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Introduktion: Patienter lider brist på sömn under och efter vistelse som patient på 

intensivvårdsavdelning, detta fenomen är känt. Det är även känt att det inte går att söva 

patienter till adekvat sömn. Sömn är en viktig faktor för kroppens skyddande, rehabiliterande 

och återuppbyggande funktioner då kroppen utsätts för vävnadsskador och sjukdom. Syftet 

med denna studie var att belysa vad störd sömn leder till enligt litteraturen för inneliggande 

patienter på en intensivvårdsavdelning. Metoden var en systematisk litteratur studie. En 

metod som genomförts via ett systematiskt sökande, kritiskt granskande samt 

sammanställande av litteratur inom valt ämnesområde. 14 artiklar ligger till grund för 

resultatet. Dessa 14 artiklar beskrev vad störd sömn leder till för patienter på 

intensivvårdsavdelning samt vad som stör sömnen för intensivvårdspatienterna. Resultatet 

visas ur de tre huvudkategorierna som framkom under analysfasen. De tre huvudkategorierna 

är fysiologiska aspekter av störd sömn på intensivvårdsavdelning, psykologiska aspekter av 

störd sömn på intensivvårdsavdelning samt vad som stör sömn på intensivvårdsavdelning. 

Sammanfattning: Resultatet beskriver aspekter som är orsakade av den störda sömnen för 

patienter som vistas på intensivvårdsavdelning. Resultatet beskriver hur sömnbristen påverkar 

patienterna på flera plan och att sömnstörning kan kvartstå under en lång period efter 

sjukvårdstiden. Det framkommer även i resultatet vad som stör patienternas sömn på 

intensivvårdsavdelning. Det som visar sig vara mest störande är ljud från andra patienter samt 

samtal och konversationer från personalen. 
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Introduction: Patients suffering from lack of sleep during and after the stay as a patient in 

ICU, this phenomenon is known. It is also known that it is not possible to anesthetize patients 

for adequate sleep. Sleep is an important factor in the body's protective, rehabilitative and re-

building features when the body is exposed to tissue damage and diseases. The aim of this 

study was to highlight what disturbed sleep results in pursuant with the literature for 

inpatients in an intensive care. The method was a systematic literature review. A method 

carried out through a systematic search, critically review and compilation of literature in the 

chosen subject area. These 14 items underlings’ the result. These 14 items described as 

disturbed sleep leads to the patients in ICU, and what disturbs sleep in intensive care patients. 

The result is shown from the three main categories that emerged during the analysis phase. 

The three main categories is the physiological aspects of disturbed sleep in ICU, 

psychological aspects of disturbed sleep in ICU, and what disturbs sleep in ICU. Conclusion: 

The results describe aspects that are caused by the disturbed sleep of patients who remain in 

the intensive care unit. The results describe how the lack of sleep affects patients at several 

levels and that sleep disturbance can remained over a long period of time. It will also result in 

what disturbs patients' sleep in intensive care. What proves most disturbing is the sound from 

other patients as well as calls and conversations from the staff. 
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Introduktion  

En sjuksköterska med specialistkompetens inom intensivsjukvård arbetar nära 

patienterna. Sjuksköterskan bedriver sjukvård och omvårdnad för att stödja patienterna i 

dennes situation som kritiskt sjuk. Patienterna erhåller adekvat smärtlindring och sedering för 

att tolerera medicinskteknisk utrustning och farmakologisk behandling för att stödja de vitala 

funktioner som sviktar.  Respirationen övertas om den sviktar och patienterna blir kopplad till 

en respirator. God nutrition tillhandahålls och noggrann kaloriuträkning utförs varje dag så att 

patienternas energibehov tillgodoses. Den dagliga omvårdnaden innehåller allt från tvättning 

och bäddning till god munvård. Detta för att minska risken för vårdrelaterade komplikationer. 

Det innehåller få stunder av omvårdnadsåtgärder för att främja sömn, och personalen förbiser 

sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder. Detta har vi uppmärksammat och en önskan om att få en 

fördjupade kunskaper inom området sömn ligger till grund för denna litteraturstudie.  

Sömnstörd är ett ord som omfattar studiens problemområde med störd sömn för inneliggande 

patienter på en intensivvårdsavdelning och kommer fortgående inte att användas mer än i 

titeln. 

 

Sömn 

Människan tillbringar ungefär 1/3 av sitt liv i sömn. Sömnen spelar en stor roll för både den 

fysiska och psykiska återhämtningen. Tillsammans med mat, dryck, kroppsvärme och 

elimination utgör sömnen ett basbehov för människan enligt Maslows behovs-trappa (Jönsson 

1995). Sömnbehovet varierar från individ till individ, mellan vuxna och barn och mellan olika 

åldrar. Den genomsnittliga vuxna människan behöver omkring sex till sju timmars sömn per 

natt (Dines-Kalinowski 2002). 

 

Sömn indelas i REM sömn och nREM sömn. REM står för engelska begreppet: rapid eye 

movements, och är en benämning på de snabba ögonrörelser som ses periodvis under REM-

sömn. nREM står för non-REM. nREM-sömnen delas in i fyra stadier, stadium I till IV, där 

stadium I är den ytligaste formen av sömn (slummer) och stadium III och IV är djupsömn. 

Under nREM är muskeltonus låg, andnings- och hjärtfrekvens samt kroppstemperatur sänkt. 

nREM sömnen utgör 80 % av den vuxnes sömntid. REM sömnen utgör den resterande tiden 

av sömnen. REM sömnen uppträder i perioder om cirka 10-40 minuter. Människan drömmer 

sannolikt under hela sömnperioden men livligare under REM sömnen. Under REM sömn är 

muskeltonus ännu lägre. Människan är svår att väcka och andning samt hjärtfrekvens är 

oregelbunden (Lännergren et. al 2007). Samtliga sömnstadiers längd under sömnen varierar 

från människa till människa detta beror på påverkan från både inre och yttre faktorer (Jönsson 

1995).  

 

Det finns tre former av problem med sömn enligt Ekman & Arnetz 2002. De tre huvudtyperna 

är insomni även kallat för dyssomni, parasomni samt hypersomni. Insomni innebär att det 

dominerande sömnproblemet är insomningen samt att bibehålla sömnen, med känslan av att 

inte vara utsövd vid uppvaknandet. Parasomni innebär sömnproblem som är relaterade till 

mardrömmar eller mörkerrädsla. Slutligen hypersomni vilket innebär att behovet av sömn är 

överdrivet som t.ex. vid narkolepsi eller vid sömnapnéer (Bourne & Mills 2004; Ekman & 

Arnetz 2002). 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ga
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Betydelsen av sömnbrist 

Brist på sömn ger en mängd olika symtom. Vid brist på nREM sömn försämras 

immunsystemet vilket i sin tur leder till att människan lättare får sjukdomar och 

komplikationer. Typiska komplikationer vid nREM störd sömn är apati, sämre tal, brist på 

ansiktsuttryck, dåligt omdöme och en allmän brist på energi. Till skillnad från nREM ger brist 

på REM sömn en nervös, rastlös och förvirrad människa. Brist på REM sömn kan leda till 

psykologiska problem, dålig impulskontroll, paranoia, hörsel- och synhallucinationer (Dines-

Kalinowski 2002). Sömnbrist kan också leda till agitation, delirium och katabolism. REM-

sömn som är den viktigaste sömnen och som ger den verkliga vilan. REM-sömn kan inte 

återskapas på farmakologisk väg (Larsson & Rubertsson 2005). 

