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Bakgrund: Patienter på en intensivvårdsavdelning är ofta i behov av avancerad 
medicinsk behandling på grund av sitt livshotande sjukdomstillstånd. Återkommande 
störningar av sömnen är ett av de vanligaste återkommande klagomålen från patienter 
vilket bidrar till att perioden upplevs som särskilt svår.  
Syfte: Att belysa vad vuxna patienter upplever stör sömnen på en 
intensivvårdsavdelning. 
Metod: Allmän litteraturstudie där 12 vetenskapliga artiklar ligger till grund för 
resultatet.  
Resultat: I analysen av artiklarna framträdde fyra kategorier som alla tillsammans 
påverkade patientens sömn negativt. Kategorierna var rädsla/oro över att inte bli 
frisk, smärta från till exempel operationssår, inskränkning av integriteten samt 
störningar från vårdrelaterade interventioner såsom kontroll av vitalparametrar, 
munvård och förbandsbyte. 
Diskussion: Tidigare forskning har påvisat ljus och ljud från apparater som 
störande för patientens sömn, resultatet från denna studie visar dock att samtal 
mellan personalen är mer störande. Personalen kan behöva uppmärksamma detta 
och anpassa samtalsnivån därefter. Genom att informera patienten om vad som 
händer på intensivvårdsavdelningen kan man öka deras känsla av trygghet. 
Rutinmässiga vårdrelaterade interventioner skulle kunna samordnas nattetid för 
att ge patienterna sammanhängande sömn. 
Slutsats: Personal inom intensivvården skulle behöva uppmärksamma vad patienten 
upplever stör sömnen under vårdtiden. Ytterligare forskning med kvalitativ ansats 
behövs där patientens upplevelser sätts i fokus.  
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Abstract 
Background: Patients in an intensive care unit (ICU) often require sophisticated 
treatment due to life-threatening conditions, but disturbed sleep has been found to be 
one of the most reoccurring complaints from patients in intensive care. 
Purpose: To highlight what adults perceive disturb their sleep in an intensive care unit. 
Method: General literature review where twelve scientific articles form the basis of the 
results.  
Result: When analysed, four categories emerged, which when combined adversely 
affected patients sleep. The categories were fear/worry about not recovering, pain from 
e.g. surgical wounds, limitations of integrity caused by being attached to wires and 
tubes, and disturbance from care related interventions by staff checking vital 
observations, oral hygiene, wound dressings.  
Discussion: Previous research has found light and machinery noise disruptive, however, 
our findings show staff communication levels to  be more disturbing. Straff need to be 
aware of speech noise levels, reminding colleagues when required. Informing patients 
of ICU activity helps increase patients’ sense of security which when combined with 
coordinated, care related interventions at night helps with continous periods of sleep. 
Conclusion: ICU staff need to identify patients concerns regarding perceived sleep 
disruption. Further research is required where patients perception of sleepdisturbances 
is in focus. 
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INLEDNING 
Vi människor tillbringar ungefär 1/3 av vårt liv sovande och sömn är en viktig del i vårt 

välbefinnande. Sömn är fortfarande en av vår tids största gåtor och forskare har ännu 

bara börjat förstå syftet med sömn. Det man vet är dock, att sömn uppfyller ett basalt 

fysiologiskt behov på samma sätt som mat och vätska (DeKeyser, 2012; Urden, Stacy & 

Lough, 2010; Larsson & Rubertsson, 2012).  

 

Patienter på en intensivvårdsavdelning är i behov av avancerad övervakning, diagnostik, 

behandling samt omvårdnad på grund av livshotande tillstånd. Vården är inriktad på att ersätta 

eller understödja livsviktiga organfunktioner som till exempel lungor, hjärta, hjärna och njurar 

och förebygga komplikationer. Patienten utsätts för frekventa stimuli och kontinuerligt 

genomförs bedömningar av patientens tillstånd. Sömnrytmen under vårdtiden är ofta störd på 

grund av liknande yttre faktorer (Wickberg, 2011). I en studie utförd av McKinley et al. 

(2013) fann man att vissa patienter upplevde sömnproblem i sex månader, eller mer efter 

utskrivning från intensivvårdsavdelningen. Sömnproblem i sex till tolv månader efter 

utskrivning från intensivvårdsavdelningen är även associerad med en sämre livskvalitet för 

patienten, menar McKinley et al. (2013). 

 

BAKGRUND 

Beskrivning av sömn 

Sömn kan beskrivas som ett nedsatt medvetandetillstånd där det behövs stimulans 

utifrån för att väcka den som sover. För att man ska kunna somna måste impulserna från 

kroppens sinnesorgan, medvetandeaktiviteten i hjärnbarken och den emotionella 

aktiviteten i det limbiska systemet sänkas till ett minimum (Fasting & Hougaard, 2009). 

Med hjälp av EEG (elektroencefalografi) kan sömnen delas in i olika stadier som 

urskiljs primärt genom de vågor som visas. Människan upplever tre stadier av varande, 

vi är vakna, REM-sömn (Rapid Eye Movement) eller NREM (Non-Rapid Eye 

Movement). Under sömnen försöker kroppen upprätthålla ett så stabilt tillstånd som 

möjligt för att minimera energiförbrukningen. Det är också under sömnen som vävnad 
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repareras, endotelceller och specialiserade celler i hjärna, hud, benmärg och 

magslemhinna läker. I vaket tillstånd bryts vävnad ner för att användas till energi. Vissa 

teoretiker hävdar även att NREM sömn är en reparationsperiod som lindrar den stress 

som finns under vaken tid, medan REM sömnen laddar den kreativa hjärnan (Urden, 

Stacy & Lough, 2010). Fontana och Pittiglio (2010) menar att REM sömn är avgörande 

för emotionell läkning och återhämtning av hjärnan. 

 

Sömnstörning 
Sömnstörningar är vanligt förekommande hos personer med nedsatt hälsa. 

Sömnproblem påverkar individen både psykiskt och fysiskt och har stor inverkan på 

livskvaliteten (Ramström, 2009). 

Patienter på en intensivvårdsavdelning är ofta i behov av avancerad behandling på 

grund av livshotande sjukdomstillstånd, men det är just sömnstörning som är ett av de 

vanligaste återkommande klagomålen från patienter som vårdats där. Enligt Drouot et 

al. (2008) var sömnstörningar den näst största stressfaktorn som rapporterats av 

patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning. Sömnstörningen existerade inte 

bara när patienten var inlagd på intensivvårdsavdelningen utan 44 % av patienterna 

upplevde sömnproblem upp till tre månader efter utskrivningen.  

 

Sömnbrist anses leda till delirium som är en underdiagnostiserad kognitiv störning, i 

vilken patienten upplever ett akut förvirringstillstånd, hallucinationer och agitation. Man 

har även sett att delirium ger upp till tre månader längre sjukhusvistelse samt ökad 

mortalitetsrisk inom sex månader efter utskrivningen från sjukhuset (Carlson, 2009). 

Sömnbrist leder inte bara till utvecklandet av delirium. Flera studier har visat att även 

immunsystemet är känsligt för sömnbrist, vilket kan leda till ökad risk för sjukdomar 

som följd. Efter bara en natt utan sömn ökar utsöndringen av noradrenalin och kortisol, 

det ökade sympatiska stressvaret kan också leda till högt blodtryck, arytmier, 

hjärtinfarkt och hjärtsvikt (Urden, Stacy & Lough, 2010; Kamdar, Needham & Collop, 

2012).  

Vidare beskriver Urden, Stacy och Lough (2010) att upprepade störningar av sömnen 

kan störa dygnsrytmen med sömnbrist och försämrad läkning som följd. DeKeyser 

(2012) samt Harding (2009) skriver att sömnbrist även leder till ökad mortalitet. I en 
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stor kohortstudie som löpte över 22 år såg man tydligt en relation mellan bristen på 

sömn och ökad mortalitet. Förutom de biologiska effekter, som påverkan på 

immunförsvaret, påverkas även den kognitiva funktionen av sömnbrist. 

Uppmärksamheten, minnet och koncentrationsförmågan är särskilt sårbara vid 

sömnbrist (Urden, Stacy & Lough, 2010; Kamdar, Needham & Collop, 2012). 

 

I en epidemiologisk studie utförd i Sverige ligger medelvärdet av sömn på ungefär sju 

timmar, men behovet är individuellt (SBU rapport, 2010). 

Du har sovit tillräckligt när du vaknar utan yttre påverkan och inte känner dig trött 

under dagen (Urden, Stacy & Lough, 2010). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar  

Redan 1955 insåg omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson hur viktig sömnen var. 

