuter (Kamdar et 

al., 2012). Under djupsömnen sjunker blodtrycket, metabolismen och hjärt- och 

andningsfrekvensen. Även muskulaturen i kroppen blir avslappnad. Djupsömnen är 

viktig för kroppens återhämtning med cell- och vävnadsuppbyggnad och för hjärnans 

minneslagring (Frisk & Nordström, 2003).   

För varje uppvaknande börjar sömncykeln om och man missar därmed djupsömn. Drygt 

en timme efter insomnandet inträder REM-sömnen, som också kallas för drömsömnen 

och den varar i cirka tjugo minuter. Under REM-sömnen med sina snabba ögonrörelser 

är hjärnan högaktiv och bearbetar sinnesintryck (Kamdar et al., 2012). Muskeltonusen 

är minskad och hjärt- och andningsfrekvens samt blodtryck fluktuerar under REM-

sömnen (Frisk & Nordström, 2003). Antal uppvaknanden som sker under sömnen är 

ungefär fem till tjugo, dock sker detta omedvetet (Kamdar et al., 2012).  

   Under sömnen befinner sig kroppen i ett uppbyggande, anabolt, tillstånd där det under 

djupsömnen sker en kraftig insöndring av tillväxthormon. Dessutom ökar insöndringen 

av prolaktin vilket är ett amningshormon som inverkar på mjölkproduktionen, 

immunförsvaret, ämnesomsättningen och den psykiska hälsan. Samtidigt minskar 

kortisol (stresshormon) och tyreoideastimulerande hormon (ämnesomsättningen) 

(Kamdar et al., 2012). 

 

2.2.1 Sömnmätning 

För att kunna studera sömnmönster är fysiologiska mätningar nödvändiga. 

Standardmetoden för mätning av sömn är polysomnografi, vilket involverar mätning av 

hjärnans elektriska aktivitet med EEG (elektroencefalografi), muskelspänning med 

EMG (elektromyografi) och ögonrörelse med EOG (elektrooculografi). Via elektroder 

som fästs på kroppen kan sömnen registreras och tolkas enligt fastställda regler 

(Kamdar et al., 2012). 
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2.3 Sömn inom intensivvården 

Att vara patient på en intensivvårdsavdelning (IVA) innebär att vårdas i en 

högteknologisk miljö dygnet runt och sömnbrist och avbruten sömn är vanligt 

förekommande. Studier visar att intensivvårdspatienter sällan sover mer än i genomsnitt 

två timmar per natt och att vuxna patienter inom intensivvården har en onormal sömn 

(Figueroa-Ramos et al., 2009; Friese, 2008).  

  Enligt Frisk och Nordström (2003) och Menear, Elliott, Aitken, Lal och McKinley 

(2017) har intensivvårdspatienters dåliga sömnkvalitet observerats genom mätningar 

med 24-timmars polysomnografi. Mätningarna visade att patienter som vårdas inom 

intensivvården generellt genomgår endast en av sömncykelns fyra faser och att de 

därmed sällan får en hel sömncykel. De visade också att kritiskt sjuka vuxna patienter 

har en markant mer fragmenterad sömn med många uppvaknanden jämfört med friska 

vuxna. Den fragmenterade sömnen leder framförallt till en förlust av REM och N3 där 

intensivvårdspatienter riskerar att gå miste om sömnens positiva effekter. Eftersom 

sömnen ofta är fragmenterad under natten sover därför intensivvårdspatienter mycket 

under dagtid, så mycket som upp till 40 procent av den totala sömnen sker under dagen 

(ibid). 

   Patienter som har överlevt kritisk sjukdom vittnar om att sömnbrist är ett av de största 

besvären under vårdtiden och sömnen förblir ofta dålig även en lång tid efter 

utskrivningen (Friese, 2008). 

 

2.4 Sömnbrist 

Sömnbristens negativa effekter har mestadels studerats på friska människor och på djur, 

men då kroppen kräver mer energi vid allvarlig sjukdom som utsätter kroppen för stress 

är fynden även av intresse för kritiskt sjuka (Friese, 2008).  

   Vid sömnbrist ökar halten av kortisol och katekolaminer vilket leder till ett 

stresspåslag för kroppen. En förlängd sömnbrist försätter därmed kroppen i ett katabolt, 

nedbrytande, tillstånd vilket innebär att sömnens normala anabola process uteblir. 

Därmed blir den normala funktionen som upprätthåller immunförsvaret och förmågan 

att bekämpa infektioner nedsatt (Kamdar et al., 2012).  

   Effekterna av sömnbrist har likheter med åldrandet och åldersrelaterade sjukdomar då 

de bland annat kan leda till insulinresistens, metabola och endokrina förändringar och 

hypertoni. Även de kognitiva funktionerna kan bli rejält nedsatta med minnesstörningar, 

och koncentrationssvårigheter som följd (Figueroa-Ramos et al., 2009; Kamdar et al., 

2012). Sömnbrist kan leda till en negativ respiratorisk påverkan med en reducerad 

lungfunktion som följd liksom en kardiovaskulär påverkan med en ökad aktivitet av 

sympatikus och en minskad aktivitet av parasympatikus. Detta kan leda till en 

dysfunktion av hjärtrytmen och en ökad risk för akut hjärtinfarkt. Även humöret 

påverkas negativt med depressiva besvär, ökade nivåer av fatigue, oro och stress vilket 

kan leda till en nedsatt livskvalitet (Figueroa-Ramos et al., 2009). 

   Sömnbrist leder till en signifikant nedsatt energinivå och därmed sänkt fysisk 

aktivitetsnivå. Det här resulterar i att intensivvårdspatienter inte har någon ork kvar till 

den nödvändiga rehabiliteringen. Forskning visar att tidig och intensiv rehabilitering 

inom intensivvården förbättrar den fysiska förmågan och förkortar vårdtiden på IVA 

(Kamdar et al., 2012).   
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2.5 Sjuksköterskans ansvar för intensivvårdspatientens sömn 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, kap. 1, 1§) är målsättningen för 

all sjukvård att ge hela befolkningen en god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska 

vara av god kvalitet och uppfylla patientens behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet. 

I vårdandet ska den enskilda människans värdighet beaktas och respekt ska visas för alla 

människors lika värde. Dessutom ska vården ges med respekt för patientens integritet 

och autonomi. Vård ska företrädelsevis ges till den som har det största behovet av hälso- 

och sjukvård. HSL (SFS 2017:30) fastslår att ”hälso- och sjukvården ska arbeta för att 

förebygga ohälsa” (kap. 3, 2§).  

   Enligt Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening 

(2012) ska en intensivvårdssjuksköterska bland annat identifiera, övervaka, bedöma, 

utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder och medicinska åtgärder utifrån patientens 

behov. Vidare ska intensivvårdssjuksköterskan förebygga ohälsa, minimera risker samt 

stödja och bevara patientens förmåga till välbefinnande (ibid.).  

   Som tidigare nämnts visar flera studier att sömnbrist kan leda till allvarliga 

konsekvenser för patienten (Figueroa-Ramos et al., 2009; Kamdar et al., 2012; Friese, 

2008). Därför bör intensivvårdssjuksköterskan identifiera vilka faktorer som stör 

sömnen för att kunna arbeta preventivt och motverka sömnbrist samt utföra 

omvårdnadsåtgärder som främjar sömn.  

 

3 Teoretisk referensram 
Omvårdnadsforskningens målområden är människa, miljö, hälsa och omvårdnad vilka 

är vårdvetenskapens fyra konsensusbegrepp (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Föreliggande litteraturstudie har ett vårdvetenskapligt perspektiv där 

konsensusbegreppet miljö kommer att användas och spegla resultatet i 

resultatdiskussionen. 

   Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv betraktas begreppet miljö med en holistisk 

innebörd. Människan är huvudpersonen och medelpunkten i miljöns centrum. I 

vårdvetenskapen betraktas miljön som ett tillstånd som är föränderligt och det kan vara 

både sjukdomsbevarande och hälsofrämjande. Miljön är omvårdnadens kontext och det 

pågår ett ständigt samspel mellan människan och miljön (Ylikangas, 2012).  

   Miljöbegreppet har fem dimensioner, vilka är omvärld, omgivning, atmosfär, 

förhållande och medelpunkt. Omvärld och omgivning innefattar den kontext och det 

sammanhang som människan lever i och atmosfär innefattar bland annat stämningen 

som råder i miljön. Förhållande innebär den relation och de situationer där uppträdande, 

hänsyn och beröring formar människan som är medelpunkten i miljön (Ylikangas, 

2012).  

   Miljön på ett sjukhus kan upplevas som främmande och den påverkar även 

människans upplevelse av välbefinnande och hälsa. Att vara inlagd på sjukhus innebär 

att vara avskuren från omvärlden och sina relationer. Som patient finns det färre 

möjligheter att ta egna initiativ, fatta egna beslut och ta ansvar (Bergbom, 2014; 

Ylikangas, 2012). En god vård kan innebära att skapa en stimulerande och läkande 

miljö för patienterna där de upplever en känsla av kontroll, familjenärvaro och privathet. 

Patienterna behöver även känna sig trygga, omhändertagna och väl bemötta i 

vårdmiljön. Människan försöker anpassa sig till sin omgivning eller miljö och utsätts 

ständigt för olika stimuli, både positiva och negativa. En person som blir inlagd på 

sjukhus har ofta inget annat val än att anpassa sig till vården och platsen. En viktig del 

av vårdandet är att försöka identifiera olika stressorer i vårdmiljön och förstå hur dessa 

upplevs av patienterna och påverkar deras välbefinnande (Bergbom, 2014).  
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En intensivvårdsavdelning kan upplevas som skrämmande eftersom miljön är avancerad 

och högteknologisk. Dessutom kan det vara svårt att upprätthålla patientens integritet 

och patienten har liten möjlighet att påverka miljön. Intensivvårdssjuksköterskan 

behöver skapa en balans mellan omvårdnaden av patienten och den medicintekniska 

behandlingen för att inge trygghet och skapa förutsättningar för tillfrisknande 

(Bergbom, 2014). Miljön på IVA är ofta påfrestande och högljudd dygnet runt och 

patienten har själv ingen möjlighet att reducera stressande faktorer vilka kan få 

konsekvenser för patienten som takykardi, ökad smärtkänslighet och sömnproblem. För 

att förhindra att miljön inverkar negativt på patientens sömn bör 

intensivvårdssjuksköterskan ha kunskap om miljöns påverkan (Johansson, Knutsson & 

Bergbom, 2016). Johansson et al. (2016) menar att sjuksköterskan har bristande 

teoretisk kunskap om de sömnstörande faktorernas negativa inverkan på patienten. På 

en intensivvårdsavdelning är sjuksköterskan ofta tränad och utbildad i livsuppehållande 

åtgärder och annan kunskap tenderar att komma i andra hand.     