 

Problem att sova kan leda till bl.a. negativa effekter på immunsystemet. Detta kan leda till 

minskad förmåga att bekämpa infektioner, förhindra inflammationsprocesser, hämma 

antikroppsbildning och minska smärttoleransen. Störd sömn kan också bidra till att lättare 

utveckla övre luftvägssjukdomar och skadliga effekter på gasutbytet i lungorna (Honkus 

2003). Det finns även beskrivet samband mellan störd sömn och påverkan på patienternas 

tillstånd. Den störda sömnen ger en försämrad förmåga att bl.a. reglera blodtrycket vilket 

bidrar till högt blodtryck. På sikt leder den störda sömnen till ökad risk för påverkan på hjärt- 

och kärlsystemet (Lee 2001). Enligt Jönsson (1995) har forskare funnit att de flesta hormoner 

har toppar och dalar under dygnet. Omständigheter, som t.ex. sjukdom och smärta, kan ge 

fysiologiska förändringar som orsakar olika stressreaktioner. Detta gör att adrenalin frisläpps 

och hindrar patienterna att slappna av och somna (Honkus 2003). 

 

Störd sömn på sjukhus 

Vikten av vila och sömn är en av de viktigaste faktorerna för kroppens skyddande, 

återuppbyggande och rehabiliterande funktioner då kroppen utsätts för vävnadsskador och 

sjukdom. Behovet av att återuppbygga kroppens celler och vävnader ökar vid sjukdom och 

vävnadsskador. Detta leder till ett ökat behov av vila och sömn för att kroppens 

återuppbyggande processer ska fungera, vilket sker i stadium III och IV i nREM-sömnen 

(Jahren Kristoffersen et. al 2005; Reid 2001).    

 

På sjukhus kan patienter inte själva påverka sin omgivning och därmed inte själva bedriva 

sömnfrämjande egenvård. Det är därför en utmaning för sjuksköterskor att tillgodose, 

underlätta och förbättra sömnen för patienterna. På sjukhus kan det vara svårt att balansera 

patienters sömn med adekvat omvårdnad (Reid 2001). Behovet av vila och sömn ökar vid 

sjukdom. Det är vetenskapligt bevisat att patienter på intensivvårdavdelning har svårigheter 

att få tillräcklig sömn. Ironiskt nog är det på sjukhus som de kritiskt sjuka patienterna ofta får 

sin sömn störd (Brown 1998; Jönsson 1995). De rutinåtgärder som vanligtvis utförs på en 

intensivvårdsavdelning kan vara de handlingar som är de mest störande vilket omfattar bl.a. 

kontroller av vitala parametrar (Honkus 2003). 

 

Sömn på intensivvårdsavdelning 

En intensivvårdspatient är en kritiskt sjuk patient, som kan komma att kräva både lugnande 

och smärtlindrande läkemedel för att klara av sin situation som intuberad patient. Denna 

situation som patienten upplever som otrevlig och obehaglig orsakas för det mesta av 

personalens omvårdnadsåtgärder och de dagliga undersökningarna (Burchardi 2004). Att söva 

patienter till god sömn fungerar otillfredsställande, då de lugnande och sövande läkemedel 

som finns tillgängliga inte kan återskapa till REM-sömn, detta har nämnts tidigare. Bland de 

vanligaste förekommande lugnade och sövande läkemedlen som används kan nämnas 
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benzodiazepiner, opiater, clonidin, även vasopressiva läkemedel. Dessa läkemedel ger nedsatt 

REM- och nREM-sömn (Bourne & Mills 2004; Salas & Gamaldo 2008).  

 

Drouot et al (2008) beskriver att intensivvårdspatienter kan ha en förstörd sömnrytm och 

förlust av dygnsrytm och att det kan vara en vanligt förekommande upplevelse för 

intensivvårdspatienter. Täta kontroller utförs på patienterna och det bedrivs övervakning 

dygnet runt. Övervakningsutrustningen larmar, telefoner ringer och ljudnivåerna överskrider 

rekommenderade nivåer. För att god omvårdnad ska kunna bedrivas nattetid bör det finnas 

någon form av ljuskälla (Dines-Kalinowski 2002). Honkus (2003) beskriver stressfaktorer 

som orsak till störd sömn för patienter på intensivvårdsavdelning. Stressfaktorerna kan vara 

relaterade till oro och ängslan samt att patienterna upplever en förlust av sin egen personlighet 

och vardag.  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skall sjuksköterskan arbeta för att främja god hälsa 

och förebygga ohälsa. Målet med vården är att den ska ske på lika villkor, med respekt för den 

enskilde individen (HSL 1982). Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

ska varje sjuksköterska bland annat inneha förmågan att inom området omvårdnadsvetenskap 

tillvarata det friska hos patienterna, tillämpa kunskaper inom omvårdnad, självständigt utföra 

omvårdnadsprocessen samt tillgodose patienternas basala och specifika omvårdnadsbehov 

såväl som fysiska, psykiska, sociala, kulturella samt andliga behov (Socialstyrelsen 2005).  

 

Omvårdnadsåtgärder på intensivvårdsavdelning  

Intensivvårdssjuksköterskans arbete är krävande och har en speciell inriktning inom 

sjuksköterskeprofessionen. Intensivvårdssjuksköterskan skall handha och behärska avancerad 

teknisk utrustning samt utföra medicinsk omvårdnad av mycket svårt sjuka patienter. Daglig 

kontakt med patienter och närstående i livskrissituationer samt slutligen inneha god 

samarbetsförmåga (Riktlinjer för svensk intensivvård 2009; Socialstyrelsen 2005). 

 

Enligt Dines-Kalinowski (2002) finns det flera omvårdnadsåtgärder för att främja patienters 

sömn. De åtgärder som omtalas för att främja patienternas sömn är en smärtfri patient som 

omhändertas och behandlas som en enskild individ. Personalen bör anpassa sina 

omvårdnadsåtgärder så att dessa leder till en gynnsam situation för patienterna. Eftersträva en 

lugn och behaglig miljö i rummet utan stressade situationer. Slutligen bör det efterstävas att 

patienterna behåller sin dygnsrytm. Holm och Hansen (2000) beskriver några 

omvårdnadsåtgärder till förbättrad sömn. Personalen bör se till att patienterna följer sin 

normala dygnsrytm, dämpar patienternas oro och ångest samt vidtar åtgärder som främjar 

välbefinnande. Med välbefinnande menas bland annat rena sängkläder, en vilsam ställning i 

sängen som ändras regelbundet samt en acceptabel ljudnivå. Genom god omvårdnad kan 

sjuksköterskan minimera de faktorer som stör sömnen och hjälpa intensivvårdspatienterna till 

den vila som krävs (Dines-Kalinowski 2002). 