Omvårdnaden enligt Henderson ska syfta till att återställa hälsa och självständighet 

genom att tillgodose de 14 grundläggande behov som patienten normalt hade 

tillgodosett själv. De åtta första berör fysiska behov och de sex återstående berör 

psykosociala behov. Enligt Henderson är några av de grundläggande behoven, sömn, att 

inta lämplig kroppsställning, att hjälpa patienten hålla sig välvårdad (skydda huden) och 

hjälpa patienten till avkoppling. Sömnen har hon satt redan som nummer 5 (Rooke, 

1991).  

Det finns en oro att omvårdnaden minskar i den högteknologiska miljö som en 

intensivvårdsavdelning är, då den är riktad mot övervakning och att snabbt behandla 

försämrande och livshotande tillstånd hos patienten, beskriver Urden Stacy och Lough 

(2010) “Keeping the care in nursing care is one of our biggest challenges” (Urden, 

Stacy & Lough, 2010. s. 3). Sjuksköterskans arbete ska genomsyras av ett etiskt 

förhållningssätt och en helhetssyn. Arbetet ska även spegla en humanistisk 

människosyn, vilket innebär att visa patienten omsorg och respekt, främja hälsa och 

förebygga ohälsa. Sjuksköterskan skall även ha förmåga att reflektera över, motivera 

och medverka till god vårdmiljö. Detta finns väl beskrivet i Socialstyrelsens allmänna 

råd (SOSFS 1995:15) om kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och 

barnmorska. 1953 antog International Counsil of Nurses (ICN) den första etiska koden 



8 

för sjuksköterskor. Den sista versionen fastställdes år 2000 och bygger på att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Socialstyrelsen anser att 

dessa etiska riktlinjer, såväl som ett vetenskapligt förhållningssätt, bör ligga till grund 

för sjuksköterskans arbete (SOSFS 1995:15).  Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 

1982:763) är målsättningen att främja en god hälsa för patienterna. För att kunna 

upprätta omvårdnadsplaner så att patientens behov av sömn tillgodoses behöver 

sjuksköterskorna ha grundläggande kunskaper i sömnfysiologi (Urden, Stacy & Lough, 

2010). 

 

Problemformulering 

Sömn är ett grundläggande behov hos människan och har en betydande roll i patientens 

läknings- och återhämtningsprocess. Många patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar upplever ofta upprepade avbrott av sömnen och sömnbrist. 

Som följd av dålig nattsömn försämras sårläkning, den kognitiva förmågan, risken för 

mortalitet ökar och livskvalitén försämras. I sjuksköterskors yrkeskunnande ingår att 

kunna reflektera över och medverka i, att återställa och främja patienters hälsa samt att 

utforma en hälsosam vårdmiljö. Det är därför viktigt att som sjuksköterska ha förståelse 

för sömnens betydelse och veta vad patienten upplever stör sömnen. 

 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien är att belysa vad vuxna patienter upplever stör sömnen på en 

intensivvårdsavdelning. 

 

METOD 

Design 

Examensarbetet utgörs av en allmän litteraturöversikt. 

En litteraturöversikt innebär enligt Henricson (2012) att få en bild av forskningsläget 

och underlag för att bedriva evidensbaserad vård. Detta innebär att söka efter befintlig 
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forskning inom området, vilken sedan kvalitetsgranskas och sammanställs till ett nytt 

resultat. Både kvalitativa och kvantitativa forskningsresultat kan ingå. 

 

Urval  

En systematisk litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Valet av dessa 

grundar sig på att det är de största databaser inom omvårdnadsområdet (Henricson 2012). 

Genom dessa sökningar konstaterades att det fanns forskning inom det valda området och att 

problemet som valts redan var uppmärksammat. Vi plockade fram artiklar i fulltext efter att 

abstract var genomläst och då vi fann dem relevanta för vårt arbete. Inför sökningen skapades 

inklusionskriterier för att fånga in de artiklar som svarade på syftet: vad upplever vuxna 

patienter stör sömnen på en intensivvårdsavdelning. Artiklarna skulle inte vara äldre än tio år. 

Vi följde informationssökningsprocessen enligt Henrikson (2012) och för att få så noggrant 

sökningsresultat som möjligt använde vi oss av sökning med ämnesord samt trunkering för att 

få med alternativa stavningar och böjningsformer. Booleska termen AND användes för att 

flera av orden skulle finnas med i sökresultatet. Orden vi använde oss av var sleep, disorder, 

ICU, disturbance, enviroment, nurse, experience, perception, sleep deprivation, insomnia, 

intensive care unit, critically ill patients. Trunkering användes på orden, sleep, nurse, 

experience och disturbance. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Artiklar som 

handlade om barn, var utförda på sederade patienter, patienter med delirium, 

sömnapnésyndrom, personalens sömn efter nattarbete, utförda på vanliga vårdavdelningar 

eller i hemmet exkluderades. Innan artiklarna valdes, granskades de källkritiskt, som enligt 

Henricson (2012) bland annat skall kunna påvisa att de har ett vetenskapligt trovärdigt 

resultat, att den är aktuell och vem som är ansvarig för artikeln. Artiklar med hög och 

medelhög kvalitet inkluderas i studien för att sammanställa data och bedöma evidensstyrka. 

Vid denna granskning exkluderades även en del artiklar som inte uppfyllde kraven på hög till 

medelhög kvalitet eller som var review artiklar. Artiklarna bedömdes utifrån 

bedömningsprotokoll för vetenskapliga artiklar enligt Olsson och Sörensen (2011). 12 artiklar 

ligger till grund för resultatet. Dessa redovisas i bilaga 1. 
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Undersökningens genomförande  

För att inte vår egen förförståelse skulle påverka urvalet, lästes alla artiklar igenom flera 

gånger av båda författarna. På så sätt minimerades också risken för feltolkning på grund 

av språkförbistringar. 

De utvalda artiklarna delades slumpmässigt upp mellan författarna och granskades 

individuellt. Här föll vissa av artiklar bort som inte svarade på syftet eller som inte uppfyllde 

kravet på medel till hög kvalitet. De kvarvarande artiklarna lästes därefter åter igenom av 

båda författarna för att på så vis gemensamt komma överens om vilka artiklar som var 

användbara i resultatet. Artiklarna granskades med hjälp av bedömningsprotokoll för 

vetenskapliga artiklar enligt Olsson och Sörensen (2011). Artiklarna bedömdes med hjälp av 

poängsättning från 0-3 poäng, där man systematiskt går igenom de olika delarna, från abstract 

till slutsats. Noll poäng ges om någon del saknas och tre poäng ges om det är väl beskrivet. 

Max poäng är 47 för studie med kvantitativ metod och 48 poäng för studier med kvalitativ 

metod. För att artikeln skall bedömas ha vetenskapligt hög kvalitet skall 80 % av poängen 

uppnås, för medel kvalitet 70 % och för låg kvalitet 60 % av poängen. Av de nio kvantitativa 

artiklarna ansågs en efter granskningen vara av medelkvalité och resterande av hög kvalitet. 

De tre kvalitativa artiklarna uppnådde en hög kvalitets grad. Artiklarna redovisas i bilaga 2. 

Det som bland annat tittades på var att syftet var väldefinierat, metoden var tydligt, resultatet 

var tydligt beskrivet och att diskussionen var relevant och riktad mot resultatet och att det 

fanns en egen kritik.  

Artiklarna som valdes till resultatet bearbetades tillsammans och lästes igenom flera gånger 

för att finna gemensamma faktorer som patienten upplever stör sömnen på en 

intensivvårdsavdelning. En deskriptiv analysmetod användes, som enligt Olsson och Sörensen 

(2011) innebär att man hittar kategorier i ett sammanhang i individens livsvärld. Eftersom en 

artikel kunde innehålla flera kategorier användes överstrykningspennor i olika färg och de 

olika kategorierna färgkodades för att på ett enkelt och överskådligt sätt få med allt resultat. 

Författarna har varit noggranna vid översättning från engelska till svenska. Alla citat har, för 

att inte förlora sin innebörd, skrivits i originalspråk (Henricson 2012).  
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Etiska överväganden och undersökningens betydelse  

Det finns etiska överväganden genom hela arbetet, från val av ämne, frågeställning, 

genomförande och därefter rapportering och spridning av resultatet. Då det är en 

litteraturstudie på grundnivå behöver arbetet inte granskas av regional nämnd eller etisk 

kommitté (Henricson, 2012). Artiklarna använda i resultatet baseras på studier som 

godkänts av etisk kommitté, sjukhusledning eller av patienterna själva där studien 

genomfördes. Vår förförståelse innan arbetet var att det var yttre orsaker som patienten 

upplevde störde sömnen på en intensivvårdsavdelning, så som ljud, ljus och 

omvårdnadshandlingar. 

Med detta arbete hoppas vi öka kunskapen hos personal på intensivvårdsavdelningar om 

vad patienter upplever stör sömnen och på så vis kunna förbättra sömnen för 

patienterna. 