   Förhållandena mellan patienten, miljöns atmosfär, tekniken, närstående, omgivningen 

och omvärlden är av stor betydelse för om miljön kommer att upplevas som vårdande 

eller inte vårdande av patienten (Bergbom, 2014; Ylikangas, 2012).  
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4 Problemformulering  
Sömnbrist hos kritiskt sjuka patienter är väl dokumenterat sedan trettio år tillbaka. 

Patienter som har varit kritiskt sjuka och vårdats på IVA vittnar om dålig sömnkvalitet 

under vårdtiden jämfört med sömnen hemma. Dessutom har intensivvårdspatienter i hög 

grad en fragmenterad sömn och riskerar därmed att gå miste om sömnens positiva 

effekter. Sömnbrist kan leda till olika fysiologiska och psykologiska dysfunktioner 

såsom ett nedsatt immunförsvar, en förändrad metabolism, psykiska problem, nedsatt 

livskvalitet och en ökad morbiditet och mortalitet. 

   IVA är en verksamhet med ständigt pågående aktiviteter dygnet runt där miljön kan 

vara påfrestande och skrämmande för patienten och få konsekvenser såsom ökad 

smärtkänslighet och sömnproblem. Trots upprepad forskning som visar på 

intensivvårdspatienternas brist på sömn, är det fortfarande ett stort problem på många 

intensivvårdsavdelningar. För att kunna främja sömn hos intensivvårdspatienten 

behöver de bakomliggande faktorerna i miljön som leder till sömnbrist identifieras.  

 

5 Syfte 
Syftet med studien är att belysa faktorer som kan störa sömnen hos den vuxne 

intensivvårdspatienten. 
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6 Metod 

6.1 Design 

För att besvara studiens syfte genomfördes en integrativ litteraturstudie där både 

kvantitativa och kvalitativa studier analyserades. Då det fanns begränsat med material 

inom det valda forskningsämnet fanns det dels ett behov av att inkludera studier med 

olika metoder men också ett intresse av att få en så djup och bred bild som möjligt av 

forskningsämnet. I en integrativ studie tillåts det enligt Whittemore och Knafl (2005) att 

olika metodologier inkluderas som till exempel både experimentell, icke-experimentell, 

empirisk och teoretisk forskning för att få en mer omfattande förståelse för ett specifikt 

fenomen. Integrativa studier bidrar med en presentation från olika perspektiv av ett 

fenomen och har därför potentialen att få en viktig roll inom vårdvetenskapen (ibid).  

   Anledningen till att författarna till studien har valt att göra en integrativ litteraturstudie 

är då det enligt Whittemore och Knafl (2005) finns ett stort behov av att sammanställa 

forskningsresultat inom omvårdnadsvetenskapen på grund av den starka tillväxten inom 

området. Hälso- och sjukvården ska bedrivas utifrån evidensbaserad vård och därmed 

finns ett behov av att finna evidens för rutiner och åtgärder inom omvårdnadsområdet 

(ibid).  

                

6.2 Urval 

Inklusionskriterierna i studien var intensivvårdspatienter över 18 år, med och utan 

respiratorvård samt sjukvårdspersonal verksamma inom intensivvården. 

   Engelskspråkiga artiklar som var sakkunnigt granskade (peer-reviewed) och godkända 

av en forskningsetisk kommitté inkluderades. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

oavsett design inkluderades om de svarade på forskningsfrågan.  

Exklusionskriterierna var intensivvårdspatienter som var under 18 år och artiklar som 

enbart tittade på sambandet mellan delirium, läkemedel och sömn. Även 

litteraturöversikter, diskussionsstudier och kommentarsstudier exkluderades.  

 

6.3 Datainsamling 

En strategisk litteratursökning är av stor vikt och bör genomföras inför en integrativ 

litteraturstudie för att få med så mycket relevant litteratur inom ämnesområdet som 

möjligt (Whittemore & Knafl, 2005).  

   Utifrån problemformulering och syfte identifierades relevanta sökord för att kunna 

genomföra databassökningen. Enligt Polit och Beck (2016) är datainsamlingen en 

process som sker i olika steg där bland annat intresseområdet ringas in och sökorden 

definieras. Författarna i föreliggande studie tog inför databassökningarna hjälp av en 

bibliotekarie på Landstinget Blekinges medicinska bibliotek för att få guidning till att 

genomföra en korrekt systematisk litteratursökning. Databassökningarna genomfördes i 

CINAHL och MEDLINE (bilaga A). Anledningen till att dessa databaser användes var 

dels för att författarna hade större erfarenhet av dem samt för att bibliotekarien 

rekommenderade dem för forskning inom omvårdnadsvetenskap. Enligt Polit och Beck 

(2016) är databaserna ofta indelade efter ämnesområden där CINAHL innehåller 

omvårdnadsvetenskaplig forskning och är viktig för sjuksköterskor. MEDLINE är en 

databas som innehåller både medicinsk och omvårdnadsrelaterad forskning (ibid). 

   För att söktermerna skulle bli så relevanta som möjligt användes MeSH-termer och 

Subject Headings. I databaserna finns det enligt Polit och Beck (2016) ämnesordlistor 

som benämns som Subject Headings i CINAHL och MeSH-termer (Medical Subject 

Headings) i MEDLINE. Det innebär att sökorden är definierade begrepp som används 

inom forskning (ibid). 
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Sökorden som användes i CINAHL var sleep, sleep disorders, sleep disruption, sleep 

disturbance, intensive care units, coronary care units, critical care, critical ill patients, 

critical illness, intensive care, factors och barriers. I MEDLINE fanns inte alla 

ovanstående sökord som MeSH-termer och därför användes följande sökord; sleep, 

sleep deprivation, sleep disorders, intensive care units, coronary care, critical illness, 

och critical care. Sökorden kombinerades med de booleska operatorerna ”OR” och 

”AND”. Enligt Polit och Beck (2016) används de booleska operatorerna för att utöka 

eller begränsa sökningens resultat. 

  Begränsningarna i sökningen var fulltext, engelska och alla vuxna. Årtalet begränsades 

till 2000 för att få tillräckligt med material kring ämnet. Enligt Polit och Beck (2016) är 

ett steg i datainsamlingsprocessen att begränsningar i sökningen görs utifrån 

publiceringsår och språk och att sökning därefter görs i lämplig databas. 

   När en intressant artikel har hittats som rör forskningsfrågan är det enligt Polit och 

Beck (2016) bra att göra en manuell sökning genom att studera artikelns referenslista 

för att hitta mer material som rör ämnet. En manuell sökning gjordes också utifrån 

artiklarnas referenslistor för att öka underlaget för studien, vilket resulterade i en artikel 

från 1999 som inkluderades i studien. Även en fritextsökning gjordes där inget nytt fynd 

av intresse för studien hittades.  

   Enligt Polit och Beck (2016) ingår det i datainsamlingen att relevanta artiklar väljs ut 

efter att först ha läst titeln och sedan abstrakt. I CINAHL lästes 114 titlar igenom och i 

MEDLINE 268 titlar för en första sortering utifrån relevansen för studien syfte (Bilaga 

A). Genomläsningen resulterade i att många artiklar i databaserna sorterades bort då de 

av olika anledningar inte svarade på studiens syfte bland annat artiklar kring sedering, 

läkemedel och delirium. De artiklar som svarade på studiens syfte och som hittades i 

MEDLINE var samma artiklar som tidigare hittats i CINAHL varpå ingen valdes ut 

därifrån. Efter sorteringen av titlarna valdes tillslut 34 artiklar ut för genomläsning av 

abstrakt.  

   Vid en snabb genomläsning av artiklarnas abstrakt gjordes bedömningen att vissa av 

artiklarna var mer lämpade som bakgrunds- och diskussionsmaterial än som resultat 

eftersom många var litteraturöversikter och inte primärkällor. 25 artiklar valdes 

slutligen ut och lästes i sin helhet. 

 

6.4 Kvalitetsgranskning 

Granskningen av artiklarnas kvalitet är komplex i en integrativ studie eftersom 

forskningsunderlaget är en blandning av olika metoder. Granskningsmallar för både 

kvalitativ och kvantitativ forskning är därför en nödvändighet (Whittemore & Knafl, 

2005). Efter genomläsning av artiklarna i sin helhet valdes 17 artiklar ut för 

kvalitetsgranskning och utvärdering. För kvalitetsgranskningen användes en 

granskningsmall för både kvantitativ och kvalitativ forskning framtagen av Caldwell, 

Henshaw och Taylor (2011). Granskningsmallen är särskilt lämplig för bedömning av 

omvårdnadsforskning (Caldwell et al., 2011). Bedömningen av artiklarnas kvalitet 

utgick ifrån ett poängsystem där artiklarna betygsattes med poäng efter hur väl de 

svarade mot mallens granskningsfrågor. Granskningsmallen omfattade 18 olika frågor 

som kunde besvaras med ja, delvis eller nej. Nej-svar gav noll poäng, delvis-svar gav ett 

poäng och ja-svar gav två poäng. Artiklar som fick 0-25 poäng bedömdes vara av låg 

kvalitet. Artiklar som fick 26-30 poäng bedömdes ha medelhög kvalitet och artiklar som 

fick 31-36 poäng bedömdes vara av hög kvalitet (ibid).  
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Författarna granskade artiklarna var för sig för att sedan tillsammans diskutera 

artiklarnas kvalitet och dess lämplighet. Författarna kvalitetsgranskade 17 artiklar totalt, 

där 2 artiklar valdes bort på grund av låg kvalitet. Elva artiklar bedömdes ha hög 

kvalitet och fyra artiklar bedömdes vara av medelhög kvalitet efter 

kvalitetsgranskningen. Således blev det 15 artiklar kvar som bedömdes vara av medel 

eller hög kvalitet. 