 

Problemområde 

För god rehabilitering och återhämtning kan sömn vara en viktig del av omvårdnaden för 

intensivvårdspatienterna. Genom att förstå fysiologin bakom sömncykeln och därefter arbeta 

sömnfrämjande kan sjuksköterskan minska de faktorer som stör sömnen. På en 

intensivvårdsavdelning är det ständigt liv och rörelse som kan störa sömnen. Patienterna kan 

inte sövas till god sömn. Eventuell kunskapsbrist hos personalen på intensivvårdsavdelning 

kan leda till negativa konsekvenser för patienterna inom aktuellt problemområde Därför krävs 
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det adekvat kunskap hos sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet för att tillgodose möjlighet till 

vila och sömn. Detta sker i och med att sjuksköterskan har kunskaper i vad som stör sömnen 

för inneliggande patienter samt vad denna störda sömn leder till för inneliggande patienter på 

en intensivvårdsavdelning. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa sömnens betydelse enligt litteraturen för inneliggande 

patienter på en intensivvårdsavdelning.  

 

Frågeställning  

Vad leder störd sömn till för inneliggande patienter på intensivvårdsavdelning?  

Vad stör sömnen för inneliggande patienter på intensivvårdsavdelning? 
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Metod 

En litteraturstudie har använts för att systematiskt söka, kritiskt granska samt sammanställa 

litteratur inom det valda ämnesområdet. Detta innebar att studien utgått från ett tydligt syfte 

och tydliga frågeformuleringar som besvarats systematiskt genom identifiering, värdering och 

analysering av relevant litteratur. De vetenskapliga artiklar och källor som utgör resultatet i 

examensarbetet har granskats utifrån en innehållsanalys som har identifierat specifika 

fenomen. Genom användning av en systematisk litteraturstudie kan resultat från flera 

vetenskapliga studier vägas samman så att en ny och evidensbaserad kunskap erhålls inom ett 

valt område. För att svara på examensarbetets syfte och frågeställningar valdes en systematisk 

litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2003). 

 

Urval  

Examensarbetets resultat har baserats på vetenskapliga artiklar. Urvalet har skett efter 

Forsberg & Wengström (2003) urvalsprocess i steg 1-6, se figur 1. Steg 1 – intresseområdet 

identifierades och sökord definierades. De sökord som framkom och visade sig ge träffar 

inom valt ämnesområde har valdes ut. Steg 2 – inklusions- och exklusionskriterier bestämdes, 

för att begränsa sökningarna efter relevanta artiklar till examensarbetet. De inklusionskriterier 

som bestämdes var att litteraturen skulle vara publicerad under 2000-01-01-2009-12-31, de 

vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade i full text eller med abstrakt samt att 

artiklarna var ”Peer Reviewed”. Litteraturen skulle vara skriven om vuxna patienter. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. De artiklar som var relevanta för 

problemområdet och svarade mot syftet med litteraturstudien inkluderades. De bestämda 

exklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar som handlade om sjuksköterskans egna 

sömnproblem relaterat till arbete på intensivvårdsavdelning, dels vetenskapliga artiklar som 

handlade om barn och småbarnsföräldrars sömnproblem samt dels vetenskapliga artiklar som 

handlade om att främja sömn på farmakologisk väg. Slutligen exkluderades litteraturstudier, 

så kallade ”review”-artiklar. Steg 3 – sökningar genomfördes i lämpliga databaser. De 

databaser som valdes ut var Pubmed och Cinahl som visade sig ge önskade svar på de 

sökningar som gjorts och påvisade att det fanns relevanta artiklar till examensarbetets resultat. 

Steg 4 – under examensarbetet gång skedde kontinuerligt nya sökningar efter relevanta 

artiklar som kunde berika arbetes resultat med den senaste kunskapen inom valt 

ämnesområde. Steg 5 – val av relevanta artiklar gjordes genom att abstrakten lästes. Dessa 

artiklar visas i tabell 1 som urval 1. Steg 6 – artiklarna lästes i sin helhet och en 

kvalitetsvärdering gjordes. Visas i tabell 1 som urval 2 och urval 3. 
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Figur 1. Urvalsprocess 1-6 enligt Forsberg & Wengström (2003) 

 

Urvalsförfarande 1-3 

I urvalsförfarande valdes artiklar ut som svarade mot studiens syfte, se tabell 1. Själva urvalet 

har skett i tre steg. I det första steget, Urval 1, primärgranskades artiklarnas abstrakt och titel. 

De artiklar som svarade mot examensarbetets syfte valdes ut. Under steg två, Urval 2, 

sekundärgranskades de utvalda artiklarna mera noggrant för att säkerställa att de svarade mot 

examensarbetets syfte. De artiklar som bedömdes svara mot examensarbetets syfte har 

granskats enligt de protokoll som finns för kvalitetsgranskning av kvantitativa och kvalitativa 

artiklar i studiehandledningen utformad av Institutionen för hälsa och vård vid Karlstads 

universitet. Slutligen under steg tre, Urval 3, har de artiklar som genomgått 

kvalitetsgranskningen och som svarar mot syftet databearbetats och analyserats, för att 

slutligen bli presenterade i resultatdelen i färdigt examensarbete enligt Willman et al. (2006).  

 

De exkluderade artiklarna var artiklar som handlade om intensivvårdssjuksköterskans 

sömnproblem, barn och småbarnsföräldrars sömnproblem på sjukhus, artiklar som handlade 

om hur patienter och omvårdnadspersonalen upplever patienternas sömn, artiklar skriva på 

annat språk än engelska och svenska, artiklar där innehållet mera inriktar sig på medicinska 

åtgärder för att främja sömn hos intensivvårdspatienter samt artiklar som var publicerade som 

Steg 1 

Identifiera ett intresseområde 

samt definiera sökord 

Steg 2 

Bestämma kriterier för 

begränsning av urval 

gällande publiceringsår 

och språk. Begränsningar 

inom valt ämnesområde 

med hjälp av bestämda 

inklusions- och 

exklusionskriterier 

Steg 3 

Sökning i lämpliga 

databaser efter relevant 

litteratur 

Steg 4 

Sökningar efter ytterligare relevant litteratur 

Steg 5 

Ett första urval av 

relevanta artiklar som 

kan bli föremål för 

kvalitetsgranskning 

Steg 6 

Läsa artiklarna i sin 

helhet samt utföra en 

kvalitetsgranskning 
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litteraturstudier och inte Peer Reviewed-godkända artiklar. Vissa artiklar som svarade mot 

syftet med examensarbetet exkluderas på grund av att de var publicerade före år 2000.  

 

Databaser 

Sökning efter vetenskapliga artiklar har utförts i databaserna Pubmed och Cinahl. Där valdes 

vetenskapliga artiklar ut som berörde ämnet sömn, sömnstörning, omvårdnad samt 

intensivvård, se tabell 1. Sökningar gjordes även i andra databaser, t.ex. Academic Search 

Elite och Science Direct. Ytterligare fynd av relevanta artiklar gjordes inte. 

 

Sökord 

De sökord som har använts var sleep disorder, sleep disruption, sleep disturbance, sleep in 

intensiv care unit (ICU), critical care nursing, night, sedated patient, improving sleep, illness 

related to lack of sleep, lack of sleep, quality of life, sleep quality och patient i olika 

kombinationer för att finna så många relevanta artiklar om möjligt.  

 

Datainsamlingsmetod 

Vid sökningar i Pubmed och Cinahl har de olika sökorden visat sig ge varierande antal träffar. 