 

RESULTAT 

Faktorer som påverkar patientens sömn 

Efter det att ha sammanställt de 12 artiklar som ligger till grund för resultatet, fann vi att 

orsaken till sömnstörningar hos patienter på en intensivvårdsavdelning är en kombination av 

fler faktorer, såsom miljön på intensivvårdsavdelningen tillsammans med patientens eget 

sjukdomstillstånd. Att vårdas på en intensivvårdsavdelning ger ofta upphov till både fysisk 

och psykisk stress. Darbyshire och Young (2013); Hofhuis et al (2008); Johansson, Bergbom 

och Lindahl (2012) och Lombardo et al. (2013) kommer också fram till att den största orsaken 

till sömnstörningar kan identifieras till patienterna själva i relation till den situation de 

befinner sig i. Med denna kunskap har vi funnit fyra kategorier som patienten upplever stör 

sömnen, rädsla/oro, inskränkning av integriteten, smärta och vårdrelaterade interventioner. 

Alla delarna kan påverka patientens sömn negativt var för sig, men också påverka och 

förstärka varandra i kombination med patientens egen situation. 
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Resultatet baseras på totalt 915 patienter som deltagit i studierna i artiklarna. Antal artiklar 

som ligger till grund för kategorin rädsla/oro är 5 stycken, inskränkning av integritet 7 

artiklar, smärta 5 artiklar och vårdrelaterade interventioner 6 artiklar.  

Rädsla/Oro 

Varje år vårdas tusentals patienter på intensivvårdsavdelningar runt om i landet på grund av 

skador eller akut sjukdom. Patienterna kämpar för att överleva och vågar inte blunda av rädsla 

för att inte vakna igen (Johansson, Bergbom & Lindahl, 2012; Tembo, Parker & Higgins, 

2013).  

I en australiensisk studie av Tembo, Parker och Higgins (2013) beskrev flera av deltagarna 

frekventa uppvaknanden under natten och att inte kunna sova en hel natt. Några visste inte 

varför de inte kunde sova. Desperationen över att inte få sova är tydlig. Rädslan över att om 

man somnar så vaknar man inte igen är också tydlig. Vissa har även svårighet att avgöra vad 

som är verklighet och vad som är dröm och måste fråga sin partner om det de upplever 

verkligen har hänt. Några kunde inte sova för att andra människor dog runt omkring och de 

var rädda att det kunde vara deras tur snart ”I couldn’t sleep because people around me were 

basically dying” (Tembo, Parker & Higgins, 2013 s. 314) 

Ugras och Öztekin (2007) beskriver i sin studie hur patienterna uttryckte rädsla över att vara i 

en ovan miljö omgiven av främlingar, att inte få träffa anhöriga mer än korta stunder, rädsla 

över att inte kunna komma tillbaka till arbetet eller att bli handikappade. De uttrycker en 

rädsla över att vara naken och förlora kontrollen, vilket påverkar deras sömn. I en studie 

utförd av Nicolás et al. (2008) uttrycker patienterna det så här: ”I didn’t sleep until 2 am 

because I was worried." "I was concerned about whether I’d be getting better or not; you 

can’t sleep in the ICU”. (Nicolás et al. 2008 s. 27) 

Andra patienter beskriver en rädsla när larmen från övervakningsutrustningen hörs, rädsla för 

att dö (Johansson., Bergbom & Lindahl, 2012; Tembo et al. 2013). I en svensk studie av 

Johansson, Bergbom och Lindahl (2012) beskriver patienter olika nattliga händelser så här: 

Varje gång jag somnar kommer oväntade ljud och väcker mig, det är störande att inte veta var 

de kommer ifrån. Jag blir störd av andra patienter som skriker eller kräks, det finns ett draperi 

emellan så jag kan inte se dem och det gör att jag bara hör olika ljud och oväsen så jag är inte 

förberedd på dem. Jag vaknade av ett oväntat ljud, min säng granne hade blivit dålig, tre 
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läkare kom in och jag hörde allt de sa och gjorde, jag blev paralyserad av att jag insåg att jag 

måste ligga kvar där. Den natten sov jag ingenting. 

I en kanadensisk studie från Hofhuis et al. (2008) där de utvärderat 50 enkäter om 

patienternas upplevelser och erfarenheter av att vara vårdad på en intensivvårdsavdelning 

uppger 48 % att de upplevde sömnstörningar. Av dessa var 54 % orsakade av ljud från höga 

röster och samtal mellan sjuksköterskor. När personalen talade högt i en konversation, eller 

använd träskor, upplevde patienterna det som om de inte blev bättre. Rädslan av att inte bli 

bättre i kombination med oljud gör att patienterna upplever sig trötta och oförmögna att 

hantera situationen adekvat: "Yes then i thought, please be a bit quieter. I can hear all of it. 

Yes it´s hard to explain but if you can’t sleep, can´t shut yourself down so to speak, and being 

afraid of all that may happen makes you scared. Yes all that makes you feel that you can´t 

handle things anymore, you think: I can’t hang on anymore" (Hofhuis et al. 2008, s. 309). 

Inskränkning av integriteten 

Patienter beskriver upplevelsen av att vårdas på en intensivvårdsavdelning så här: att ligga på 

intensiven gör att ljud blir en del av en dröm eller en overklig händelse. Det är som att vara 

fången omgiven av okontrollerat ljud. En annan beskriver att; något som stör är att jag bara 

hör fragment av en konversation. Jag känner mig osynlig. Ibland när allt är lugnt kan jag 

knappt höra personalen prata, men jag kan höra dem skratta, då undrar jag om de pratar och 

skrattar åt mig. Dessa ljud får mig att känna mig besvärad och obekväm. En patient säger att 

det som stör mig är sängar som flyttas in och ut genom rummet. Runt min säng finns 

maskiner, övervaknings utrustning och kablar, de flesta av dem fästa i min kropp. Jag kände 

mig fången, omgiven av obehagligt ljud (Johansson, Bergbom & Lindahl, 2012). 

Samma upplevelser har patienter i en studie utförd av Nicolás et al. 2008, vid frågan på vad 

som orsakat att de inte kunnat sova svaras följande: ”I slept on and off, there was general 

noise. I’m sure I’d slept better if there was less noise”. ”The alarms woke me and I went back 

to sleep”. ”I could hear talk, some laughter, the sounds made by the monitor; I didn’t sleep 

well because of all that”(Nicolás et al. s. 30). 

2007 genomförde Ugras och Öztekin en studie på 84 patienter på en neurokirurgisk 

intensivvårdsavdelning. I studien fann man att den främsta orsaken till sömnproblem var att 

patienten var immobiliserad, oförmögen att röra sig, en känsla av att sitta fast. Patienterna var 
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rädda för att röra sig av rädsla över att dra ut slangar och katetrar. Även studien av Nicolás et 

al. (2008, s 30) stödjer detta ”I couldn’t turn over because I had tubes everywhere; I usually 

sleep on my side”  

Bihari et al (2012); Jones och Dawson (2012); Little et al. (2012); Lombardo et al (2013) 

nämner ljus som en av de faktorer som påverkar patientens sömn negativt på 

intensivvårdsavdelningen. Detta då starkt ljus nattetid stör dygnsrytmen och patienten tappar 

känslan för om det är dag eller natt. Enligt Lombardo et al. (2013) upplever patienten även 

obehag i att inte ha någon riktig uppfattning om tid och rum på grund av att de inte hade 

tillgång till någon klocka eller att personalen helt enkelt inte informerade om viken dag eller 

tid på dygnet det var.  

Smärta 

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienterna upplever att de får en störd sömn. I 

en studie av Little et al. (2012) svarade 40 % att smärta var den främsta orsaken till 

sömnstörningar. Liknande resultat finns vi även i studier utförda av Ugras och Öztekins 

(2007). Smärta är en av de faktorerna som stör sömnen och stör den normala sömn-vaken 

cykeln hos patienterna på intensivvårdsavdelningen. Vanligast är det att patienter känner 

smärta i det kirurgiska området eller där de har alla sina katetrar (Ugras & Öztekins, 2007). 