 

6.5 Analys 

Dataanalysen i en integrativ litteraturstudie kräver att datan från primärkällorna sorteras, 

kodas, kategoriseras och summeras i en enhetlig och integrerad sammanfattning av 

forskningsfrågan. Målet med dataanalysen är att en grundlig och saklig tolkning av 

primärkällorna ska leda till en förnyad sammanfattning av evidens (Whittemore & 

Knafl, 2005). Den första fasen av dataanalysen innebär ett fastställande av ett 

övergripande klassificeringssystem för att kunna hantera data från olika metodologier. 

Primärkällorna bör delas upp i undergrupper enligt ett logiskt system för att underlätta 

själva analysen och den första klassificeringen kan baseras på vilken typ av 

forskningsmetod som ligger till grund för primärkällorna, det vill säga om den är 

kvalitativ eller kvantitativ (ibid). Författarna till studien delade in artiklarna efter vilken 

metod de hade för att senare kunna analysera kvalitativa och kvantitativa artiklar var för 

sig. Sammanlagt var det 12 kvantitativa respektive 3 kvalitativa artiklar. För att få en 

bättre överblick över materialet valde författarna att färgmarkera artiklarna utefter dess 

innehåll. Till exempel fick artiklar som handlade om omvårdnadsåtgärder som störande 

faktor en orange färgmarkering. En artikel kunde också få flera olika färgmarkeringar 

om de tog upp flera olika sömnstörande faktorer. 

   Den andra fasen av dataanalysen innebär enligt Whittemore och Knafl (2005) att 

utvinna och koda datan från primärkällorna för att på så sätt lättare kunna organisera 

den inom ett hanterbart ramverk. En trovärdig och giltig kodningsprocedur är 

nödvändig för att försäkra sig om en metodologisk noggrannhet (ibid). Under 

dataanalysen lästes samtliga artiklar igenom av båda författarna vid flertalet tillfällen för 

att bli bekant med materialet och för att uppnå en likvärdig förståelse diskuterades 

innehållet i artiklarna fortlöpande under arbetets gång. Varje artikels resultat 

sammanfattades kortfattat för att underlätta för analysarbetet och sammanfattningen 

dokumenterades i en artikelmatris (Bilaga B). Att sammanfatta artiklarna kan enligt 

Whittemore och Knafl (2005) ses som en reduktion av insamlad data och som en slags 

validering där det säkerställs att relevant data inte har frånsetts eller missats. Att 

relevant data utvinns från alla primärkällor och sammanställs i en matris är ett 

tillvägagångssätt att föredra. Detta eftersom det ger en kortfattad och välorganiserad 

data som senare underlättar arbetet med att systematiskt jämföra primärkällorna utifrån 

specifika frågor, variabler eller kännetecken. Matriser används för att identifiera 

mönster, teman och relationer i och mellan datan från primärkällorna (ibid). 

   Enligt Whittemore och Knafl (2005) presenterar kvantitativa och kvalitativa artiklar 

sina resultat på olika sätt där kvantitativ forskning ofta presenteras med tabeller, 

diagram och siffror och kvalitativ forskning med text vilket författaren måste förhålla 

sig till. I denna studie har de kvantitativa artiklarnas resultat tolkats utifrån sina tabeller 

och diagram med hjälp av den text som beskrev varje artikels resultat. Utifrån 

tolkningen identifierades det centrala innehållet som representerade artiklarnas resultat. 

I de kvalitativa artiklarnas resultat identifierades centrala meningar som representerade 

artiklarnas resultat.  
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Det centrala innehållet och de centrala meningarna valdes ut för att sedan kodas och 

kategoriseras. Den utvunna datan jämfördes så att likvärdig data blev kategoriserad och 

grupperad. Under hela analysprocessen försökte författarna identifiera likheter, 

olikheter, mönster och relationer i och mellan datan från primärkällorna. Enligt 

Whittemore och Knafl (2005) ska utvunnen data kodas och kategoriseras för att lättare 

urskilja mönster, teman, olikheter och likheter.  

   Analysprocessen resulterade i att fem kategorier framkom som i sin tur delades in i 

två teman. Exempel på dataanalysförfarandet presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på dataanalysförfarandet. 

Centrala meningar Översättning Kod Kategori Tema Metod 

”I didn’t sleep well 

because of the pain, 

especially when I 

coughed”. 

(Nicolas et al., 

2008). 

Jag sov inte 

bra för att jag 

hade ont, 

framförallt när 

jag hostade. 

Smärta. Fysiska 

faktorer. 

Inre 

faktorer 

Kvantitativ 

artikel 

 

”I could hear talk, 

some laughter, the 

sounds made by the 

monitor, I didn´t 

sleep well because 

of all that” 

(Nicolas et al., 

2008). 

 

Jag kunde höra 

samtal, några 

skratt, ljuden 

från 

övervakningsut

rustningen, jag 

sov inte på 

grund av allt 

det. 

 

Samtal, 

skratt 

och 

ljud 

från 

övervak

nings-

utrustni

ng. 

Ljud som 

ett 

störande 

moment. 

Yttre 

faktorer 

Kvantitativ 

artikel 

 

Checking of vital 

signs and 

phlebotomy were 

perceived as 

significantly 

disruptive to sleep. 

(Freedman, Kotzer 

& Schwab, 1999). 

Kontroll av 

vitalparametrar 

och 

blodprovstagni

ng upplevdes 

som 

signifikant 

störande för 

sömnen. 

Kontrol

l av 

vital-

paramet

rar och 

blodpro

vs-

tagning

. 

 

Omvårdn

adsåtgär

der som 

ett 

störande 

moment. 

Yttre 

faktorer 

Kvantitativ 

artikel 

”I couldn’t sleep 

because the people 

around me were 

basically dying.” 

(Tembo, Parker & 

Higgins, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kunde inte 

sova därför att 

människor 

omkring mig 

helt enkelt 

dog. 

Dödsån

gest. 

Emotion

ella 

faktorer. 

Inre 

faktorer 

Kvalitativ 

artikel 
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Som ett sista steg i dataanalysen i enlighet med Whittemore och Knafl (2005) drogs 

slutsatser och det verifierades att tolkningen och beskrivningen av mönster och 

relationer bekräftades i primärkällorna. Utvunnen data granskades genom att författarna 

gick tillbaka till primärkällorna för att säkerställa att inga feltolkningar gjorts.  

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturgenomgång är det viktigt att välja studier där etiska överväganden har 

gjorts vad gäller både urval och presentation av resultat. Det är av största vikt att 

forskarna har fått tillstånd att genomföra studien av en etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström, 2015). Författarna i studien har därför enbart valt studier som har ett etiskt 

resonemang och som är godkända av en etisk kommitté.  

   Författarna hade en begränsad erfarenhet av arbetet på intensivvårdsavdelningen då 

båda tidigare endast genomfört 13 veckors praktik. Ingen av författarna hade erfarenhet 

av att arbeta natt på intensivvårdsavdelningen och hade därmed inte haft någon 

möjlighet att observera patienternas sömn. Dock fick författarna en uppfattning om 

patienternas sömn i samband med morgonrapporten och det kan därför inte uteslutas att 

författarna haft en viss förförståelse inför forskningsområdet. Därför har författarna 

under arbetets gång ansträngt sig för att förhålla sig objektiva under tolkningen av 

primärkällornas resultat. Författarna har gått tillbaka till primärkällorna för att 

säkerställa att feltolkningar och förvrängning av datan inte har gjorts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

”Number one factor 

is the light in the 

environment. The 

MICU usually 

operates 24/7 and 

the fact that the 

lights are on has an 

impact on our sleep 

cycles” 

(Ding, Redeker, 

Pisani, Yaggi & 

Knauert, 2017). 

Faktor 

nummer ett är 

ljuset i miljön. 

IVA fungerar 

normalt 24/7 

och det faktum 

att lamporna är 

tända har en 

inverkan på 

våra 

sömncykler. 

 

Tända 

lampor 

dygnet 

runt. 

Ljus som 

ett 

störande 

moment. 

Yttre 

faktorer 

Kvalitativ 

artikel. 
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7 Resultat 
Vid genomgång av resultatartiklarna framkom fem kategorier som beskrev olika 

faktorer som störde sömnen på IVA och utifrån kategorierna skapades två teman. 

Kategorierna Ljud som ett störande moment, Ljus som ett störande moment och 

Omvårdnadsåtgärder som ett störande moment hör till temat Yttre faktorer. 

Kategorierna Emotionella faktorer och Fysiska faktorer hör till temat Inre faktorer. 

 

7.1 Yttre faktorer 

7.1.1 Ljud som ett störande moment 

Ljud i miljön var den faktor som utmärkte sig som mest sömnstörande på IVA. 

Sjuksköterskor och patienter uppgav att ljud från olika källor störde sömnen. En av de 

ljudkällor som utmärkte sig mest var alarm från teknisk utrustning såsom 

övervakningsmonitorer, intravenösa pumpar och respiratorer (Bihari et al., 2012; Ding 

et al., 2017; Cicek et al., 2014; Ehlers, Watson & Moleki, 2013; Freedman, Kotzer & 

Schwab, 1999; Gabor et al., 2003; Little et al., 2012; Nicolás et al., 2008; Stewart, 

Green, Stewart & Tiruvoipati, 2017; Ugras & Öztekin, 2007).     

   Andra sömnstörande ljudkällor var telefoner, tv-apparater och personalens sökare, 

samt ljud från anhöriga och oroliga patienter (Bihari et al., 2012; Ding et al. 2017; 

Ehlers et al., 2013; Freedman et al., 1999; Gabor et al., 2003; Hopper et al., 2015; Little 

et al., 2012; Nicolás et al., 2008; Stewart et al., 2017; Ugras & Öztekin, 2007; Zhang et 

al., 2013).    