Sökorden sleep disorders, sleep disturbance och sleep disruption har tillsammans resulterat i 

86022 artiklar vid sökningar i databasen Pubmed och 5215 artiklar vid sökning i databasen 

Cinahl. Sökord som även gett många träffar vid sökning i både Pubmed och Cinahl är critical 

care nursing (15369/17980), sleep in ICU och intensiv care gav dock färre träffar vid 

sökningar i Pubmed men påvisade högre antal träffar vid sökning i Cinahl. Sökordet night 

erhöll 34703 vid sökning i Pubmed och 3929 vid sökning i Cinahl. Sedated patient gav i 

Cinahl 261 träffar och i Pubmed 3674560 träffar. Improving sleep gav 284 träffar i databasen 

Cinahl och 1080 i Pubmeds databas. Illness related to lack of sleep erhöll i Cinahl 35660 

träffar och i Pubmed 56 träffar. Lack of sleep som sökord gav 334 träffar i Cinahl och 2193 i 

Pubmed. Quality of life är en sökordskombination som erhöll stort utfall i sökning, Cinahl ger 

41332 träffar och Pubmed 139210 träffar. Sleep quality gav 2120 träffar i Cinahl och 8355 

träffar i Pubmed. Patient som sökord erhöll flest träffar både i databaserna Pubmed och 

Cinahl, totalt gav sökordet ”patient” 3835357 träffar. De sökordskombinationer som utförts 

har i de flesta fall lett fram till samma artikelresultat. Flera olika sökordskombinationer har 

antingen inte medfört så fördelaktiga träffar eller inga träffar alls, dessa sökkombinationer 

redovisas inte i tabell 1. De sökordskombinationer som gav träffar presenteras i tabell 1. 

Sökning i databaser utfördes april och maj samt november och december 2009. 

 

Tabell 1. Utfall av databassökning samt urvalsförfarande 

Sökord 

 

Databas Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

sleep disorders 

AND sleep 

disruption 

Cinahl 103 37 1 1 

sleep disorders 

AND critical 

care nursing 

Pubmed 109 4 3 1 

sleep disturbance 

AND sleep 

disruption 

Pubmed 96 1 1 0 

sleep disturbance 

AND critical 

care nursing 

Pubmed 

Cinahl 

79 

9 

3 

5 

2 

0 

1 

0 
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sleep disturbance 

AND intensiv 

care 

Pubmed 343 

 

79 

 

3 

 

1 

sleep disruption 

AND intensive 

care 

Pubmed 

Cinahl 

42 

4 

5 

1 

0 

1 

0 

1 

sleep disturbance 

AND intensive 

care AND night 

Pubmed  41 10 1 1 

sleep disorders 

AND sleep in 

ICU AND night 

AND patient 

Pubmed 

 

18 

 

3 

 

1 

 

0 

improving sleep 

AND critical 

care nursing 

Cinahl 8 2 1 0 

improving sleep 

AND intensive 

care 

Pubmed 27 5 0 0 

illness related to 

lack of sleep 
Pubmed 56 9 1 0 

lack of sleep 

AND intensive 

care AND 

quality of life 

Pubmed 1 1 1 1 

sleep quality 

AND intensive 

care 

Pubmed 28 1 1 1 

Sleep disorders 

AND quality of 

life AND ICU 

Pubmed 16 4 3 1 

Sleep disruption 

in critically ill 

AND intensive 

care AND sleep 

Cinahl 69 1 1 1 

Summa inkl. 

manuellt sökta 

artiklar inom 

parantes 

  171 21 (4)  10 (4) 

 

Manuell sökning 

Även manuell sökning i referenslistor har utförts för att vidga sökningen efter relevanta 

artiklar till examensarbetet. Detta har medfört att ytterligare fyra artiklar framkommit. 

 

Databearbetning  

En manifest innehållanalys enligt Forsberg & Wengström (2003) har legat till grund för det 

arbetssätt som medfört att data framkommit ur de valda artiklarna enligt en systematisk och 

stegvis strategi.  En mall för den systematiska och stegvisa strategin utformades, se bilaga 1. 

Den manifesta innehållsanalysen har påvisat mönster och kategorier ur den valda texten som 

sedan medfört tre huvudkategorier. Under huvudkategorierna finns tre till fyra kategorier.  

 

Samtliga utvalda artiklar som svarade mot syftet har lästs igenom och bearbetats enskilt. 

Därefter har artiklarna granskats, jämförts och diskuterats gällande innehåll och resultat 

tillsammans. Ur de 14 artiklar som examensarbetets resultat baserats på har materialet delats 

upp i huvudkategorier som svarar mot syfte. Huvudkategorierna presenteras i resultatet. De 14 
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artiklarna som valdes ut efter urval 3 att utgöra resultatet i examensarbetet består av både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Tre artiklar var av kvalitativ ansats, tio artiklar var av 

kvantitativ ansats samt en artikel hade både en kvalitativ och en kvantitativ ansats.  

 

Artiklarna granskades enligt det protokoll som finns utformat av Institutionen för hälsa och 

vård Karlstads universitet (Avdelning för omvårdnad 2009). Protokollen finns för 

kvalitetsgranskning av kvantitativa och kvalitativa artiklar. De 14 artiklarna som granskats 

enligt ovan nämnda protokoll och som efter urval 2 bedömts svara mot examensarbetets syfte. 

Dessa artiklar har sedan under urval 3 analyserats och databearbetats samt erhållit betyg och 

en procentsats relaterat till kvalitet. Betygen är hög kvalitet medelhög kvalitet samt låg 

kvalitet. Procentsatserna framkom enligt Willman et.al (2006) systematiskt under tolkning 

och värdering av artiklarna. Hög kvalitet innebar procentsats 80-100%, medelhög innebar 

procentsatsen 70-79% och låg procentsats 60-69%.  

 

De artklar som erhöll betyget hög kvalitet och därmed procentsats 80-100% var artiklar av 

Hofhuis et al (2008a), Hofhuis et al (2008b), McKinley et al. (2002) samt Orwelius et al. 

(2008). Dessa artiklar svarade mot studiens syfte samt innehöll till stor del den information 

som krävdes enligt protokollet utformat av Institutionen för hälsa och vård vid Karlstads 

universitet. Detta medförde ett fördelaktigare betyg.  

 

De artiklar som erhöll betyget medel hög kvalitet och därmed procentsats 70-79% var artiklar 

av Akansel & Kaymakc (2008), Çelik et al. (2005), Cooper et al. (2000), Gradner & Sibthorpe 

(2002), Granja et al. (2005)  Lee et al. (2005), Lee et al. (2009) samt Tamburri et al. (2004). 

Dessa artiklar svarade mot syftet. Det som medförde betyget medel hög kvalitet och sänkte 

bedömningen för dessa artiklar var bland annat en otydlighet var studien genomfördes, 

otydliga urvalskriterier, frånvaro av information om beskrivandet av bortfall, mätmetodernas 

reliabilitet, otydlig datainsamlingsmetod.   

 

Fransen et al (2008) samt Walder et al (2000) erhöll betyget låg kvalitet och därmed 

procentsats 60-69%. Artiklarna innehöll samma brister som artiklar med medelhög kvalitet 

men svarade inte lika väl mot examensarbetets syfte. De erhöll därför betyget låg kvalitet. De 

innehöll dock ändå en essens som berikade examensarbetets resultat och valdes därför med i 

arbetet.  