Många smärtlindrande läkemedel, som till exempel Morfin, ändrar på sömnmönstret och 

skapar sömnstörning i form av frekventa uppvaknanden och ytlig sömn, vilket leder till 

minskad REM-sömn. Det i kombination med själva smärtan gör att patienterna får svårt att 

sova (Nicolás et al. 2008). Även i en studie av Jones och Dawson (2012) fann man att smärta 

var en stor anledning till att patienterna inte kunde sova. 46 % av patienterna i denna studie 

uttryckte dock inte spontant att smärtan var orsaken till sömnsvårigheten utan var tvungna att 

få en direkt fråga. I en studie av Granja et al. (2005) tillfrågades patienterna om vad som var 

den mest stressfyllda upplevelsen på intensivvårdsavdelningen och 64 % av dessa patienter 

svarade att det var smärta. ”I didn’t sleep well because my head and neck ached”(Nicolás, 

2008, s. 29) ”I woke with pain and discomfort”. ”I didn’t sleep well because the pain, 

especially when I coughed” (Nicolás, 2008, s. 31) 
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Vårdrelaterade interventioner 
Ytterligare en orsak till att patienterna upplever sömnstörningar, är personalens frekventa 

interaktioner nattetid (Bihari et al. 2012; Celik et al. 2005; Darbyshire och Young 2013; 

Johansson, Bergbom, & Lindahl 2013; Little et a. 2012; Ugras och Öztekins, 2007). Çelik et 

al. (2005) såg i sin studie att patienterna störs 51 gånger mellan klockan 19 och 07 av olika 

omvårdnadshandlingar. Det var decubitusprofylax, mun- och ögonvård, förband- och 

kateterbyte. Vissa omvårdnadsåtgärder så som mätning av vitala parametrar sker varje timme. 

Som mest frekvent var störningarna för patienterna mellan klockan 02 och 05 och 61 % av 

patienterna blev till och med badade i sängen under den här tiden. Dettas bekräftas även i en 

studie av Urgas och Öztekans (2007) där patienter upplever frekventa störningar under natten 

för att deras vitalparametrar kontrolleras. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att säkerställa den vetenskapliga kvalitén av ett arbete utvärderas det efter trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Henricson, 2012). 

En litteraturstudie innebär enligt Henricson (2013) att söka efter befintlig forskning inom 

området och sedan sammanställa det till ett eget resultat. Sökningar gjordes i Pubmed och 

Chinal, då dessa anses vara de största databaserna baserade på omvårdnad. Artiklarna är inte 

äldre än nio år gamla och det anser vi styrker trovärdigheten när det gäller att få den senaste 

forskningen inom området. 

Vi valde att begränsa sökningen till en vuxen population och medvetet utesluta barn eftersom 

vi ville undersöka vuxnas upplevelser av sömn för att möjligtvis kunna implementera 

resultatet på våra respektive avdelningar.  

  

Sökorden som användes var många och i flera olika kombinationer, detta för att hitta så 

många relevanta artiklar som möjligt. Att söka artiklar upplevdes svårt när det gäller att hitta 

relevanta sökkombinationer som gav artiklar som beskrev vad patienten upplever stör sömnen 

på en intensivvårdsavdelning. Den mesta forskning som är gjord beskriver vilka yttre 

miljöfaktorer som stör patientens sömn, inte vad patienten själv upplever stör sömnen. Alla 
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artiklar fanns inte i fulltext vilket begränsade urvalet och flertalet artiklar var inte skrivna på 

engelska och exkluderades. Av dessa anledningar kan vi ha gått miste om en hel del aktuell 

forskning som kunde vara relevant. Samtidigt ökar trovärdigheten på grund av att artiklar 

använts där språket behärskas   

Efter att ha läst 363 stycken abstract valdes 12 artiklar ut att använda i resultatet. En styrka är 

att de nio kvantitativa artiklarna utvärderade patienternas sömnstörningar och upplevelser 

med hjälp av skalor, frågeformulär och andra mätinstrument. Detta stärks med patientens egna 

berättelser i de kvalitativa artiklarna.  

För att kvaliteten på arbetet ska bli så hög som möjligt är det viktigt att artiklar som används 

ska vara av så god kvalitet som möjligt (Henricson 2012). Till kvalitetsgranskningen 

användes en bedömningsmall enligt Olsson och Sörensen (2011) där författarna systematiskt 

kunde granska artiklarna och bedöma dess kvalitet. Bedömningsmallen gjorde det möjligt att 

metodiskt bit för bit gå igenom artikeln för att säkerställa kvalitén. Endast artiklar med hög 

eller medelkvalitet användes. Trots att det uppfattades som ett bra verktyg upplevde 

författarna att det ibland var svårt att avgöra om vissa delar i artikeln var av medelhög kvalitet 

eller om de var utförligt gjorda, svar som skulle ge upphov till olika antal poäng. Trots detta 

anser vi att bedömningen av artiklarna är korrekta eftersom det skilde fler poäng mellan hög 

och medel. Eftersom de flesta artiklarna var utförda på patienter, var bortfallet stort, detta 

berodde oftast på att patienterna inte ville delta i studien eller för att de inte ansågs adekvata 

nog att svara tillförlitligt på undersökningen. Vi anser inte att detta påverkar innehållet i 

artikeln, då det är patientens självupplevelse vi vill åt. Därför inkluderades dessa artiklar i 

arbetet. 

För att minska risken för missuppfattningar och feltolkningar lästes artiklarna igenom flera 

gånger av författarna, de diskuterades och sammanställdes, på så vis kunde de fyra 

kategorierna av vad patienten upplever stör sömnen stärkas. Detta ökar litteraturstudiens 

pålitlighet då risken för att materialet tolkats felaktigt minskar. Vårt mål har varit att vara 

objektiva och noggranna och därmed redovisat alla resultat och inte bara det som 

överensstämmer med vår egen förförståelse. Vi kunde vara mer objektiva mot resultatet då det 

tidigt visade sig att vår förförståelse inte infriades. 

Artiklarna vi valde visade sig komma från Turkiet, Portugal, England, USA och Australien, 

detta ökar överförbarheten till svensk sjukvård då majoriteten av länderna har liknande 

socioekonomisk kultur.  
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Resultatdiskussion  
De är sedan tidigare känt att ljudnivån på intensivvårdsavdelningar är högre än WHO:s 

riktlinjer (Darbyshire & Young, 2013). I resultatet framkom att det inte är ljud från 

övervakningsutrustning som patienterna upplever som mest störande, utan personal som 

pratar. Därför behöver personal som arbetar på intensivvårdsavdelningar bli medvetna om att 

ljud de själva orsakar stör patienten. Personalen behöver också bli bättre på att påminna 

varandra om att endast prata då det är nödvändigt och att då tala tyst. 

Den mesta forskning som är utförd på intensivvårdsavdelningar tidigare, har fokuserat på 

yttre faktorer som stör sömnen. Det vill säga hur ljus och ljud från maskiner och 

övervakningsutrustning på avdelningen, påverkar sömnen negativt. Ljud har varit den i 

särklass vanligaste faktorn som tidigare forskats på och det kan finnas anledning att 

ifrågasätta detta fokus, då det är patientens egen upplevelse av sin situation som är mest 

avgörande för hur patienten upplever sömnen.  

Det är inte ovanligt att det sker oförutsedda saker med andra patienter på avdelningen, det kan 

medföra att patienten hör fragment av ljud, prat och obehagliga ljud, utan att tillfullo förstå 

vad de betyder, sådant kan leda till rädsla och oro. Är patienten rädd/orolig, känner obehag 

inför situationen eller inte vet vad som skall hända, bidrar detta också till en ökad stress och 

känslighet. Då menar författarna att patienten också är mer känslig för ljud, ljus, smärta och 

övriga händelser runtomkring, vilka stör patientens förmåga till att komma ner i djupsömn. 

Även Matthews (2011) och Orwelius et al. (2008) har sett liknande resultat i sina studier, att 

sömnbrist leder till ökad känslighet för smärta. Detta styrks också till viss del av Johansson, 

Bergbom och Lindahl (2012) som visar på att patienter med tidigare erfarenhet av 

intensivvård inte störs av ljud utan snarare såg dem som positiva om sjuksköterskan 

förklarade var de kom från och vad de betydde. Patienterna är mindre oroade om de har 

tidigare erfarenhet av intensivvård, när patienten känner att de har kontroll är det mycket 

lättare att hantera ljuden.  

 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson beskriver vikten av att se patienten som en helhet 

med unika behov oavsett vilken vård de är i behov av. Enligt henne måste sjuksköterskan ta 

reda på hur den enskilde patienten upplever sina behov och hur de bäst kan tillgodoses. 

Vidare anser hon att individuella omvårdnadsplaner ska upprättas för att lättare kunna 
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tillgodose patientens behov. Författarna till den här studien anser också att det är av stor vikt 

att sätta patienten i en central position inom intensivvården. Att vårda ska bidra till att lindra 

inte skada. Om patienten inte får sova bidrar det till allvarliga komplikationer, försämrad 

livskvalitet och ökad mortalitet, så långt som ett år efter utskrivning (Granja et al 2005; 

Orwelius et al 2008; McKinley et al 2013). Det är därför av stor vikt att vi försöker anpassa 

vården efter varje enskild patients behov och att vi stöttar patienten till att känna trygghet i 

den ovana miljö som intensivvården är.  