   En annan ljudkälla som bidrog till sömnstörningar i nästan lika stor utsträckning som 

alarm var ljudet från personalens röster när de samtalade med varandra men också med 

andra patienter (Bihari et al., 2012; Ding et al. 2017; Ehlers et al., 2013; Freedman et 

al., 1999; Gabor et al., 2003; Hopper, Fried & Pisani, 2015; Little et al., 2012; Nicolás 

et al., 2008; Stewart et al., 2017; Ugras & Öztekin, 2007; Zhang et al., 2013). Samtal 

mellan vårdpersonalen sinsemellan och larm från telemetriövervakningen upplevdes 

som mest sömnstörande hos patienterna i jämförelse med andra sömnstörande ljud 

(Freedman et al. 1999; Gabor et al. 2003). ”I could hear talk, some laughter, the sounds 

made by the monitor; I didn’t sleep well because of all that” (Nicolas et al., 2008). 

   Inskrivningar av patienter på IVA genererade en ökad ljudnivå eftersom sådana 

situationer krävde en hög personalnärvaro och mycket teknisk apparatur (Ding et al., 

2017; Ehlers et al., 2013; Hopper et al., 2015). Följande exempel beskriver en 

sjuksköterskas upplevse av inskrivningar av patienter nattetid: ”The noise and hubbub 

associated with caring for a new admission affected not only the admitted patient, but 

patients in adjacent rooms as well” (Hopper et al., 2015, s. 97). 

   Några patienter visade förståelse för att det kunde vara hög ljudnivå med mycket 

personal i rummet och menade att det var förväntat på IVA (Ding et al., 2017). ”There 

are a lot of things going on at night. Well, that’s why you’re in the MICU, because 

you’re in trouble” (Ding et al., 2015, s. 282).    

   Kunskapsbristen hos sjuksköterskor var en annan sömnstörande faktor som framkom. 

Sjuksköterskor med lång erfarenhet av att arbeta natt menade att mindre erfarna 

kollegor inte hade tillräcklig kunskap om sömnens betydelse för den kritiskt sjuka 

patienten. Denna kunskapsbrist gjorde dem därför mindre benägna att skapa en tyst 

sovmiljö (Hopper et al., 2015).  
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7.1.2 Ljus som ett störande moment 

Ljuset i miljön på IVA hade en negativ inverkan på patienternas möjlighet att sova. 

Ljuset kom från olika sorters källor såsom taklampor, ficklampor, tv-apparater, datorer 

och övervakningsmonitorer (Cicek et al., 2014; Ding et al., 2017; Ehlers et al., 2013; 

Freedman et al., 1999; Little et al., 2012; Nicolás et al., 2008; Stewart et al., 2017; 

Ugras & Öztekin, 2007).  

   Hälften av patienterna uppgav att ljuset på intensivvårdsavdelningen var tänt hela 

natten och att det störde sömnen (Ugras & Öztekin, 2007).  

   En del sjuksköterskor menade att det var ofrånkomligt att inte störa patienterna genom 

att ha lamporna tända nattetid eftersom arbetsuppgifterna ofta krävde en bra belysning 

(Ding et al., 2017). En sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning uttryckte följande: 

”Number one factor is the light in the environment. The MICU usually operates 24/7 

and the fact that the lights are on has an impact on our sleep cycles” (Ding et al., 2017, 

s. 282). 

   Majoriteten av patienterna upplevde att det var svårt att sova på grund av att de inte 

visste om det var dag eller natt eftersom vårdrummet saknade fönster (Ehlers et al., 

2013). 

 

7.1.3 Omvårdnadsåtgärder som ett störande moment 

Omvårdnadsåtgärder var ytterligare en faktor som störde sömnen på IVA. Kontroller av 

vitalparametrar och blodprovstagning var de omvårdnadsåtgärder som nämndes som 

mest sömnstörande, följt av vätskebalansmätning, läkemedelsadministration och 

lägesändringar i sängen (Cicek et al., 2014; Ding et al., 2017; Ehlers et al., 2013; 

Freedman et al., 1999; Hopper et al., 2015; Nicolás et al., 2008; Ritmala-Castren, 

Virtanen, Leivo, Kaukonen & Leino-Kilpi, 2015; Stewart et al., 2017; Tamburri, 

DiBrienza, Zozula och Redeker, 2004; Ugras & Öztekin, 2007; Zhang et al., 2013).  

   Omvårdnadsåtgärder nattetid störde patienternas sömn i lika hög grad som ljud i 

miljön (Freedman et al., 1999). En del sjuksköterskor uppgav att täta kontroller och 

övervakning av vitalparametrar ofta utfördes under natten på rutin oavsett om 

patienternas tillstånd krävde det eller inte, vilket störde deras sömn (Hopper et al., 2015)  

   Omvårdnadsåtgärder nattetid var frekvent förekommande vilket gav patienterna lite 

tid för ostörd och sammanhängande sömn. Bland annat framkom det att en majoritet av 

den dagliga tvättningen av patienterna skedde nattetid och att en stor del av dessa 

tvättningar utfördes mellan klockan 02 och 05 (Ding el al., 2017; Tamburri et al., 2004; 

Ugras & Öztekin, 2007). 

   Endast en studie redovisade att en stor del av omvårdnadsåtgärderna under natten 

utfördes då patienterna redan var vakna (Ritmala et al., 2015). 
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7.2 Inre faktorer 

7.2.1 Emotionella faktorer 

Olika emotionella faktorer bidrog till sömnbrist i stor utsträckning på IVA (Ding et al., 

2017; Ehlers et al., 2013; Hopper et al., 2015; Little et al., 2012; Nicolás et al., 2008; 

Stewart et al., 2017; Tembo et al., 2013; Ugras & Öztekin, 2007; Zhang et al., 2013). 

Patienterna menade att emotionella faktorer påverkade sömnen mer negativt än vad 

faktorer i miljön gjorde (Ding et al., 2017). En patient uttryckte följande: ”I didn’t get as 

much sleep as I wanted… but I had a lot of things on mind… I had some bad, pretty bad 

news” (Ding et al., 2017). Patienter upplevde rädsla, stress, oro och ångest över sitt 

hälsotillstånd men också på grund av smärta vilket påverkade sömnen negativt (Ding et 

al., 2017; Ehlers et al., 2013; Hopper et al., 2015; Nicolás et al., 2008; Stewart et al., 

2017). Känslan av att vara naken och utlämnad, rädsla för att förlora kontrollen, 

ensamhet och att vara tillsammans med främlingar var också orsaker till sömnstörningar 

(Ugras & Öztekin, 2007). 

   Det fanns även en oro bland patienterna då de var inlagda på IVA för hur familjen 

klarade sig hemma (Ehlers et al., 2012; Ugras & Öztekin, 2007). För patienter i 

arbetsför ålder fanns en rädsla för eventuella framtida handikapp och att inte kunna 

arbeta och försörja sig som tidigare (Ehlers et al., 2013; Ugras & Öztekin, 2007). 

   Patienter uppgav att de inte kunde sova på grund av att människor dog runtomkring 

dem (Ehlers et al., 2013 & Tembo et al., 2013). Då patienterna bevittnade andra 

människors död fick de en upplevelse av att alla runtomkring de var döende. Detta 

orsakade dödsångest och overklighetskänslor och patienterna kände därmed en rädsla 

för att sova (Tembo et al., 2013).    

    En del patienter hade svårt att sova på grund av att de upplevde en otrygghet av den 

främmande miljön på IVA. De upplevde också otrygghet när de inte kände sin 

patientansvariga sjuksköterska som arbetade under natten (Ehlers et al., 2012; Zhang et 

al., 2013).  

   En del patienter fann ingen klar orsak till varför de inte kunde sova under sin vårdtid 

på IVA (Tembo et al. 2013). ”No reason why (the lack of sleep) whether it was the 

medication or the surroundings or what it was, I just couldn’t get back to sleep. I just 

couldn’t” (Tembo et al. 2013). 

 

7.2.2 Fysiska faktorer 

Patienterna på IVA uppgav olika fysiska faktorer såsom smärta, obehag och begränsad 

rörelsefrihet som bidragande orsaker till sömnbrist (Bihari et al., 2012; Ding et al., 

2017; Ehlers et al., 2013; Little et al., 2012; Nicolás et al., 2008; Stewart et al., 2017; 

Ugras & Öztekin, 2007; Zhang et al., 2013). Smärta och obehag utmärkte sig som den 

mest förekommande sömnstörande fysiska faktorn (Ding et al., 2017; Ehlers et al., 

2013; Little et al., 2012; Nicolás et al., 2008; Stewart et al., 2017; Ugras & Öztekin, 

2007; Zhang et al., 2013). I en studie framkom det att så många som 97 procent av 

patienterna hade sömnbrist till följd av smärta och obehag (Ehlers et al., 2013). 

Bidragande orsaker till smärta och obehag var operationssår, huvudvärk, dyspné, 

intravenösa katetrar, urinkatetrar, drän och endotrakealtuber (Ehlers et al., 2013: Ugras 

& Öztekin, 2007; Zhang et al., 2013;).  

   Patienterna uppgav sömnsvårigheter till följd av att de hade en begränsad 

rörelsefrihet. Detta på grund av att kablar till övervakningsutrustningen begränsade 

deras rörelseförmåga och att de trasslade in sig i droppslangar och liknande. Patienterna 

hade därmed svårt att hitta en bekväm liggställning när de skulle sova (Ehlers et al. 

2013; Little et al. 2012; Nicolás et al. 2008; Stewart et al. 2017; Ugras & Öztekin, 

2007).  
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Patienterna upplevde även en begränsad rörelsefrihet på grund av oro över att kablar 

och slangar skulle lossna om de rörde sig för mycket då det kunde orsaka larm från 

exempelvis intravenösa pumpar och övervakningsutrustning (Ehlers et al., 2013). ”I 

couldn’t turn over because I have tubes everywhere: I usually sleep on my side” 

(Nicolás et al. 2008).  

   En stor del av patienterna upplevde att törst störde sömnen under sin vårdtid på IVA. 

En del patienter uppgav att den nasogastriska sonden, syrgasmasken och det 

antibakteriella munsköljningsmedlet var orsakerna till törst (Ehlers et al., 2013). 