 

Etiska överväganden 

All forskning som bedrivs på människor omfattar en etisk aspekt och god etik i all 

vetenskaplig forskning är en viktig aspekt. Under processen att inhämta ny kunskap bör alltid 

kravet på att skydda den enskilde individen tas med i beräkningen. De etiska principerna om 

människans rätt att bestämma över sig själv och ett frivilligt deltagande är en forskningsetisk 

norm enligt Helsingforsdeklarationen. Ingen forskning som bedrivs med människor får leda 

till skador eller lidande för den deltagande människan. Förhållandet mellan nytta och risk bör 

bedömas grundligt (Helsingforsdeklarationen 2008; Jahren Kristoffersen et. al 2005; Forsberg 

& Wengström 2003).  

 

Examensarbetet är en litteraturstudie där resultatet bygger på artiklar där ett etiskt 

övervägande redan var utfört. En ansökan om etikprövning uteslöts därför. Avsikten har varit 

att granska artiklarna och presentera resultatet på ett objektivt sätt utan att förvanska 

uppgifterna till ett resultat som önskas. En kontroll över de valda artiklarnas etiska 

överväganden och endast artiklar med godkända tillstånd från etisk kommitté finns med. De 

valda artiklarna arkiveras i 10 år (Booth et. al 2004; Forsberg & Wengström 2003). 
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Resultat 

Resultatet beskriver tre huvudkategorier som framkommit under analysen av de valda 

artiklarna som utgör resultatet. De tre huvudkategorierna är fysiologiska aspekter av störd 

sömn på intensivvårdsavdelning, psykologiska aspekter av störd sömn på 

intensivvårdsavdelning samt vad som stör sömn på intensivvårdsavdelning. Huvudkategori ett 

har tre kategorier, dessa beskriver patofysiologiska perspektiv, dygnsperspektiv samt 

genusperspektiv av störd sömn. Huvudkategori två, psykologiska aspekter av störd sömn på 

intensivvårdsavdelning, har tre kategorier beskrivna vad störd sömn på 

intensivvårdsavdelning leder till. Huvudkategori tre har fyra kategorier, miljö och omgivning, 

omvårdnadsåtgärder, bullervana och ålder samt smärta. Redovisning av de artiklar som står 

som grund för resultatet presenteras kort under varje huvudkategori, se tabell 2-4.  

 

Fysiologiska aspekter av störd sömn på intensivvårdsavdelning 

Patofysiologiskt perspektiv 

Hofhuis et al (2008b) fann i studien att återhämtning till det normala livet startade direkt då 

patienterna skrevs ut från intensivvårdsavdelning. Dock kvarstod fysiska och emotionella 

problem sex månader efter vistelsen på intensivvårdsavdelningen. Det visade sig att flertalet 

av patienterna efter hemkomst fått skaffa professionell hjälp av husläkare, för att komma 

tillrätta med smärtan i kroppen relaterat till den sömnförlust de utsatts för under 

intensivvårdsvistelsen (Çelik et al. 2005).  Akansel & Kaymakc (2008) kom i sin forskning 

fram till att det inte bara var huvudvärk och trötthet som var en konsekvens av dålig sömn på 

intensivvårdsavdelning utan också ett förhöjt blodtryck, respiratoriska bekymmer och 

hjärtproblematik infann sig hos patienterna. Fransen et al (2008) kom fram till i sin studie att 

sömnbrist redan efter ett dygn visat sig leda till fysisk klumpighet som i sin tur kan leda till 

olycksfall.   

 

Cooper et al. (2000) beskrev den fysiska problematiken efter den störda sömnen på 

intensivvårdsavdelningen som kroppslig värk och huvudvärk. McKinley et al. (2002) beskrev 

hur inneliggande patienter på intensivvårdsavdelningen förklarat att de kan t.ex. höra klockan 

ticka så högt att det gjorde fysiskt ont i öronen.  

 

Dygnsperspektiv 

De aspekter som framkommit i ett flertal artiklar var patienternas förmåga att efter 

intensivvårdsvistelsen få tillbaka en normal dygnsrytm och kunna återgå till sina arbeten och 

det vardagliga livet. Granja et al. (2005) har i sin studie kommit fram till att 57 % av 

patienterna så sent som sex månader efter intensivvårdsvistelsen fortfarande inte fått tillbaka 

sin dygnsrytm och därmed sitt fysiska arbete. De upplever sin livskvalitet som mycket låg. En 

förlorad dygnsrytm visade sig vara orsakad av att det allt som oftast förekom liv och rörelse 

kring patienterna tillsammans med oförmågan att kommunicera. En patient beskrev sin 

förlorade dygnsrytm enligt följande ”you were in the middle of a bustle and you can’t tell the 

difference between day and night” (McKinley et al. 2002 s.31) 

 

Genusperspektiv  

Orwelius et al. (2008) drog slutsatsen att dålig sömn ökade känsligheten för smärta.  Det fanns 

då en viss skillnad mellan kvinnors och mäns fortsatta fysiska besvär av den nedsatta sömnen 

på intensivvårdsavdelningen. Kvinnor mådde efter 6-12 månader sämre än männen. Detta 
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berodde enligt Orwelius et al. (2008) på att kvinnor blev mer störda i sin sömn på 

intensivvårdsavdelningen. Kvinnorna sov inte lika djupt och hade en tendens att oroa sig mer.  

 

Tabell 2. Översikt över litteratur fysiologiska aspekter av störd sömn på 

intensivvårdsavdelning 

Författare och titel Delfynd 
Akansel, N & Kaymakc, Ş 

 

Effects of intensive care unit noise on patients: a study 

on coronary artery bypass graft surgery patients. 

Fysiska symptom som högt blodtryck, övriga 

hjärtbesvär samt andningsbesvär en konsekvens av 

dålig sömn på IVA. 

Çelik, S., Öztekin, D., Akyolcu, N & İşsever, H  

 

Sleep disturbance: the patient care activities applied at 

the night shift in the intensive care unit 

Huvudvärk och fysisk smärta efter vistelse på IVA. 

Behov av professionell hjälp för att komma till rätta 

med sina besvär efter vistelse på IVA 

Cooper, A B., Thornley, K S., Young, B., Slutsky, A 

S., Stewart, T E & Hanly, P J  

 

Sleep in Critically Ill Patients Requiring Mechanical 

Ventilation 

Störd sömn på IVA visade sig i efterförloppet som 

fysisk smärta i kroppen och huvudvärk  

Fransen, P L., Siegle, G J & Buysse, D J  

 

Relationships between affect, vigilance, and  

sleepiness following sleep deprivation 

Beskrev att störd sömn leder till fysisk påverkan 

Granja, C., Lopes, A., Moreira, S., Dias, C., Costa-

Pereira, A & Carneiro, A 

 

Patients’ recollections of experiences in the intensive 

care unitmay affect their quality of life 

Förlorad dygnsrytm efter vistelse på IVA 

Hofhuis, J G M., Spronk, P E., van Stel, H F., 

Schrijvers, A J P., Rommes, J H & Bakker, H  

 

The Impact of Critical Illness on Perceived Health-

Related Quality of Life During ICU Treatment, 

Hospital Stay, and After Hospital Discharge 

Kvarstående fysiska och emotionella problem efter 

vistelse på IVA 

McKinley, S., Nagy, S., Stein-Parbury, J., Bramwell, 

M & Hudson, J  

 

Vulnerability and security in seriously ill patients in 

intensive care. 

Sinnesintryck som upplevdes besvärliga 

Orwelius, L., Nordlund, A., Nordlund, P., Edéll-

Gustafsson, U & Sjöberg, F  

 

Prevalence of sleep disturbances and long-term reduced 

health-related quality of life after critical care: a 

prospective multicenter cohort study. 