Vid planerad intensivvårdsvistelse, till exempel efter en planerad operation, kan det underlätta 

om patienten innan kan komma och göra ett studiebesök, där vi går igenom miljön, hur den 

ser ut och vad patienten kan förvänta sig av vistelsen. På så vis blir patienten inte lika rädd 

eller upplever obehag av miljön. För de akut inlagda patienterna på intensivvårdsavdelningen 

behöver vårdpersonalen ta sig tid att förklara, informera och visa vad som händer och ska 

hända. Som sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning kan vi hjälpa patienten med att lindra 

dennes rädsla/oro och/eller obehag med information om vad som händer och sker i 

intensivvårdsrummet. Att hjälpa patienten finna en struktur i tillvaron genom att informera 

om vilken dag eller tid på dygnet det är. Det gör att de känner en ökad trygghet, rädslan och 

oron minskar, vilket är en förutsättning för god sömn.  

 

Trots användandet av ny teknologi som övervakar patientens parametrar är upprepade hands-

on manipulering av sovande patienter fortfarande vanliga. I Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SOSFS 1995:15) står att vi ska hantera 

läkemedel på ett adekvat sätt, reflektera över vårdmiljön samt motverka komplikationer, men 

om vi stör patienterna i den grad att de utvecklar delirium har vi istället skapat dem, vilket 

helt strider mot vad som står i författningen. Vi anser det inte rimligt att patienten blir störd 51 

gånger under kvällen och natten. Vårdrelaterade interventioner på natten måste samordnas 

och rutiner behöver ändras. Munvård, vändningar av patienten och 

läkemedelsadministrationer bör ses över i början av nattpasset för att kunna samordnas. 

Vanligtvis vänds patienterna varannan till var fjärde timme och det kan vara bra att göra 

munvård och administrera läkemedel vid samma tillfälle för att inte väcka patienten onödigt 

många gånger under natten.   

Många av de rutiner som finns inom intensivvården har funnits där länge. Vi har funderat 

över vad det kan bero på, kan det vara så att vi ska göra vissa saker på natten för att underlätta 
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för dagpersonalen eller för att det passar nattpersonalen bättre. Liknande fundering har 

Tamburri et al (2004), gör vi dessa omvårdnadsåtgärder på natten för att patienten behöver 

det, för att det är avdelningens kultur eller för att det fungerar bättre för bemanning och 

organisation? Ett exempel är att städning av patientrummen och påfyllning av material som 

sprutor, spetsar, lakan, handdukar osv ska göras på natten då det upplevs finnas mer tid till 

det, men det gör samtidigt att patienten blir störd av alla ljuden. Det här är ett exempel på hur 

personal stör patientens sömn för att göra något som gagnar avdelningen och inte tar hänsyn 

till att det kan påverkar patienten negativt. Under våra år som sjuksköterskor har vi båda flera 

gånger fått höra att ”så har vi alltid gjort”. Av någon anledning är det svårt att genomföra 

förändringar, upplever vi, detta trots att det finns ålagt oss att bedriva evidensbaserad vård 

(SOSFS 1995:15). Som intensivvårdssjuksköterska har man ansvar att ge och stötta patienten 

till optimal sömn även om det leder till att minska mängden aktivitet på natten, detta kan 

göras genom att samordna omvårdnadsåtgärder och läkemedelsadministrering under natten, 

under förutsättning att patientens tillstånd tillåter detta. Frågan som borde ställas är vilka 

störningsmoment som är relevanta och som gagnar patienten. Är omvårdnadsåtgärder såsom 

bad i sängen kl. 04:00 viktigare än att patienten får sammanhängande sömn? Vi måste ha i 

åtanke att värdefull sömn går förlorad om vi trots allt väljer att bada patienten i sängen 

(Tamburri et al 2004).  

 

Patienterna kan inte sova på grund av oro för sin egen hälsosituation. Rädsla/oro gör att 

patienterna blir mer känsliga för ljud och ljus, detta skapar en känsla av obehag. 

Vårdrelaterade interventioner är något patienten är i behov av, men måste samordnas på 

natten för att ge patienten så många sammanhängande timmars sömn som möjligt. Varje 

intensivvårdssjuksköterska måste själv ta ansvar för sitt eget arbete och den omgivning 

han/hon arbetar och vårdar patienten i. Det är under natten som patientens tid till läkning och 

uppbyggnad av celler sker, därför är det bra att respektera patienternas sömn på ett bättre sätt. 

Personalen bör också bli bättre på att aktivt fråga patienten hur de upplever sin sömn och vad 

vi kan göra för att hjälpa dem att sova bättre.  

Kliniska implikationer 

För att kunna hjälpa patienterna måste all sjukvårdspersonal få bättre utbildning och kunskap 

om sömnfysiologi och av sömnens betydelse för välbefinnande, livskvalité och biverkningar 
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av utebliven sömn. Vi måste också bli mer uppmärksamma på vad patienten upplever stör 

sömnen så vi kan minska sömnstörningarna. På så sätt kommer även vårdtiden för patienten 

att bli kortare, mortaliteten minskar och patientens livskvalitet efter utskrivning i hemmet 

kommer att bli bättre. En enkel åtgärd för att patienterna ska få bättre sömn är att vara 

frikostigare med att erbjuda öronproppar. Det är en enkel och billig åtgärd som kan vara 

avgörande för om patienten får den sömn han eller hon så väl behöver för att återhämta sig 

från sin sjukdom/skada. Rompaey et al. (2012) samt Jones och Dawson (2012) såg i sina 

studier att patienterna sov signifikant bättre om de användande öronproppar. I resultatet 

framkom att den största anledningen till att patienter sover dåligt på en 

intensivvårdsavdelning är patienterna själva i kombination med miljön. Författarna anser att 

studien kan ge mer kunskap om hur patienterna på en intensivvårdsavdelning upplever 

sömnen och därmed hjälpa sjukvårdspersonalen bemöta dessa patienter på ett bättre sätt.  

Slutsats 

En välinformerad och trygg patient upplever mindre oro/rädsla, har mindre smärta och sover 

bättre. Vi som sjukhuspersonal behöver bli medvetna om att det är vi som till största del är 

orsaken till att patienten upplever störd sömn. Därför önskas mer kvalitativ forskning där man 

tittar på vad patienterna upplever stör sömnen och på så vis kan vi minska eller åtgärda dessa 

faktorer. Vidare vore det av intresse för sjukvården att forska på vilka åtgärder vi kan vidta 

för att främja patientens sömn och på så vis förbättra livskvalitén efter intensivvårdsvistelse. 
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning (tex. 

fritext, abstract, 
nyckelord, MESH-
term) 

Antal 
träffar 

Motiv till exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

140227 PubMed Sleep And Nurse And ICU Finnas i fulltext 
Inte äldre än 10år 

MESH-term 
användes på orden 
Sleep, Nurse 
Fritext 

14 En var skriven på franska, 
några av artiklarna var 
dubbletter av tidigare 
funna artikel sökningar, 
inriktning mot delirium 
eller levertransplantation, 
en palliativ, och en var på 
barn. 

1 
 

140227 
 

PubMed Sleep And deprivation And 
ICU 

Artiklarna skulle Inte äldre 
än 10 år 
Skrivna på engelska 

Fritext 43 Sederade patienter i 
respirator, en del artiklar 
fanns inte tillgängliga, 
specifika 
sjukdomstillstånd, delirium 

2 
 

140321 PubMed Sleep And Disruption And 
ICU 

Artiklarna ska vara skrivna 
på engelska, vuxna, ej äldre 
än 10 år. 

MESH-term 
användes på sleep, 
disruption 
Fritext 

13 Läkemedels påverkan, 
sederade, delirium, 
överflyttning till annan 
avdelning, review artiklar 

1 
 

140422 PubMed 
 

Sleep And disturbance And 
ICU 

Artiklarna är inte äldre än 
10 år, skrivna på engelska 
och finnas i fulltext 

MESH-term 
användes på 
disturbance 
Fritext 

8 Sederade patienter, 
eftervårds avdelning, 
delirium, review artiklar 

1 
 
 

140422 
 

PubMed Sleep promotion in ICU Artiklarna ska inte vara 
äldre än 10 år, på engelska, 
finnas i fulltext, Vuxna 

Fritext 4 Betalartiklar, 
läkemedelsbehandling, 
dubbletter 

0 

140422 
 

PubMed ICU And enviroment And 
sleep 

Artiklarna ska inte vara 
äldre än 10 år, skrivna på 
engelska, finnas i fulltext, 
Vuxna 

Fritext 20 Ventilator behandlade, 
läkemedelsbehandling, 
delirium, dubbletter från 
tidigare sökningar, köp 
artiklar, Review artiklar 
 

0 
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140609 
 

PubMed  Experience* And sleep* And 
ICU 

Artiklarna ska inte vara 
äldre än 10 år, skrivna på 
engelska, vuxna  

Fritext 29 Dubbletter från tidigare 
resultat, Review artiklar, 
betalartiklar, jämförelser 
av sömn hemma efter IVA 
vård. Spanska, franska, hur 
olika sjukdomstillstånd 
påverkar sömnen. 
Respiratorvårdade 
patienter 

2 
 

141006 
 

Google Experience of sleep  Manuell sökning   1 
 

140221 
 
 

Cinahl  Sleep AND ICU AND nurse  Vuxna, full text, artiklar 
inte äldre än 10 år, skriven 
på engelska. 