   Det förekom även otrevliga lukter på IVA som orsakade sömnsvårigheter (Ehlers et 

al. 2013; Ugras & Öztekin, 2007). Patienterna klagade på att blodtrycksmanschetten 

luktade illa och att även andra obehagliga lukter såsom kemikalier, parfymer, diarré och 

kräk förekom (Ehlers et al., 2013).     
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Studien är en integrativ litteraturstudie som inkluderar både kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Genom att den integrativa metoden tillåter en blandning av forskning med 

helt olika design tillför metoden en bredd och ett djup av ett visst fenomen (Whittemore 

& Knafl, 2005). Det kan ses som en styrka i föreliggande studie att den är gjord med 

integrativ metod eftersom vi då har kunnat belysa forskningsfrågan ur olika perspektiv. 

Till exempel har de kvalitativa artiklarna bidragit med patienters och vårdpersonals syn 

på vilka faktorer som stör sömnen medan en del av de kvantitativa artiklarna bidragit 

med objektiva mätningar av sömn och patientenkäter.  

   En av studiens styrkor är att den är just en litteraturstudie eftersom den sammanställer 

och beskriver kunskapsläget inom forskningsområdet. Enligt Polit och Beck (2016) 

finns ett stort behov av att sammanställa forskningsresultat inom 

omvårdnadsvetenskapen på grund av den starka tillväxten inom området. Hälso- och 

sjukvården ska bedrivas utifrån evidensbaserad vård och därmed finns ett behov av att 

finna evidens för rutiner och åtgärder inom omvårdnadsområdet. Ett sätt att 

sammanställa olika forskningsresultat är genom en litteraturstudie (ibid). 

   Den integrativa metoden är komplex då den tillåter diverse olika metodologier att 

inkluderas och detta kan då leda till feltolkningar, bristande noggrannhet och 

systematiska fel (bias). En annan nackdel med den integrativa metoden är att den inte är 

så utförligt beskriven i metodlitteraturen vilket också ökar risken för feltolkningar 

(Whittemore & Knafl, 2005).  Det finns en risk för att feltolkningar har gjorts under 

analysprocessen i den föreliggande studien då både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

har jämförts och analyserats. Detta skulle då kunna innebära att resultatet blir mindre 

trovärdigt. Enligt Whittemore och Knafl (2005) kan likheter och skillnader i datan inte 

jämföras på ett lika exakt sätt i den integrativa metoden som vid en metasyntes eller en 

metaanalys och detta kan därmed vara en svaghet i en studie.     

   Databassökningarna begränsades till CINAHL och MEDLINE eftersom författarna 

var mest bekanta med dessa databaser samt att dessa databaser rekommenderades av en 

bibliotekarie. Andra databaser kunde ha använts men på grund av tidsbrist och avrådan 

från ovan nämnda bibliotekarie gjordes inte detta vilket kan ha bidragit med färre antal 

relevanta artiklar. Författarna valde att begränsa databassökningen till Fulltext eftersom 

det inte fanns tid till att invänta eventuella beställda artiklar. Detta skulle kunna 

innebära att relevanta artiklar har missats. 

   Artiklarna som ligger till grund för resultatet bygger på observationer, enkäter och 

intervjuer från både patienter och vårdpersonal. Det sammanlagda antalet deltagare som 

studien byggde på var 1156 personer varav 1054 (92 procent) var patienter och 102 (8 

procent) var vårdpersonal. Att inkludera vårdpersonal i en studie som har ett 

patientperspektiv kan vara problematiskt då det inte går att garantera att vårdpersonalen 

delar samma uppfattning som patienterna. Det kan vara så att vårdpersonalen har en 

annan tolerans och förståelse för de sömnstörande faktorerna i intensivvårdsmiljön. 

Dessa skilda perspektiv kan därmed ha påverkat resultatet i denna studie eftersom 

sjuksköterskorna är hemmastadda i miljön på sin arbetsplats medan patienterna är i en 

främmande miljö. 

   Vårdpersonalen har en inblick i faktorer som stör sömnen relaterat till organisatoriska 

problem som till exempel patientflöde och in- och utskrivningar nattetid. De kan därför 

bidra med viktig information som patienter inte har lika tydlig insyn i. Av alla deltagare 

som resultatet i studien bygger på utgör patienterna 92 procent och endast 8 procent 

utgörs av vårdpersonal. Författarna vill därför påstå att patientperspektivet är i fokus i 

föreliggande studie.  
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Majoriteten av patienterna var mellan 55 och 65 år. Studierna är utförda i Australien, 

USA, Turkiet, Sydafrika, Spanien, Kanada, Finland och Kina. Litteraturstudien 

inkluderar ett relativt stort antal deltagare som kommer från olika delar av världen vilket 

gör att studiens resultat till viss del är generaliserbart och kan ses som en styrka. 

Intensivvårdens utformning i ovan nämnda länder skulle kunna skilja sig åt varför det 

kan bli svårt att avgöra generaliserbarheten och överföra den till en svensk 

intensivvårdskontext. Då majoriteten av patienterna var mellan 55 och 65 år kan det bli 

svårt att överföra resultatet på patienter som är yngre eller äldre eftersom de inte 

studerats. Polit och Beck (2016) menar att bland annat den totala populationen av de 

inkluderade studierna och populationens ålder är två faktorer som avgör om resultatet är 

generaliserbart eller inte.  

   Polit och Beck (2016) menar att omvårdnadsforskning inte bör vara äldre än tio år 

eftersom den då kan vara inaktuell. I föreliggande studie inkluderades artiklar som var 

äldre än tio år för att få ett tillräckligt stort forskningsunderlag. Bland annat 

inkluderades en artikel från 1999 eftersom den ofta var omnämnd av andra forskare 

samt att den höll hög kvalitet vid granskning. Det skulle kunna ses som en svaghet att 

äldre artiklar inkluderats då denna forskning kan vara inaktuell och därmed påverkat 

resultatets trovärdighet. Wallengren och Henricson (2012) menar att trovärdighet 

innebär att författarna måste göra läsaren förvissad om att det presenterade resultatet är 

både giltigt och rimligt. Ett sätt att försäkra sig om studiens trovärdighet skulle kunna 

vara att diskutera tolkningen av datan med andra kurskamrater men detta lät sig inte 

göras på grund av tidsbrist. Polit och Beck (2016) menar att en kollega eller handledare 

bör göra en andra kvalitetsgranskning av resultatartiklarna för att på så sätt styrka 

studiens trovärdighet. Då handledningen genomfördes i grupp var detta inte möjligt. 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket inte är författarnas modersmål. Detta 

skulle ha kunnat orsaka feltolkningar av artiklarna och därmed påverkat trovärdigheten 

av studien. Dock har författarna läst igenom artiklarna var för sig och vid upprepade 

tillfällen för att undvika feltolkningar.  

   Som tidigare nämnts hade författarna ringa erfarenhet av patienternas sömn på 

intensivvårdsavdelningen men det går dock inte att helt utesluta att en viss förförståelse 

har kunnat påverka resultatet. Priebe och Landström (2012) menar att det ska finnas en 

medvetenhet hos forskaren om att hen som person har en inverkan på 

forskningsresultatet. Förutom forskarens kliniska erfarenhet påverkas 

forskningsresultatet även av värderingar och erfarenheter från livet. Därför bör 

forskaren reflektera kring och redovisa sin kliniska bakgrund för att tydliggöra sin 

förförståelse (ibid). Under arbetets gång har dock författarna försökt att lägga sin 

förförståelse åt sidan och tolkat datan så objektivt som möjligt.  

   Då underlaget till studien var relativt litet hade en empirisk studie med intervjuer eller 

enkäter med patienter som deltagare med fördel kunnat ha genomförts. Detta var dock 

inte genomförbart eftersom det är svårt och tidskrävande för studenter att få etiskt 

tillstånd till att göra en empirisk studie med patienter. Ett annat alternativ hade kunnat 

vara en empirisk studie där intensivvårdssjuksköterskors upplevelser/attityder till 

patienternas sömn hade undersökts med hjälp av intervjuer. Då universitetet efterfrågar 

ett patientperspektiv i magisteruppsatser kändes inte detta som ett bra alternativ. 
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I studiens resultat är patienter både med och utan respiratorvård inkluderade vilket kan 

ha påverkat resultatet. I studien av Freedman et al. (1999) framkom ingen signifikant 

skillnad i sömnkvaliteten mellan patienter med eller utan respiratorvård. Rittayamai et 

al. (2016) menar att flertalet studier visat på störd sömn hos respiratorvårdade patienter 

och att sömnen stördes av larm från respiratorn och felaktiga inställningar med både för 

mycket eller för lite andningsstöd. Respiratorn kunde även förbättra sömnen hos vissa 

patienter genom att minska andningsarbetet, förbättra gasutbytet och minska ångest och 

dyspné som kunde uppstå vid spontanandning.  

   Artikeln gjord av Gabor et al. (2003) som presenteras i resultatet är en jämförande 

studie där deltagarna bestod av mekaniskt ventilerade patienter och friska deltagare på 

en intensivvårdsavdelning. De friska deltagarna var således inskrivna på IVA. I 

resultatet har författarna dock bara använt sig av datan som berörde de mekaniskt 

ventilerade patienterna. Således speglar resultatet i föreliggande studie inte de friska 

deltagarnas svar. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv där utgångspunkten är 

begreppet miljö. Syftet med studien var att belysa faktorer som stör sömnen hos 

intensivvårdspatienten. För att kunna förebygga sömnbrist hos patienten krävs det att 

intensivvårdssjuksköterskan har kunskap om och kan identifiera de sömnstörande 

faktorerna för att på så sätt kunna främja sömnen. Resultatet visar att de sömnstörande 

faktorerna i miljön på IVA är multifaktoriella.  

   I resultatet framkommer det att ljud är den faktor som stör sömnen i störst 

utsträckning. Alarm från teknisk utrustning är den ljudkälla som nämns mest frekvent 

av sjuksköterskor och patienter som sömnstörande. Den höga ljudnivån på IVA är enligt 

Akansel och Kaymakci (2008), Johansson, Bergbom, Persson Waye, Ryherd och 

Lindahl (2012) en väldokumenterad verklighet och de visar att patienter upplever 

intensivvårdsmiljön som kaotisk med ständiga alarm. Det finns en potentiell risk för att 

intensivvårdssjuksköterskan fokuserar på den medicintekniska utrustningen istället för 

på patienten då till exempel alarm kräver sjuksköterskans uppmärksamhet. Almerud, 

Alapack, Fridlund och Ekebergh (2007) menar att vårdpersonalen ofta har fokus på 

patientens kroppsliga funktioner och på den medicintekniska utrustningen vilket kan 

leda till att patienten känner sig osedd och som ett objekt. Enligt Ylikangas (2012) ska 

människan vara huvudpersonen och medelpunkten i den vårdande miljön och 

vårdpersonalen behöver se patienten som människa för att upprätthålla en vårdande 

relation. När den tekniska utrustningen blir medelpunkten i vårdmiljön och tar fokus 

från patienten blir vårdmiljön sjukdomsbevarande istället för hälsofrämjande (ibid).  