Fysisk smärta och huvudvärk som stör patienternas 

sömn samt livskvalitet efter vistelse på IVA. Visar 

också på att kvinnor mår sämre än män efter vistelse på 

IVA. 

 

Psykologiska aspekter av störd sömn på intensivvårdsavdelning  

Det framkom allt som oftast i artiklarna att patienterna kunde ha flera psykologiska besvär 

som påverkade deras vardag efter att de skrivits ut från intensivvårdsavdelning, som kunde 

vara relaterade till sömnbrist. De aspekter som framkommit beskrevs under tre olika 

kategorier och dessa är nedsatt sömnkvalitet, förlorad självkänsla och förnimmelser. 
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Nedsatt sömnkvalitet 

Granja et al. (2005) samt Lee et al. (2009) fann i sina studier att patienter sex till 12 månader 

efter vistelsen på intensivvårdsavdelning hade sömnproblem som innebar insomningsproblem 

och problem att bibehålla sömnen. Detta visade sig leda till kognitiva problem, nedsatt 

koncentrationsförmåga, depression och ångest. Svårigheter med att fungera adekvat i 

vardagen verkade vara nedsatt och flertalet patienter beskrev svårigheter att komma tillbaka 

till det yrkesverksamma liv som patienterna hade innan de hamnade på 

intensivvårdsavdelning. Patienterna bedömde sin egen livskvalitet som försämrad efter 

vistelsen på intensivvårdsavdelning. Ovan nämnda författare beskrev även i sin studie att det 

fanns stor risk för kroniska sömnstörningar hos dessa patienter som hade insomningsproblem 

efter vistelsen på intensivvårdsavdelning.  

 

Orwelius et al. (2008) beskrev i sin studie att patienterna sex till 12 månader hade sämre 

sömnkvalitet än innan tiden på intensivvårdsavdelning. Det beskrevs även att det fanns stora 

förändringar i den långsiktiga sömnkvaliteten och det visade sig vara vanligt med 

sömnstörningar hos patienterna efter vistelse på intensivvårdsavdelning. Om patienterna hade 

varit intuberade eller inte, visade sig inte ha något betydande inflytande på sömnstörningen.  

 

Gradner & Sibthorpe (2002) fann i sin studie att av alla tillfrågade patienter hade 75 % av 

patienterna fortfarande sömnproblem efter vistelse på intensivvårdsavdelning och ca 50 % av 

patienterna hade insomningsproblem. Detta visade sig leda till att patienter som hade fast 

sysselsättning innan tiden på intensivvårdsavdelning, efter vistelse på intensivvårdsavdelning 

varit oförmögen att utföra det arbete som önskats adekvat. Endast en fjärdedel av de patienter 

som tillfrågats hade återgått till sitt arbete. Gradner & Sibthorpe (2002) fann även i sin studie 

att den psykologiska återhämtningen efter vistelse på intensivvårdsavdelning tar längre tid än 

den fysiska återhämtningen. 

 

McKinley et al. (2002) fann i sin studie att patienter som fått sin sömn störd eller fått 

otillräcklig sömn på intensivvårdsavdelning upplevde en känsla av nedstämdhet, irritation och 

utmattning av den otillräckliga sömnen. Detta i sin tur visade sig leda till aggressioner och 

depressioner hos patienterna. En patient beskrev situationen enligt följande ”if ever I was 

going to kill anybody it would have been during or shortly after that period of intensive care” 

(McKinley et al. 2002 s.31). Orsaken till irritation och nedstämdhet var relaterat till sömnbrist 

och oförmåga att få sova ut på intensivvårdsavdelning.  

 

Förlorad självkänsla 

Gradner & Sibthorpe (2002) beskrev fynd som glömska, en varierad sinnesstämning samt ett 

nedsatt och stört emotionellt beteende efter vistelsen på intensivvårdsavdelning. Gradner & 

Sibthorpe (2002) sammanfattade sina fynd som svårigheter i det sociala samspelet efter 

vistelsen på intensivvårdsavdelning som inte fanns där innan patienterna hamnade på 

intensivvårdsavdelning. 

 

Hofhuis et al. (2008a) fann i sin studie att patienterna upplevde att personalen behandlade 

patienterna som en maskin i behov att repareras. I’m not an engine that needs to be fixed, I 

mean, I’m a human being beskev en patient (Hofhuis et al. 2008a s.308). Det fanns även en 

känsla hos patienterna att inte bli tagna på allvar, speciellt då patienterna på grund av 

medicinering hallucinerade och såg saker som inte fanns i verkligheten. Mest irriterande för 

patienterna var det att inte ha förmågan att kommunicera, sugning av sekret i endotrachelatub 

eller trachealtub samt otillräcklig information. Alla dessa aspekter fann Hofhuis et al. (2008a) 
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ingav en känsla av otrygghet och förlorad självkänsla hos patienterna som vistades på 

intensivvårdsavdelning.  

 

Lee et al. (2005) fann i sin studie att patienterna upplevde en förlust av den egna självkänslan 

och egenkontrollen. Att det för patienterna var förknippat med negativa känslor att vara i en 

beroendesituation, där andra människor skötte och tog över ansvaret över kroppens 

funktioner. Detta visade sig leda till en känsla av maktlöshet där även rädsla och ångest 

inräknas.   

 

McKinley et al. (2002) fann i sin studie att sömnbrist hos intensivvårdspatienter kunde öka 

känslan av utsatthet med kognitiva förändringar där inräknas desorientering, förvirrning, 

rädsla och ångest. Det visade sig att även detta kunde leda till ovisshet och osäkerhet hos 

intensivvårdspatienterna.  
 

Orwelius et al. (2008) beskrev i sin studie att den hälsorelaterade livskvaliteten visade sig vara 

nedsatt efter vistelse som patient på intensivvårdsavdelning och att patienterna tycktes lida av 

psykisk ohälsa och fysisk smärta relaterat till sömnbristen. Orwelius et al. (2008) beskrev 

även att störd sömn ses som en vanlig förekommande faktor för patienter på 

intensivvårdsavdelning och att sömnmönstret på lång sikt blir förändrat. 

 

Förnimmelser  

McKinley et al. (2002) fann i sin studie att patienter som vistats på intensivvårdsavdelning 

hade olika förnimmelser, minnen och drömmar. Ofta mardrömmar och förnimmelser som 

orsakats av eller orsakar en oerhörd rädsla. McKinley et al. (2002) beskrev speciellt en patient 

som upplevde en flytt från ett rum till ett annat rum som att han flög över ett hav medan hans 

inre organ blev borttagna och donerade till andra patienter. Patienterna önskade starkt att hans 

fru snabbt skulle bli kontaktad men kunde inte kommunicera med personalen för att få fram 

sin önskan. Patienterna vågade inte sova rädd för vad som var i görningen. Dagen efter då han 

såg sin fru förstod han att det varit en dröm eller en förnimmelse. Denna upplevelse kunde 

patienterna beskriva väl flera månader efter sin vistelse på intensivvårdsavdelning och 

patienterna beskrev då rädslan enligt följande ”the fear was unbelievable”(McKinley et al. 