MESCH-term 
användes på sleep 
och nurs 
Fritext 

1 Handlade om karriärval 0 

140221 
 

Cinahl Sleep AND intensive care 
unit 

Vuxna, full text, artiklar 
inte äldre än 10 år, skriven 
på engelska. 

Fritext 8 Neonatal, homeopati, 
sederade patienter, 
hur musik påverkar. 

1 
 

140308 Cinahl Critically ill patients AND 
intensive care AND sleep 
deprivation AND perception 

Vuxna, full text, artiklar 
inte äldre än 10 år, skriven 
på engelska. 

Fritext 63 Neonatal, inte utförda på 
sjukhus, vanliga 
vårdavdelningar, 
sömnapnésyndrom, review 

2 
 

140819 Cinahl Sleep deprivation AND ICU 
AND patient 

Vuxna, full text, artiklar 
inte äldre än 10 år, skriven 
på engelska. 

MESCH-term på 
patient 
Fritext 

160 Review, spanska, neonatal, 
pediatrik, sövda, ej 
fulltext, dubbletter, vanliga 
vårdavdelningar, ej utförda 
på sjukhus 

1 
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Bilaga 2 

Artikelöversikt 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Bihari S, 
McEvoy D, 
Matheson E, 
Kim S, 
Woodman 
R, Bersten A 
 
Australien 
2012 
 
 
 
 
 
 

 Factors 
affecting sleep 
quality of 
patients in 
intensive care 
unit 

Utvärdera 
sömn kvalitén 
hos patienter 
på en 
intensivvårds-
avdelning 
samt 
undersöka 
miljö samt 
icke miljö 
faktorer som 
påverkar 
sömnen 

148 patienter var 
potentiella för 
undersökningen dvs 
Alla patienter som 
tillbringat mer än två 
nätter på intensiven 
mellan perioden mars 
2009 till december 
2010 Patienter med 
svår demens samt de 
som inte ville delta i 
studien uteslöts 48 blev 
exluderade. Kvar blev 
50 kvinnor och 50 
män.  

Under en 22 månaders period 
insamlades patienter som 
tillbringat med än två nätter på 
intensiven. Använde en 
självrapporterade modifierad 
Freedman frågeformulär om 
sömn kvalitén Formuläret 
modifierades för att inkludera 
smärta. 
Retrospektiv svars formulär där 
de graderar sömn kvalitén på en 
10 skalig skala där 1 är värsta 
tänkbara till 10 bästa tänkbara. 
De fick även svara på vad i 
miljön som störde sömnen på en 
10 skalig skala. Insamlad data 
analyserades med Stata version 
11.0. generaliserad linear model 
användes för att finna 43 
variabler som påverkar sömn 
kvalitén. Spearman correlation 
användes för att correlera olika 
ljud samt interventioner 
Kvantitativ 
 

Själv upplevd sömn minskade 
från 7.03 +-2.2 i hemmet till 
4.0+-1.7 på intensiven (p<0.001) 
dagtröttheten fick 5.0 +-1.4 på 
skalan. Varken kvaliteten eller 
den upplevda dag tröttheten var 
signifikant påverkad av längden 
på intensivvårds tiden. Multipla 
miljöfaktorer och ljud 
rapporterades som sömn 
störande faktorer. Icke 
miljöfaktorer som signifikant 
påverkar sömn kvalitén är 
användandet av sömntabletter 
innan intensivvård samt viss 
läkemedelsbehandling. I 
multivariabla analys med svårt 
sjuka fann man signifikant 
skillnad på ålder och kön 

Hög kvalitet 
Väl beskriven och 
utförd metod samt 
urval. Studien är inte 
generaliserbar 
eftersom det är 
patientens egna 
subjektiva 
upplevelser som 
mäts, så det är inte 
säkert att andra 
författare får samma 
resultat då 
förutsättningarna på 
den intensivvårds-
avdelningen kan vara 
annorlunda. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Celik S,  
Öztekin D, 
Akyolcu N, 
Issever H. 
  
Turkiet 
2005 
 

Sleep 
disturbance: the 
patient care 
activities applied 
at the night shift 
in the intensive 
care unit 

Fastställa 
frekvensen 
och vilken typ 
av 
omvårdnads-
åtgärder som 
stör sövda och 
ej sövda 
patienter på 
en 
intensivvårds-  
avdelning 
under 
nattskift.   
 

30 sövda och 30 ej 
sövda, randomiserat 
utvalda från totalt 95 
patienter följdes under 
tre på varandra 
följande nätter mellan 
kl. 19-07.  

Kvantitativ. Data samlades in 
retrospektivt genom att gå 
igenom omvårdnadsjournalen 
och data analyserades med 
procentberäkning och chitvå-
test. 
 

Patienterna stördes i genomsnitt 
51 gånger varje natt. 
Omvårdnadsåtgärderna var mer 
frekventa mellan kl. 02 och 05. 
Mellan kl. 24 och 05 var det 
vanligt att man utförde munvård, 
decubitusprofylax, bytte förband 
och katetrar och även badade 
patienterna i sängen. 

Hög kvalitet. Väl 
beskriven metod och 
resultatet är 
generaliserbart. Det 
som saknas är om 
patienterna är 
tillfrågade om att 
delta i studien eller 
om de bara valdes ut 
och ingick utan sin 
vetskap.  

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Darbyshire 
J, Young D 
 
UK  
2013 
 
 

An investigation 
of sound levels 
on intensive care 
units with 
reference to the 
WHO guidelines 

Mäta 
ljudnivåerna 
på intensiven 
för att kunna 
jämföra dem 
med WHO´s 
standard 

5 olika intensivvårds-
avdelningar valdes ut 
som inte liknade 
varandra. Inspelning av 
ljud 24-timmar vid 
enpatientens huvud och 
en vid Intensivvårds 
centralen. totalt 56 
inspelnings platser. 

Multi center analys 
All inspelningsdata blev 
nerladdad till specifik mjukvara 
och överflyttad till Microsoft 
Ecxel för analys. De sista 
graferna blev ritade med hjälp 
av SigmaPlot version 11. 
Kvantitativ 

Man fann att ljud nivån låg 
högre än den rekommenderad 
från WHO, för att uppnå WHO´s 
riktlinjer på ljud fick de stänga 
av all elektronisk utrustning i ett  

Hög kvalitet 
Väl utförd metod, bra 
för trovärdigheten att 
det är multicenter 
analys. Metoden är 
generaliserbar 
Inspelningen utfördes 
bara 24 timmar per 
avdelning, det kan 
vara så att man får 
andra ljudnivåer vid 
olika dagar på 
veckan. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Granja C, 
Lopes A, 
Moreira S, 
Dias C, 
Costapereira 
A, Carneiro 
A.  
 
Portugal 
2005 
 
 

Patients'  
recollections of 
experiences in 
intensive care 
unit may affect 
their quality of 
life 

Komma ihåg 
upplevelsen 
som patienten 
kände då den 
var 
inneliggande 
på Intensiven 
och korrelera 
med hälso 
relaterad 
livskvalitet 
HR-QOL 

10 portugisiska 
intensivvårds-
avdelningar ingick. 
1433 vuxna patienter 
var inneliggande och 
av dessa svarade 464 
patienter på ett minnes 
frågeformulär 6 
månader efter 
utskrivning från 
sjukhuset 

Multi center analys. Prospektiv 
Kvantitativ. Studien var utförd i 
två steg. Steg 1 ett 
frågeformulär användes som var 
skapat och tidigare använt samt 
kvalitetsgranskat. 
Frågeformuläret bestod av 14 
frågor relaterade till minnen 
som patienten hade av 
intensivvårdstiden. Detta 
svarade patienten på hemma. 
Frågeformuläret blev 
hemskickat. Steg 2. patientens 
HR-QOL mättes med hjälp av 
ett väletablerat formulär, EQ-5D 
samt med ett specifikt formulär 
för Intensivvård. Deskriptiv 
analys gjordes av bakgrunds 
variabler och en multi logisk 
regressions analys användes av 
EQ-5D. Spearmans correlationn 
användes för att analysera 
multivariabler. SPSS 12.0 
användes för statistisk analys 

38 % av patienterna sa att de inte 
kom ihåg intensivvården. 93 % 
av patienterna upplevde 
intensivvårdsmiljön som lugn 
och vänlig 73 % upplevde att de 
sov tillräckligt.51 % upplevde 
drömmar och mardrömmar på 
intensiven 14 % av dessa 
upplever att det påverkar deras 
dagliga liv och dessa patienter 
har den sämsta HR-QOL. 41 % 
rapporterar nuvarande 
sömnstörning, 38 % har 
svårigheter med koncentration 
och 36 % har svårt att komma 
ihåg nyliga event. Mer än hälften 
av patienterna rapporterade ökad 
trötthet efter intensivvården.   