   I resultatet visar det sig att ljudet från personalens röster stör patienternas sömn i 

minst lika hög grad som ljudet från alarm. Tegnestedt et al. (2013) har mätt ljudnivån på 

en intensivvårdsavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige. Den uppmätta 

ljudnivån var över nationella och internationella rekommendationer för sjukhusmiljö 

under alla arbetspass i både enkelrum och flerbäddssalar. En stor del av de 

sömnstörande ljuden kom från samtal personalen emellan som inte rörde patienternas 

omvårdnad.  En ljudnivå runt 80 decibel (dB) är klart associerad med sömnstörningar 

och ljudnivån på personalens samtal uppmättes till 78 dB vilket innebär att ett flertal av 

dessa samtal tydligt störde sömnen hos patienterna (ibid). Resultatet i föreliggande 

studie visade också att mycket av ljudet på IVA kan vara svårt att helt eliminera då till 

exempel larm från övervakningsutrustning och intravenösa pumpar är nödvändiga för 

att påkalla personalens uppmärksamhet och därmed upprätthålla en patientsäker vård.  

 

 



  
 

 19 

Enligt Tegnestedt et al. (2013) bör inställningarna för larmgränser på 

övervakningsutrustningen anpassas efter patienternas specifika behov för att på så sätt 

reducera antalet störande larm. Andra förslag enligt Tegnestedt et al. är att personalen 

kan använda sig av headset där larmen kommer in och att en del larm ersätts med 

ljusblinkningar som är synliga på personalens skärmar och inte för patienten. 

Vårdpersonalen bör vara medveten om och uppmärksam på ljudnivån i deras samtal och 

försöka undvika onödigt prat runt patienten för att på så sätt främja sömnen (ibid). 

   I resultatet framkom det att ljus från olika källor i miljön störde sömnen. En del 

patienter uppgav att ljuset på IVA var tänt hela natten oavsett aktivitet. I en studie av 

Dunn, Anderson och Hill (2010) framkom det vid mätningar av ljus nattetid att 

lamporna var tända som längst vid blodprovstagning. Under den tid där ljuset var tänt 

näst längst utfördes inga omvårdnadsåtgärder alls och detta onödiga ljus var det som 

enligt patienterna störde sömnen mest. Ett flertal av ljuskällorna var sådana som 

patienterna inte själva kunde kontrollera. En del sjuksköterskor menade att det var 

ofrånkomligt att ljus störde patienternas sömn eftersom intensivvårdspatienten krävde 

avancerad omvårdnad dygnets alla timmar (ibid). Den här uppfattningen gav 

intensivvårdspatienterna uttryck för i en studie av Engwall, Fridh, Johansson, Bergbom 

och Lindahl (2015). De menade att ljusstyrkan var acceptabel eftersom vårdrummet 

även var sjuksköterskornas arbetsplats där de behövde ha arbetsbelysning. Enligt 

Bergbom (2014) ger patienterna ibland avkall på sig själva för att kunna anpassa sig till 

rådande omständigheter och för att skapa en mening och ett sammanhang i situationen 

de befinner sig i. Patienterna har ofta inte någon möjlighet att påverka vårdmiljön och 

har därför inte något annat val än att anpassa sig till vården och dess miljö (ibid).  

   I resultatet framkom det att omvårdnadsåtgärder nattetid störde patienternas sömn i 

lika hög grad som ljud i miljön. Kontroller av vitalparametrar, blodprovstagning och 

daglig tvättning av patienterna var omvårdnadsåtgärder som utfördes frekvent nattetid 

varav en del av dem skedde mer på rutin än utifrån patienternas behov. Även andra 

studier har kommit fram till ett liknande resultat där omvårdnadsåtgärder såsom den 

dagliga tvättningen av patienterna skedde på natten mellan klockan 02 och 05 och att 

det gjordes utifrån vårdpersonalens rutiner men på bekostnad av patienternas sömn 

(Celik, Öztekin, Akyolcu & Issever, 2005; Hamze, DeSouza & Chianca, 2015). Enligt 

Hamze et al. (2015) behöver vårdpersonalen bättre planering av omvårdnadsåtgärderna 

nattetid för att främja sömn hos patienten. Till exempel behöver den dagliga tvättningen 

inte utföras under natten och de omvårdnadsåtgärder som är nödvändiga för patienten 

bör grupperas och utföras samtidigt för att reducera antalet avbrott av sömnen (ibid). 

   Meriläinen, Kyngäs och Ala-Kokko (2010) gjorde en observationsstudie nattetid på en 

intensivvårdsavdelning i Finland. De menar att intensivvårdsmiljön genomsyras av 

normer, regler, värderingar och rutiner som styr arbetet där patienterna har liten 

möjlighet att påverka miljön de vårdas i. De observerade att flertalet 

omvårdnadsåtgärder utfördes utifrån vårdpersonalens rutiner, som ett exempel nämnde 

de att en sjuksköterska borstade en patients tänder när patienten precis hade lyckats 

somna efter att ha fått smärtlindring (ibid). Bergbom (2014) menar att patienten har liten 

kontroll över sig själv och sitt utrymme i vårdmiljön. Vårdpersonalen har rätt att 

ständigt komma in och vistas i patientrummet och där befinner sig ofta även andra 

patienter. Vårdpersonalen kräver patienternas uppmärksamhet och förväntar sig att 

patienterna avbryter det de håller på med när någon omvårdnadsåtgärd ska utföras. 

Kontakten mellan vårdpersonal och patienter sker därför oftast på personalens villkor 

vilket skapar en obalans i maktförhållandet i vårdmiljön eftersom personalens behov 

ofta sätter agendan för när, var och hur omvårdnaden utförs (ibid).  

Patienterna riskerar därför att förlora sin autonomi och integritet och får svårt att finna 

en fristad där de kan bibehålla kontrollen över sig själva (Bergbom, 2014). 
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I resultatet framkom det att olika emotionella faktorer såsom stress, oro, ångest och en 

rädsla för att förlora kontrollen bidrog till sömnbrist på IVA. Wåhlin, Ek och Idvall 

(2006) menar att det är känt sedan tidigare att kritiskt sjuka patienter ofta upplever en 

förlust av kontroll och ett inre kaos. Bergbom (2014) menar att en person som blir 

vårdad och inlagd på sjukhus dels hamnar i en främmande miljö och blir avskuren från 

sig familj och sin omgivning men även att personens privata kropp blir förlorad 

eftersom att okända människor får tillgång till den. Intensivvården i sig kan orsaka en 

förlust av kontroll hos patienterna eftersom vården ofta är akut och livsuppehållande 

vilket gör det svårt att få patienterna delaktiga. Vårdpersonalen riskerar då att se 

patienten som en arbetsuppgift istället för en hel människa vilket då kan leda till att 

patienten upplever sig osedd och utan kontroll över situationen (ibid).     

   Resultatet visade att smärta och obehag var ett av de största hindren för sömn hos 

patienterna på IVA och det framkom ingen tydlig förklaring av orsaken till varför de 

inte var adekvat smärtlindrade. Enligt Johansson et al. (2016) har stressande faktorer i 

miljön på IVA en negativ påverkan på patienterna med bland annat en ökad 

smärtkänslighet. De övriga sömnstörande faktorerna i miljön och sömnbristen i sig 

förvärrar således smärtupplevelsen i en ond cirkel. Herr, Coyne, McCaffery, Manworren 

och Merkel (2011) menar att patienter som är oförmögna att kommunicera sin smärta 

löper en stor risk för att smärtan förblir oidentifierad och underbehandlad. Ett annat 

hinder för adekvat smärtlindring kan enligt Denny och Guido (2012) vara att 

sjuksköterskor tenderar att underskatta patientens smärta och att de bortser från 

patientens självskattning av smärtan.  

   Tegnestedt et al. (2013) menar att det kommer att ställas förändrade krav på 

intensivvårdsmiljön i framtiden då utvecklingen går mot att hålla patienterna så lätt 

sederade eller vakna som möjligt. En vaken eller lätt sederad patient är mer mottaglig 

för negativ stimuli i vårdmiljön än vad en sederad patient är och detta kan påverka 

upplevelsen av vårdtillfället (ibid). Flertalet hälso- och sjukvårdsinrättningar står enligt 

Bergbom (2014) inför beslut om renoveringar eller nybyggnationer där den tekniska 

utvecklingen inom vård och behandlingar ställer ökade krav på utformningen av 

vårdmiljön. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är patienternas möjligheter att få 

vara privata och ostörda under vårdtillfället där enkelrum hade varit önskvärt. Detta är 

dock en kostnadsfråga samt att bristen på specialistsjuksköterskor och ekonomiska 

nedskärningar bland personalen försvårar möjligheten för patienten att vårdas i 

enkelrum då det är personalkrävande (ibid). 
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9 Slutsats 
Den här studien visar att de sömnstörande faktorerna i intensivvårdmiljön är 

multifaktoriella. Intensivvårdsmiljön är en hektisk och högteknologisk miljö som 

präglas av höga ljud såsom alarm och en tät personalnärvaro. Ett förvånande fynd i 

studien är att vårdpersonalens röster och skratt stör patienternas sömn i stor 

utsträckning. Detta skulle lätt kunna undvikas genom att vårdpersonalen blir mer 

medveten om sitt agerande och dess negativa inverkan på patienternas sömn.  

   Den kritiskt sjuka patienten kräver mycket omvårdnad dygnet runt med täta kontroller 

av vitalparametrar, undersökningar och provtagningar vilket oundvikligt stör sömnen. 