2002 s.32) 

 

Granja et al. (2005) samt Lee et al. (2009) fann i sina studier att patienterna upplevde 

drömmar och då framförallt mardrömmar under tiden på intensivvårdsavdelning. Drömmar 

och mardrömmar i vardagen kunde jämföras med tillstånd som posttraumatiskt stress 

syndrom, PTSD. Mardrömmarna visade sig leda till ytterligare rubbningar i sömncykeln och 

som vidare visade sig leda till kognitiva svårigheter och koncentrationssvårigheter. 

 

Tabell 3. Översikt av litteratur vald till kategorin - Psykologiska aspekter av störd sömn på 

intensivvårdsavdelning  

Författare och titel Delfynd  
Gardner, A & Sibthorpe, B  

 

Will he get back to normal? Survival and functional 

status after intensive care therapy 

Patienterna uppvisade fysiska, psykiska samt 

emotionella problem efter vistelse på IVA. 

Sömnproblem visades sig vanligt förekommande hos 

patienterna efter vistelse på IVA. 

Granja, C., Lopes, A., Moreira, S., Dias, C., Costa-

Pereira, A & Carneiro, A 

 

Patients' recollections of experiences in the intensive 

care unitmay affect their quality of life 

Patienterna upplevde sömnproblem upp till ett år efter 

vistelse på IVA samt att det var vanligt förekommande 

med förnimmelser och mardrömmar efter vistelse på 

IVA.  
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Hofhuis, J G M., Spronk, P E., van Stel, H F., 

Schrijvers, A J P., Rommes, J H & Bakker, H  

 

Experiences of critically ill patients in the ICU 

Patienterna upplevde en förlust av egenvärde och 

uppfattade sig som en trasig maskin.  

Lee, C M., Herridge, M S., Gabor, J Y., Tansy, C M., 

Matte, A & Hanly, P J   

 

Chronic sleep disorders in survivors of the acute 

respiratory distress syndrome 

Upp till ett år efter vistelse på IVA upplevde 

patienterna sömnproblem som utgav sig med kognitiva 

problem, nedsatt koncentrationsförmåga, depression 

och ångest 

Lee, C Y, Low, L P L & Twinn, S  

 

Older men’s experiences of sleep in the hospital.  

Att vara i en beroendesituation av andra människor 

leder till maktlöshet, rädsla och ångest. 

McKinley, S., Nagy, S., Stein-Parbury, J., Bramwell, 

M & Hudson, J  

 

Vulnerability and security in seriously ill patients in 

intensive care. 

Bristen på sömn leder till depression, kognitiva 

förändringar med förnimmelser, mardrömmar samt 

förlorad dygnsrytm 

Orwelius, L., Nordlund, A., Nordlund, P., Edéll-

Gustafsson, U & Sjöberg, F  

 

Prevalence of sleep disturbances and long-term reduced 

health-related quality of life after critical care: a 

prospective multicenter cohort study. 

Nedsatt livskvalitet och vanligt förekommande med 

sömnproblem efter IVA-vistelse 

 

Det som stör sömn på en intensivvårdsavdelning 

Miljö och omgivning 

Ljud från andra patienter och morgonrutinerna var de mest ljudliga aktiviteten på 

intensivvårdsavdelning, därefter kom alarm från apparatur kring patienterna själv eller hos 

andra patienter på salen. Konversationer och skratt mellan personalen kom på tredje plats. 

Detta ljud från personalen skattades av patienterna som det mest oroande ljudet. Det beskrevs 

i studien som oroande då patienterna upplevde sig själv i fokus för personalens skratt och 

synpunkter (Akansel & Kaymakc 2008; McKinley et al. 2002). Personalens aktivteter och 

ljudliga samtal som hindrade patienternas sömn, speciellt nattetid då allt annat är nertystat. 

”Constant beeps and buzzes and nurses” (McKinley et al. 2002 s.31). Endast två av 35 

patienter upplevde inte personalens skratt och konversationer som störande och en patient 

kände sig utanför och hade gärna haft en TV bredvid sig, för att på så vis följa sitt 

favoritprogram på TV då han förstod och hade hört att personalen pratade om programmet.”I 

wish there were a TV in ICU. However, I am still able to keep up with the TV series that I 

have missed during my hospitalization. I have heard staff talking about its episodes” (Akansel 

& Kaymakc 2008 s. 1587). Även starka lampor i taket samt klockan på väggen med sina 

ljudliga tickningar förhindrar och stör sömn.  “The light in the ceiling that blinds you in the 

eyes”(McKinley et al. 2002 s.31). 

 

Omvårdnadsåtgärder 

Tamburri et al. (2004) fann i sin studie att patienter på intensivvårdsavdelning fått sin nattliga 

sömn störd av rutinmässiga omvårdnadsåtgärder och att dessa omvårdnadsåtgärder visade sig 

leda till att patienterna hade svårigheter att få längre sammanlänkande perioder av sömn. De 

fann även att det borde finnas goda möjligheter att öka chanserna för 

intensivvårdspatienternas möjlighet till sömn. De omvårdnadsåtgärder som störde den 

sammanhängande sömnen nattetid som Tamburri et al (2004) påtalade, var inte övervakning 

av vitala organ utan exempel på omvårdnadsåtgärder som hygienrutiner och bäddning. Dessa 

störande omvårdnadsåtgärder utfördes nattetid mellan klockan 02.00 till 05.00 endast för att 
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underlätta för dagpersonalen. Granja et al. (2005) beskrev i sin studie att vårdpersonalen 

borde minska på de aspekter som störde patienternas sömn. Aspekterna som omtalades var 

buller och ljus samt sensorisk stimuli.  Çelik et al. (2005) fann i sin studie att det som störde 

patienternas sömn var ljud orsakade av personalen och att patienterna kände sig fysisk och 

psykisk påfrestade av personalens ljudnivåer. De symtom som patienterna beskrev i studien 

var huvudvärk, trötthet och sömnproblem. 

 

Bullervana och ålder 

Akansel & Kaymakc (2008) fann att bullervana människor som hamnade som patient på 

intensivvårdsavdelning stördes mindre av den ljudnivå som förekom på 

intensivvårdsavdelning än patienter med mindre bullervana. Det visade sig att de patienter 

som tidigare varit patient på sjukhus och även då patient på intensivvårdsavdelning också 

stördes mindre relaterat till ljudnivåer. Walder et al (2000) fann i sin studie att det fanns 

skillnader gällande ålder och hur lätt en patient blev störd av aktiviteter och ljud på 

intensivvårdsavdelning. De äldre patienterna vaknade oftare och lättare av ljud än yngre 

patienter. Akansel & Kaymakc (2008) rangordnade störande ljud genom att mäta bullernivåer. 

De beskrev att ljudnivåerna på intensivvårdsavdelning var långt över de nivåer som anseddes 

vara lämpliga för att patienterna skulle få tillräckligt med sömn och vila.  

 

Smärta 

Orwelius et al. (2008) har i sin studie påvisat att störningar av sömn förekom, inte bara efter 6 

månader utan även efter tolv månader. Det visade sig vara den kroppsliga smärtan som till 

stor del störde sömnen. Huvudvärk och värk i kroppen gjorde sömnen dålig och livskvaliteten 

låg. 

 

Tabell 4. Översikt av litteratur vald till kategorin - Det som stör sömn på en 

intensivvårdsavdelning. 

Författare och titel Delfynd 
Akansel, N & Kaymakc, Ş 

 

Effects of intensive care unit noise on patients: a study 

on coronary artery bypass graft surgery patients. 
 