Hög kvalitet 
Väl beskriven metod 
och genomförande. 
Stort urval även om 
bortfallet var stort. 
Metoden är 
generaliserbar. Det 
som kan påverka 
resultatet är att 
frågeformulären 
skickades hem till 
patienterna, trots att 
det kom med en 
beskrivning så kan 
vissa frågor 
misstolkas. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Hofhuis M, 
Spronk P, 
van Stel H, 
Schrijvers J, 
Rommes J, 
Bakker J 
 
Nederländern
a 
2008 
 

Experiences of 
critically ill 
patients in the 
ICU 

Syfte var att i 
första hand 
utvärdera 
patientens 
uppfattning av 
sjukskötersko
rnas 
omvårdnad på 
Intensivvårde
n samt att 
utforska 
patientens 
uppfattning 
och erfarenhet 
av att vara 
inlagd på 
intensiven 

Patienter som var 
inneliggande på 
intensiven i mer än 48 
timmar samt att det var 
första gången, valdes 
ut inom 6 månader att 
delta.  
i steg 1 valdes 11 
patienter ut till intervju 
och vidare i steg 2.som 
följdes upp av en 
pilotstudie av 10 
patienter. vidare till att 
urval av 100 patienter, 
62 svar skickades 
tillbaka och 50 kunde 
användas. 

Steg 1. Kvalitativ analys där de 
använde sig av 
Semistrukturerad intervjuer med 
utgångspunkt från 
sjuksköterskans omvårdnads 
uppgifter från the Dutch 
Nursing Profil. Där patienterna 
får utvärdera uppfattningen av 
sjuksköterskornas omvårdnad.  
Reabiliteten utvärderades enligt 
Maso.  Steg 2. följdes upp med 
kvantitativt självrapporterade 
frågeformulär där patientens 
upplevelse och erfarenhet 
utvärderas. Först gjordes en 
pilot studie av 10 patienter och 
sedan gick vidare till ett 
Insamlad data analyserades med 
SPSS. 

En central upplevelse hos 
majoriteten av patienterna var att 
de upplevde att de inte fick det 
stöd som de behövde av 
sjuksköterskan. Det gällde för 
samtliga tre kategorier som de 
kommit fram till i fas 1. i fas 2 
högst dominerande 48 % av 
patienterna upplevde 
sömnstörningar, mest relaterade 
till ljud. Psykologiska problem 
efter intensivvårdsvistelsen var 
11 %. 

Högkvalitet 
Väl beskriven metod 
och urval. Den 
kvalitativa delen är 
trovärdig då de 
använt sig av redan 
beskrivna 
omvårdnads åtgärder. 
Den kvantitativa 
metoden är i 
resultatet stark, efter 
den bygger på 
personliga 
upplevelser. Men det 
är en singel center 
study vilket kan 
påverka 
generaliserbarheten 
och verifierbarheten 
på studien. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Johansson 
L, Bergbom 
I, Lindahl B 
 
Sverige 
2012 

Meaning of 
being Critically 
ill in a sound-
intensive ICU 
patient room-a 
phenomenologic
al hermeneutical 
study 

Att med hjälp 
av berättelser 
från patienten 
klargöra 
ljudets 
betydelse på 
ett 
intensivvårdsr
um på man är  
kritiskt sjuk 

Urvalet var 16 
patienter som var 
utskrivna från 
intensiven. Av dessa 
blev det 13 som deltog 
i intervjun, 6 kvinnor 
och 7 män på en 
intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ, fenomenologisk 
hermeneutisk tillvägagångssätt.  
singel central study.  
Intervjuerna spelades in på band 
2-35 dagar efter utskrivning från 
intensiven, inspelningarna 
gjordes när och vart patienten 
önskade Patienterna skulle 
berätta hur de upplevde det att 
befinna sig i en ljud miljö och 
svaren var open-ended. 
Uppföljnings frågor ställdes för 
att se till att man förstått svaren 
korrekt.  Data analyserades med 
en väletablerad metod av 
Lindseth och Norberg. Ur 
berättelserna framtogs teman 
efter konsolideringav meningar 

Sex teman framtogs. Resultaten 
tolkas att patienterna aldrig vet 
vad som skall hända här näst, 
var det gäller ljud, men även att 
vara i en situation av en barriär 
av ljud som man inte kan 
undkomma men dessa kan inte 
ses statiska eftersom det sker 
förändringar under dygnet. Det 
visar att de skillnader som 
uppkommer av ljud, från tyst till 
högt gör att det stressar patienten 
och förhindrar sömn och 
återhämtning. Fynden visar att 
man behöver minska störande 
och oväntade ljud runt patienten 
på en intensivvårdsavdelning för 
att möjliggöra sömn och 
återhämtning                                   

Hög kvalitet 
Väl beskriven metod 
och konsolidering av 
meningar. Hög 
tillförlitlighet med 
mycket citat i 
resultatet. 
Överförbart till andra 
intensivvårdsavdelnin
gar. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Jones C, 
Dawson C. 
 
England 
2012 

Eye masks and 
earplugs 
improve 
patient's 
perception of 
sleep. 

Fastställa hur 
patienterna 
själva 
upplevde 
sömnen och 
vilka faktorer 
de upplevde 
påverkade 
sömnkvalitén 
på en 
intensivvårds-
avdelning före 
och efter 
introducerand
et av 
öronproppar 
och 
ögonbindel. 

Totalt 100 patienter 
rekryterades från ett 
universitetssjukhus på 
en 17 bädds 
intensivvårds- 
avdelning. 50 patienter 
rekryterades till studien 
mellan augusti 2008 
till januari 2009. Dessa 
verkade som 
kontrollgrupp utan 
ögonbindel eller 
öronproppar. 
Ytterligare 50 patienter 
rekryterades mellan 
maj och oktober 2009. 
Dessa gavs 
öronproppar och 
ögonbindel.  
20 sjuksköterskor 
ingick i 
undersökningsgruppen. 
Varje sjuksköterska var 
utbildad individuellt av 
projektledaren. 
 
  

Kvantitativa data analyserades 
genom att använda Excel 2007. 
Kvalitativa data analyserades 
genom innehållsanalys. 
Materialet från varje enskild 
patient lästes om och om igen 
för att identifiera gemensamma 
teman som alla var beskrivande. 
Detta gjordes individuellt  tills 
de slutliga temana var godkända 
av alla forskare.  

Ingen större skillnad i 
upplevelsen av att ljud stör 
sömnen mellan de båda 
grupperna 50 % resp 52 %. 
Gruppen med öronproppar och 
ögonbindel påpekade spontant 
att smärta var en orsak till att 
inte kunna sova, men när 
personalen frågade deltagare i 
den andra gruppen om smärta så 
hade de ont i samma 
utsträckning, men talade inte 
spontant om det. Däremot var 
gruppen utan öronproppar och 
ögonbindel mer oroliga. 16 % 
mot 2 % i den andra gruppen. 
Gruppen utan öronproppar och 
ögonbindel identifierade också 
miljöfaktorer som störning i 
större utsträckning än gruppen 
med öronproppar och 
ögonbindel, 28 % resp 14 % 

Hög kvalitet. Mycket 
väl beskriven metod 
med tydliga 
inklusions- och 
exklusionskriterier 
och demografiska 
data. Hög validitet. 
Tydligt etiskt 
ställningstagande och 
beskrivning. 
Författarna själva 
diskuterar huruvida 
resultatet är 
generaliserbart eller 
inte. Det användes 
många olika personer 
som samlade utförde 
intervjuerna och det 
kan medföra att 
intervjuerna skiljer 
sig mycket åt med 
olika resultat som 
följd.  
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Little A, 
Ethier C, 
Ayas N, 
Thanachaya
nont T, 
Jiang D, 
Mehta S 
 
Canada 
2012 

A patient survey 
of sleep quality 
in the intensive 
care unit 

Syftet är att 
identifiera 
vilka faktorer 
på en 
intensivvårds-
avdelning 
som bidrar till 
dålig sömn 
och föreslå 
potentiella 
förbättrings- 
åtgärder  

Patienter som varit 
inlagda minst en natt 
på en av två 
intensivvårdsavdelning
ar i Canada, fick frågan 
om de ville fylla i ett 
frågeformulär som 
författarna själva 
validerat och utformat 
med hjälp av att 
identifiera viktiga 
gemensamma 
utgångspunkter från 
databaser. Formuläret 
granskades av flera 
olika parter innan det 
godkändes.  
Av 249 möjliga 
undersöknings objekt 
genomförde 116 
patienter 
undersökningen. 