En del av denna omvårdnad utförs dock på rutin oavsett om patienternas tillstånd kräver 

det eller inte och stör därmed patienternas sömn i onödan. Ett annat fynd i studien är att 

patienternas dagliga tvättning ofta utförs nattetid för att spara tid åt dagpersonalen, detta 

på bekostnad av patienternas sömn. En möjlig orsak till detta kan vara att det är 

vårdpersonalens rutiner som styr vården där patienternas behov inte får vara i centrum. 

Enligt Patientlagen ska vården bedrivas utifrån ett personcentrerat synsätt vilket innebär 

att det är patientens behov som ska genomsyra omvårdnaden i så stor utsträckning som 

möjligt. Genom att klustra omvårdnadsåtgärderna till samma tidpunkt kan 

intensivvårdssjuksköterskan minska antalet avbrott av patienternas sömn och därmed 

blir patienternas behov av sömn lite mer tillgodosett. 

   Intensivvårdspatienter plågas ofta av sömnbrist till följd av stress, rädsla, oro och 

ångest över sitt hälsotillstånd och upplever en otrygghet av den främmande miljön. 

Rädslan för att förlora kontrollen och känslan av dödsångest bidrar också till att inte 

kunna sova. Det finns en risk att patienterna känner sig osedda i den högteknologiska 

intensivvårdsmiljön och att existentiella funderingar inte får ta den plats som behövs. 

Därför kan en ökad medvetenhet hos intensivvårdssjuksköterskan om dessa existentiella 

funderingar öppna upp för samtal kring känslor och tankar. 

   Det är oroväckande att nästan alla patienter på IVA upplever smärta som en så 

betydande sömnstörande faktor och det råder en oklarhet kring varför patienterna lider 

av smärta under sin vårdtid. Då sömnstörande faktorer i miljön bidrar till en ökad 

smärtkänslighet hos intensivvårdspatienter skulle en reducering av de sömnstörande 

faktorerna kunna bryta den onda cirkeln av smärta och sömnbrist. Eftersom smärta är en 

så stor sömnstörande faktor på IVA finns det ett behov av en ökad kunskap hos 

intensivvårdssjuksköterskan kring smärta, smärtskattning och smärtbehandling men 

även kring intensivvårdssjuksköterskors attityder till patienters smärta.  

   Vidare forskning behövs kring vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att 

främja intensivvårdspatienternas sömn, bland annat inom teknikens område men också 

inom området som rör intensivvårdssjuksköterskors kunskap och attityder till 

intensivvårdspatienters sömn.  
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respiratorbehandlade patienter. 

3. Om det fanns skillnader i sömnkvalitet 

beroende på typ av 

intensivvårdsavdelning. 

4. Vilka övriga miljömässiga faktorer 

förutom ljud som kan störa sömnen. 

Kvantitativ. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär som 

berörde sömnkvalitet och 

sömnstörande faktorer 

samt en skattningsskala 

1-10. 

Patientgruppen 

rekryterades ifrån 

fyra olika enheter, en 

hjärtintensivvårdsavd

elning, en 

hjärtintermediäravdel

ning, medicinsk IVA 

och kirurgisk IVA. 

 

Inklusion: Alla 

patienter aktuella för 

utskrivning den 

Dålig sömnkvalitet 

och trötthet på 

dagtid är ett 

vanliga på samtliga 

enheter. Faktorer 

såsom 

omvårdnadsåtgärde

r och provtagningar 

störde sömnen i 

samma 

utsträckning som 

ljudmiljön. 

Hög 



  
 

 VII 

Respiratory and 

Critical Care 

Medicine, 159, 

1155-1162. 

USA 

aktuella dagen. 

 

Exklusion: Nedsatt 

kognitiv funktion. 

 

 

Urval: 

203 patienter, 121 

män och 82 kvinnor.  

 

32 patienter hade 

varit intuberade. 

Sömnkvaliteten på 

IVA var sämre 

jämfört med hur 

den var hemma. 

Det var ingen 

skillnad i 

sömnkvaliteten för 

de med eller utan 

respiratorvård. 

6. 

Gabor, J., 

Cooper, A., 

Crombach, S., 

Lee, B., Kadikar, 

N., Bettger, H. & 

Hanly, P. (2003). 

Contribution of 

the intensive care 

unit environment 

to sleep 

disruption in 

mechanically 

ventilated patients 

and healthy 

subjects. 

American Journal 

of Respiratory 

Att fastställa: 

1. Förekomsten av höga ljud och 

omvårdnadsåtgärder under en 24 

timmars period. 

2. Påverkan av dessa faktorer på sömnen. 

3. Övervaka friska deltagare i en IVA-

miljö för att utvärdera eventuella 

skillnader i sömnen jämfört med kritiskt 

sjuka. 

4. Utvärdera effekten av ljudreducering 

genom att övervaka friska deltagare som 

vårdas i enkelrum på IVA. 

Kvantitativ. 

 

Datainsamling: 

Polysomnografi med 

infraröd kamera. 

Ljudmätning. 

Frågeformulär. 

 

Patienterna i studien 

rekryterades från två 

olika 

intensivvårdsavdelni

ngar på olika 

sjukhus. 

De friska 

studiedeltagarna 

rekryterades via en 

annons på sjukhusets 

hemsida. 

 

Inklusion patienter: 

Endotrakeal 

intubation och 

förväntad 

respiratorvård de 

närmsta 24 

Ljud och 

omvårdnadsåtgärde

r står för mindre än 

30 % av 

sömnstörningarna 

på IVA. 

Sömnkvaliteten 

blev klart 

förbättrad i 

enkelrum jämfört 

med en 

flerbäddssal. 

Medel 



  
 

 VIII 

and Critical Care 

Medicine, 167, 

708-715. 

Canada. 

timmarna. 

 

Exklusion friska: 

Tidigare 

sömnstörningar eller 

tidigare erfarenhet av 

intensivvårdsmiljön 

Urval: 7 manliga 

patienter med 

respirator. 

Medelålder 57 år.  

6 friska män. 

Medelålder 50 år.  

 

7.  

Hopper, K., 

Fried, T. & 

Pisani, M. (2015). 

Health care 

worker attitudes 

and identified 

barriers to patient 

sleep in the 

medical intensive 

care unit. Heart & 

Lung, 44, 95-99. 

USA. 

Att identifiera hinder för sömn hos 

intensivvårdspatienter. 

Kvalitativ. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Inklusion: 

Sjuksköterskor och 

läkare som har 

erfarenhet av att 

arbeta natt på 

intensivvårdsavdelni

ngen. 

 

Urval: 

Ändamålsenligt 

urval. 19 deltagare 

varav 7 

sjuksköterskor, 12 

läkare. 9 var män och 

10 var kvinnor. 

 

Multipla 

miljömässiga 

faktorer blev 

identifierade som 

sömnstörande på 

IVA. Yttre faktorer 

som störde sömnen 

var bl.a. ljud från 

personal, monitorer 

och patienter, 

omvårdnadsåtgärde

r, transporter till 

och från 

avdelningen, sena 

in- och 

utskrivningar av 

Hög 



  
 

 IX 

 patienter. 

Inre faktorer som 

stör sömnen visade 

sig vara bl.a. 

oro/ångest och 

störd dygnsrytm. 

Det fanns även en 

brist på konsensus 

vad det gäller 

interventioner som 

främjar sömn och 

en osäkerhet kring 

effekten/nyttan av 

sedativa/sömntablet

ter. 

8. 

Little, A., Ethier, 

C., Ayas, N., 

Thanachayanont, 

T., Jiang, D. & 

Mehta, S. (2012). 

A patient survey 

of sleep quality in 

the intensive care 

unit. Minerva 

Anestesiologica, 

78, 406-414. 

Canada. 

Identifiera vilka aktiviter på 

intensivvårdsavdelningen som kan leda 

till sömnbrist och vilka som är 

modifierbara. 

Kvantitativ. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär inom 72 

timmar efter utskrivning 

från IVA och 

journalgranskning. 

Inklusion: Minst en 

natt på IVA, 

orienterade till tid 

och rum.  

 

Urval: Konsekutivt 

urval. 

116 patienter, 63 män 

och 53 kvinnor. 

Medelålder 56 år. 

 

51 patienter hade 

respiratorvård. 

Sömnkvaliteten på 

IVA uppskattades 

som dålig eller 

mycket dålig av 59 

% av patienterna 

jämfört med 

sömnen hemma. 

De vanligaste 

faktorerna som 

störde sömnen var 

ljud, smärta, ljus, 

folk som pratade 

högt, obekväm 

liggställning, 

desorienterade till 

Hög 



  
 

 X 

tid och intravenösa 

katetrar. 

Patienterna 

föreslog 

förändringar som 

stänga dörrar/dra 

för draperier för att 

minska ljud orsakat 

av prat, minimera 

omvårdnadsåtgärde

r nattetid, dämpat 

ljus, sömntabletter. 

9. 

Nicolas, A., 

Aizpitarte, E., 

Iruarrizaga, A., 

Vázques, M., 

Margall, A. & 

Asiain, C. (2008). 

Perception of 

night-time sleep 

by surgical 

patients in an 

intensive care 

unit. Nursing in 

Critical Care, 

13(1), 25-33.  

Spanien. 

1. Att beskriva hur kirurgiska patienter 

upplever sömnen på 

intensivvårdsavdelningen. 

2. Att jämföra patients upplevda sömn 

med sjuksköterskans 

journalanteckningar. 

Kvantitativ, deskriptiv 

studie. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär och 

journalgranskning. 

Exklusion: Akuta 

kirurgiska 

operationer, 

respiratorvård, 

alkoholberoende, 

psykiska besvär, 

obstruktiv sömnapné 

och oförmåga att 

kommunicera. 

 

Urval: 

104 kirurgiska 

patienter, 75 män och 

29 kvinnor. 

Medelåldern var 58 

år. 

 

Ej intuberade 

De främst störande 

faktorerna var 

smärta, ljud, 

obekväm 

liggställning, 

slangar/dränage 

och oro/ångest. 

Analysen av 

sjuksköterskors och 

patienters 

sömnskattning 

stämde överens till 

cirka 50 %. När det 

inte stämde så 

berodde det på att 

sjuksköterskan 

tenderade att 

överskatta 

Hög 



  
 

 XI 

patienter. patientens sömn. 

10. 

Ritmala-Castren, 

M., Virtanen, I., 

Leivo, S., 

Kaukonen, K-M. 