Patienter svarade på 
frågeformuläret inom 72, om 
patienten var hemma, 
kontaktades denna per telefon. 
Undersöknings ansvarig satt 
med patienten under tiden, för 
att kunna svara på ev. frågor. 
Analysen genomfördes med 
hjälp av SAS 9.2. Student´s test 
och Chi-square testen användes 
för att jämföra patienter i de 
olika grupperna. Spearman rank 
correlation användes mellan 
sömn kvalitet och sjukdomens 
allvarlighetsgrad. p-värde på 
<0.05 ansågs vara av statistisk 
signifikans 
kvantitativ  

Av 116 patienter medianåldern 
55.5+- 18.1. Sömnkvalitet på 
intensiven uppskattas som 
dålig/mycket dålig av 59 % 
jämfört med 24 % hemma. De 
fem vanligaste orsakerna till 
detta var, ljud, smärta, ljus, höga 
prat och intravenösa katetrar. 
Patienter föreslog stängda 
dörrar/draperi, inga onödiga 
störningar, sömntabletter och 
dimningsbara ljus som 
sömnförbättrande åtgärder. 
Ingen signifikant correlation 
fanns mellan upplevd dålig 
sömnkvalitet och sjukdomens 
allvarlighetsgrad. 

Högkvalitet. 
God statistisk och 
metodisk 
redovisning. 
Tillräckligt stort 
urval.  
De använde sig av ett 
frågeformulär, som 
inte var använt sedan 
tidigare. Det är själv 
rapporterande data 
och patientens 
uppfattning av 
situationen kan 
påverkas av olika 
faktorer, ex. att de 
har glömt. Men det är 
ändå patientens 
upplevelse som är 
intressant. Att det 
fanns en person 
närvarande då 
frågeformuläret 
besvaras kan vara av 
betydelse.  
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Lombardo 
V, Vinatier 
I, Baillot M-
L, Franja V, 
Bourgeon-
Ghittori I, 
Dray S,  
Jeune S, 
Mossadegh 
C, Reignier 
J, Souweine 
B, Roch A 
 
Frankrike 
2013 
 

How caregivers 
view patient 
comfort and 
what they do to 
improve it: a 
French survey 

Syftet med 
undersökning
en är att 
beskriva vad 
som orsakat 
patientens 
obehag och 
avgöra hur 
personalen 
hanterar det.  

508 sjuksköterskor 
samt 1250 läkare som 
alla hade tillgång till 
den franska society of 
intensivecare mailing 
lista i alla fransk- 
talande intensivvårds-
avdelningar blev 
erbjudna att anonymt 
svara på ett closed-end 
online frågeformulär 
som var framtaget av 
en sjuksköterskeboard. 
915 personal (55 %) 
sjuksköterskor svarade 
på undersökningen. 

.Data analyserades med hjälp av 
SPSS 17.0, datan rapporterades 
genom deskripiv statiskik 
inkluderat frekvent analys för 
kategoriska variabler. Den 
statistiska signifikansen 
undersöktes genom Chi-square 
test eller Fisher exact test för 
kategori variabler. 
Kvantitativ 

Resultatet visar att 
sjukvårdspersonalens 
uppfattning av vad som är den 
största orsaken till att patienter 
inte kan sova bara delvis 
överensstämmer med det 
patienterna upplever. 

Medelkvaliet 
Bra statistisk och 
metodisk 
redovisning. 
Stort urval. 
Övervägande 
sjuksköterskor 
svarade på 
frågeformuläret, 
vilket kan göra att 
resultatet blir 
snedfördelat. 
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Nicolás A, 
Aizpitarte E, 
Iruarrizaga 
A, Vázquez 
M, Margall 
A, Asiain C. 
 
Spanien 
2008 

Perception of 
night-time sleep 
by surgical 
patients in an 
intensive care 
unit 

Beskriva hur 
kirurgiska 
patienter 
upplever sin 
sömn på en 
intensivvårds- 
avdelning 
jämfört med 
omvårdnads- 
journalen. 

104 patienter 
rekryterades till studien 
från en 16 bädds 
allmän intensivvårds- 
avdelnin på ett 
universitetssjukhus. 
Natten varade mellan 
kl. 23 - 07. Patienterna 
fick använda sig av 
Richards-Campbell 
Sleep Questionnaire, 
en femstegs visuell 
analog skala (VAS) 
mellan 0-100.  

Kvantitativ. Varje morgon 
mellan kl. 9 - 10 under en 
tremånaders period samlade två 
personer från forskningsteamet 
in data. Dessa två har även lång 
erfarenhet av att vårda patienter 
på en intensivvårdsavdelning. 
Personalen på avdelningen 
visste inte vilka patienter som 
ingick i studien. För att 
analysera data användes 
innehållsanalys.  
 

Patienterna upplever att de sover 
dåligt av olika anledningar 
medan omvårdnadsjournalen 
tyder på att patienten sover. 
Detta betyder att 
sjuksköterskorna överskattar 
patientens sömn. 

Hög kvalitet. Bra 
metodbeskrivning. 
Hög validitet och 
reliabilitet. Resultatet 
är generaliserbart. 
Bra etiska 
ställningstagande. 
För att ytterligare 
styrka resultatet finns 
citat från patienterna 
med. 
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Tembo, 
Parker V, 
Higgins I. 
 
Australien 
2013 

The experience 
of sleep 
deprivation in 
intensive care 
patients: 
Findings from a 
larger 
hermeneutic 
phenomenologic
al study  

Beskriva hur 
svårt sjuka på 
en 
intensivvårds-
avdelning 
påverkades i 
sin fortsatta 
existens. 

Deltagarna var 
medvetet utvalda. De 
måste vara över 18 år, 
engelsktalande, utan 
några kognitiva 
svagheter och kunna ge 
informerat samtycke. 
De skulle också ha 
varit ventilerade under 
minst 48 timmar på en 
intensivvårds-
avdelning.  
Djupintervjuer gjordes 
och deltagarna gavs 
pseudonymer för att 
inte röja deltagarnas 
identiteter. 12 st gick 
med på att bli 
intervjuade först två 
veckor efter 
utskrivning och sedan 
sex till elva månader 
efter utskrivning.  

Kvalitativ studie med 
fenonenologisk ansats. 
Intervjuerna transkriberades och 
en selektiv highlightingmetod 
användes där forskaren letar 
efter gemensamma fraser eller 
meningar. 

Vården på en 
intensivvårdsavdelning 
påverkade patienterna i många 
fall negativt. De upplevde 
sömnstörningar och 
mardrömmar flera månader efter 
utskrivningen från sjukhuset. 

Hög kvalitet. 
Metoden är väl 
beskriven, liksom hur 
analysen av 
materialet gått till. 
Även 
begränsningarna i 
studien och 
egenkritik finns väl 
beskrivet. 
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Urgas G, 
Öztekin S 
 
Turkiet 
2007 

Patient  
Perception of 
Environmental  
and Nursing 
Factors 
Contributing to 
Sleep  
Disturbances in 
a Neurosurgical 
Intensive Care 
Unit 

Definiera 
vilka faktorer 
och 
vårdrelaterade 
interaktioner 
som stör 
patientens 
sömn på en 
neurokirurgis
k 
intensivvårds-
avdelning 

84 frivilliga patienter 
rekryterades till studien 
och intervjuades 
samma dag de blev 
flyttade från 
intensivvårds-
avdelningen. 
patienterna skulle vara 
mellan 18-65 år, 
inneliggande på 
intensiven i minst en 
natt och adekvata. 
Innan studien 
genomfördes hade man 
gjort en pilotstudie 
med 10 patienter 

Frågeformulär utformades efter 
information i relaterar litteratur. 
Data analyserades med hjälp av 
SPSS; Chicago, IL, USA. 
Deskriptiv statistik användes för 
utvärdering av data. 

Den största faktorn patienterna 
upplevde störde sömnen var att 
de var immobiliserade. Oro över 
resultatet av operationen och att 
inte träffa familj/vänner störde 
också sömnen. Störande 
omgivning med pipande pumpar, 
tjutande alarm och andra 
maskiner som lät störde också i 
hög grad sömnen.  

Hög kvalitet 
 
Svaren kan bli 
påverkade av den 
personen som 
intervjuar. Syftet var 
att definiera vilka 
faktorer som 
påverkar patientens 
sömn, men de 
används sig inte av 
några mätnings 
hjälpmedel för sömn 
utan fick patientens 
upplevelser. 

 

 