& Leino-Kilpi, H. 

(2015). Sleep and 

nursing care 

activities in an 

intensive care 

unit. Nursing and 

Health Sciences, 

17, 354-361. 

Finland. 

1. Beskriva sömnkvaliteten hos icke-

intuberade intensivvårdspatienter och 

omvårdnadsåtgärderna nattetid. 

2. Att utvärdera effekten på 

sömnkvaliteten av 

omvårdnadsåtgärderna nattetid. 

Kvantitativ. 

 

Datainsamling: 

Polysomnografi som 

innehöll EEG, 

muskelspänning, 

ögonrörelser, 

respiratoriskt flöde, 

thorax- och bukrörelser 

och pulsoximeter. 

Journalgranskning. 

Inklusion: Äldre än 

18 år, medicinsk eller 

kirurgisk patient, 

icke intuberad, klar 

och adekvat, ingen 

pågående sedering 

och ingen traumatisk 

hjärnskada. 

 

Urval: Konsekutivt 

urval. 21 patienter, 

18 män och 3 

kvinnor. Medelålder 

65 år.  

19 sjuksköterskor (2 

skrev ingen 

journalanteckning)  

 

Ej intuberade 

patienter. 

Studien visar att 

icke-intuberade 

patienter har lika 

dålig sömn som 

intuberade 

patienter. De mest 

vanliga 

omvårdnadsåtgärde

rna var att vända 

patienten i sängen 

och att ta 

blodprover, vilket 

dock inte väckte 

patienten då de 

utfördes då 

patienten var 

vaken. Åtgärderna 

bör dock buntas 

ihop ytterligare för 

att öka patientens 

möjlighet till att 

sova en hel cykel.  

Medel 

11.  

Stewart, J., 

Green, C., 

Stewart, J. & 

Tiruvoipati, R. 

(2017). Factors 

influencing 

Syftet var att undersöka den självskattade 

sömnkvaliteten hos icke-ventilerade 

intensivvårdspatienter och att identifiera 

faktorer som hindrar sömn på 

intensivvårdsavdelningen. 

Kvantitativ. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär. 

Inklusion: Äldre än 

18 år, minst en natt 

på IVA, icke-

mekaniskt 

ventilerade. 

 

Exklusion: 

Faktorer som 

störde sömn var 

bl.a. ljud, ljus, 

stress/oro, 

obehagskänslor, 

smärta, att bli väckt 

för olika 

Hög 



  
 

 XII 

quality of sleep 

among non-

mechanically 

ventilated patients 

in the intensive 

care unit. 

Australian 

Critical Care, 30, 

85-90. 

Australien. 

Intuberade, 

mekaniskt 

ventilerade patienter. 

 

Urval: 107 patienter 

mötte 

inklusionskriterierna. 

57 patienter valdes 

med 

bekvämlighetsurval. 

Medelåldern var 74 

år, 24 av patienterna 

var män och 32 av 

patienterna var 

kvinnor. 

 

Ej intuberade 

patienter. 

procedurer och 

känslan att ”sitta 

fast” i 

övervakningsutrust

ning.  

Generellt upplevde 

patienterna en dålig 

sömnkvalitet på 

IVA. 

12. 

Tamburri, L., 

DiBrienza, R., 

Zozula, R. & 

Redeker, N. 

(2004). Nocturnal 

care interactions 

with patients in 

critical care units. 

American Journal 

of Critical Care, 

13(2), 102-112. 

Att: 

1. Undersöka frekvensen, monster och 

typer av nattliga omvårdnadsåtgärder på 

fyra olika intensivvårdsavdelningar. 

2. Analysera sambandet mellan dessa 

omvårdnadsåtgärder och patientens 

variabler (ålder, kön, vårdtyngd) och 

vilken intensivvårdsavdelning patienten 

vårdas på. 

3. Analysera skillnaderna i mönstren av 

nattliga omvårdnadsåtgärder bland de 

fyra olika intensivvårdsavdelningar. 

Kvantitativ, 

randomiserad 

retrospektiv studie. 

 

Datainsamling: 

Journalgranskning och 

en checklista som berör 

omvårdsåtgärder som 

sker mellan 19-07. Ingen 

mätning utfördes under 

patientens första natt då 

den antogs vara mest 

Fyra 

intensivvårdavdelnin

gar, kirurgisk, 

medicinsk, neuro och 

hjärtintensivvårdsavd

elning, alla belägna 

på samma sjukhus. 

 

Inklusion: Patienter 

med vårdtid på minst 

fyra nätter, äldre än 

21 år. 

Data samlades in 

under 147 nätter. 

Medelsnittet av 

omvårdnadsåtgärde

r var 43 per natt 

och mest frekvent 

klockan 20, 00 och 

06. De mest 

frekventa 

åtgärderna var bl.a. 

kontroll av 

vitalparametrar, 

Hög 



  
 

 XIII 

USA. vårdkrävande.  

Exklusion: Patienter 

som är under 

behandling för 

neuromuskulära 

sjukdomar, 

aortaballongpump, 

hemodialysbehandlin

g. 

 

Urval: 

Slumpmässigt urval. 

50 patienter, 27 män 

och 23 kvinnor. 

Medelåldern var 68 

år. 

 

Både intuberade och 

icke-intuberade 

patienter 

inkluderades. 

vätskebalansmätnin

g, 

läkemedelsadminist

ration, blodprover 

och lägesändringar. 

Endast 6 % av de 

studerade nätterna 

innehöll 2-3 

timmars ostörd 

sömn.  

13. 

Tembo, A., 

Parker, V. & 

Higgins, I. 

(2013). The 

experience of 

sleep deprivation 

in intensive care 

patients: Findings 

Att beskriva upplevselsen av kritisk 

sjukdom på intensivvårdsavdelningen 

och hur det påverkade deltagarnas 

fortsatta liv. 

Kvalitativ. 

 

Datainsamling: 

Intervjuer vid två 

tillfällen, 2 veckor efter 

utskrivning och sedan 6-

11 månader senare. 

Inklusion: Mekanisk 

ventilation minst 48 

timmar, 18 år eller 

äldre, 

engelskspråkiga, 

ingen kognitiv 

nedsatthet. 

 

Urval: 

Patienterna 

upplevde sömnbrist 

under sin tid på 

intensivvårdsavdel

ningen och även i 

hemmet efter 

utskrivning. 

Faktorer som 

patienterna 

Hög 



  
 

 XIV 

from a larger 

hermeneutic 

phenomenologica

l study. Intensive 

and Critical Care 

Nursing, 29, 310-

316. Australien 

 

 

Ändamålsenligt 

urval. 12 patienter, 7 

män och 5 kvinnor. 

Medelåldern var 54 

år. 

 

Intuberade patienter. 

upplevde störde 

sömnen var bl.a. 

dödsångest, 

mardrömmar och 

läkemedel.  

14. 

Ugras, G. & 

Öztekin, S. 

(2007). Patient 

perception of 

environmental 

and nursing 

factors 

contributing to 

sleep disturbances 

in a neurosurgical 

intensive care 

unit. The Tohoku 

Journal of 

Experimental 

Medicine, 212, 

299-308. 

Turkiet.  

Att identifiera omvårdnadsåtgärder och 

andra faktorer som påverkar patientens 

sömn på en neurointensivvårdsavdelning. 

Kvantitativ deskriptiv. 

 

Datainsamling: 

Pilotstudie inför studien. 

Frågeformulär som 

ifylldes i samband med 

utskrivning till 

vårdavdelning. 

Inklusion: 18-65 år, 

orienterad till tid och 

rum, vårdad minst en 

natt på 

neurointensivvårdsav

delningen, blivit 

administrerade icke-

opioider som 

smärtstillande, 

kapabla att fylla i 

frågeformulär och 

svara på frågor. 

 

Exklusion: Morfin, 

andra opiater, 

benzodiazepiner, 

tidigare 

sömnstörningar, 

nedsatt kognitiv 

funktion, polio och 

muskeldystrofi och 

Majoriteten av 

patienterna 

upplevde att de 

hade sömnproblem 

under vårdtiden. 

Faktorer som 

störde sömnen var 

bl.a. 

immobilisering på 

grund av 

utrustning, smärta, 

oro/ångest, ljud och 

omvårdnadsåtgärde

r. 

Hög 



  
 

 XV 

intuberade patienter. 

 

Urval: 

Konsekutivt urval. 84 

patienter, 45 män och 

39 kvinnor. 

Medelåldern var 47 

år. 

 

Ej intuberade 

patienter. 

15. 

Zhang, L., Sha, 

Y., Kong, Q., 

Woo, J., Miller, 

A., Li, H., Zhou, 

L., Zhou, Y. & 

Wang, C. (2013). 

Factors that affect 

sleep quality: 

perceptions made 

by patients in the 

intensive care 

unit after thoracic 

surgery. Support 

Care Cancer, 21, 

2091-2096. 

Kina. 

Att identifiera faktorer som stör sömnen 

hos thoraxkirurgiska 

intensivvårdspatienter och jämföra 

sjuksköterskors och patienters 

uppfattning av sömnstörande faktorer. 

Kvantitativ. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär till 

patienter och 

sjuksköterskor. 

Inklusion: Över 18 

år, orienterade, 

vårdtid på IVA mer 

än 7 dagar. 

Sjuksköterskorna 

skulle vara 

nattsjuksköterskor 

och ha hand om de 

deltagande 

patienterna. 

 

Urval: 152 patienter, 

97 män och 55 

kvinnor. Medelåldern 

var 57 år. 

40 sjuksköterskor  

inkluderades.  

 

Både intuberade och 

Patienterna 

upplevde 

sömnkvaliteten 

dålig på IVA. 

Faktorer som 

störde sömnen var 

bl.a. att vårdas i en 

främmande miljö, 

omvårdnadsåtgärde

r, smärta, ljud och 

hosta. 

Sjuksköterskorna 

trodde att smärta, 

stress/oro och att 

sängen var 

obekväm var de 

främsta faktorerna 

som störde 

sömnen. 

Hög 



  
 

 XVI 

 

icke-intuberade 

patienter 

inkluderades. 

Sjuksköterskan 

underskattade 

faktorer som samtal 

mellan 

vårdpersonal och 

telefonsignaler. 