Har mätt ljudnivåer och rangordnat dessa. Påvisar att 

andra patienter på rummet stör mest sedan kommer 

därefter kommer alarm och aktiviteter. Sedan på 

tredjeplats personalens skratt och samtal.  

Çelik, S., Öztekin, D., Akyolcu, N & İşsever, H  

 

Sleep disturbance: the patient care activities applied at 

the night shift in the intensive care unit 

 

Påvisar att personalens aktiviteter och samtal leder till 

fysiska och psykiska påfrestningar.  

Granja, C., Lopes, A., Moreira, S., Dias, C., Costa-

Pereira, A & Carneiro, A 

 

Patients' recollections of experiences in the intensive 

care unitmay affect their quality of life 

Beskriver i sin studie aspekterna som stör patienterna 

sömn och vad personalen bör göra för att dämpa dessa 

störande aspekter. 

McKinley, S., Nagy, S., Stein-Parbury, J., Bramwell, 

M & Hudson, J  

 

Vulnerability and security in seriously ill patients in 

intensive care. 

Det som stör patienternas sömn är ljud från maskiner, 

personalens aktiviteter och samtal samt ljus. 

Tamburri, L M., DiBrienza, R., Zozula, R & Redeker, 

N S 

 

Nocturnal Care Interactions with patients in Critical 

Care Unite. 

Påstår att det är personalens omvårdnadsåtgärder som 

stör sömnen för IVA-patienterna och omöjliggör en 

längre stunds sammanlänkad sömn.  
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Walder, B., Francioli, D., Meyer, J J., Lançon M & 

Romand, J A  

 

Effects of guidelines implementation in a surgical 

intensive care unit to control nighttime light and noise 

levels. 

Påvisade att det finns skillnader i ålder gällande hur lätt 

en patient blir störd- 

 

Diskussion 

Huvudresultat   

Litteraturstudiens huvudresultat var upptäckten av vad störd sömn för patienterna efter 

vistelse på intensivvårdsavdelning har visat sig leda till. Tre huvudfynd har framkommit; 

fysiologiska aspekter av störd sömn, de psykologiska aspekterna av störd sömn samt det som 

stör sömn för patienterna på intensivvårdsavdelning. 

 

De fysiologiska aspekter av störd sömn som förekom var relaterat till patofysiologiska 

perspektiv. Patienterna hade efter sin hemkomst från intensivvårdsavdelningen fortsatt störd 

sömn med nedsatt livskvalitet. Förhöjt blodtryck, respiratoriska bekymmer och 

hjärtproblematik som följd av den störda sömnen på intensivvårdsavdelningen. Dessa 

problem innebar ett fortsatt vårdbehov för patienten. 

 

Psykologiska aspekterna på störd sömn som förekom var nedsatt sömnkvalitet. Patienterna 

lider av fortsatta sömnproblem med både insomningsproblematik samt svårigheten att behålla 

sömn hela natten efter vistelsen på intensivvårdsavdelning.  

 

Det som störde patienternas sömn på intensivvårdsavdelning visade sig vara miljön och 

omgivningen. Personalens skratt och samtal samt larmljud från apparatur och ljud från andra 

patienter var det mest störande aspekterna.   

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att belysa sömnens betydelse enligt litteraturen för inneliggande 

patienter på en intensivvårdsavdelning. Det som framkom under analysarbetet och som visat 

sig ha betydelse för patienterna och deras sömn under och efter vistelse på en 

intensivvårdsavdelning var bland annat de fysiologiska och psykologiska aspekterna.  

 

De fysiologiska aspekterna  

Patofysiologiskt perspektiv 

De fysiologiska aspekterna av störd sömn på intensivvårdsavdelning påverkade fysiologiska 

funktioner på ett patofysiologiskt sätt. Detta har medfört symtom som värk i kroppen, 

huvudvärk och trötthet som sedan leder till att patienterna behövt uppsöka sjukvård igen. Ihop 

med den nedsatta fysiska förmågan, värken i kroppen och insomningsproblem blev 

återhämtningen till det normala livet som patienterna hade innan sjukdom och vistelse på 

intensivvårdsavdelning förlängd. En vanligt förekommande effekt av störd sömn och som var 

ett fynd ur vald litteratur visade sig vara insomningsproblematiken. Det som framkom 

genomgående hos större delen av patienterna var att 75 % av de tillfrågade hade sex till 12 

månader efter intensivvårdsvistelsen fortfarande stora problem med sömnen. Detta medförde 

att det sociala livet fått inskränkningar och endast en fjärdedel av patienterna har kunnat 

återgå till tidigare arbete. Detta bekräftades i studier av Çelik et al. (2005) & Cooper et al. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Walder%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Francioli%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Meyer%20JJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Lan%C3%A7on%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Romand%20JA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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(2000) som beskrev den fysiska problematiken efter den störda sömnen på 

intensivvårdsavdelningen som kroppslig värk och huvudvärk. Det visade sig även att ett 

flertal av patienterna efter sin hemkomst fått skaffa professionell hjälp av sin husläkare för att 

komma tillrätta med smärtan i kroppen relaterat till den sömnförlust de utsatts för under 

intensivvårdsvistelsen. Även Orwelius et al. (2008) samt Gradner & Sibthorpe (2002) styrker 

detta i sina studier där de beskrev insomningsproblem efter vistelse på 

intensivvårdsavdelning. 

 

Som fynd i examensarbetet fanns respiratorisk påverkan och påverkan på kärl och hjärta som 

en effekt av nedsatt sömn.  Akansel & Kaymakc (2008) samt Lee (2001) skrev i sina studier 

om försämrad förmåga att reglera blodtryck och ökad risk för påverkan på hjärt-kärlsystemet.  

 

Dygnsperspektivet 

Dygnsperspektivet var en aspekt som framkom som påtagligt förvärrade situationen för 

intensivvårdspatienterna. Den förlorade dygnsrytmen som patienterna upplevde efter sin 

vistelse på intensivvårdsavdelning stannade kvar hos patienterna under en längre tid. Via 

förlust av dygnsrytm kunde patienterna uppleva förändringar i aktivitetsnivåerna under dygnet 

och svårigheter att sova på rätt tidpunkt.  Detta bekräftades av Taguchi et. al (2007) som 

beskrev i sin studie om ljusterapi för att återställa den naturliga dygnsrytmen. Det påvisades 

även att ljusterapi under intensivvårdstiden minskade på risken att patienterna skulle utveckla 

intensivvårds-syndrom eller delirium. Detta genom den ljusterapi som patienterna fått dagtid. 

Även Koch et. al (2006) bekräftade denna ljusterapibehandling för att motverka en förlorad 

dygnsrytm och detta medförde att de dagliga aktiviteterna ökade.  

 

Genusperspektiv 

Det framkom i en studie av Orwelius et al. (2008) att kvinnor sov sämre efter sin 

intensivvårdsvistelse än vad männen gjorde. En egen reflektion som författarna gjorde var om 

kvinnor klagar mindre gällande sin fysiska smärta än vad männen gör. Detta i sin tur kanske 

då leder till sämre smärtlindring? Att kvinnorna skulle bli mer störda än männen under sin 

vistelse på intensivvårdsavdelning kunde enligt Richardson (2003) vara relaterat till kvinnors 

sensibilitet. Kvinnor stördes lättare än män av den kringliggande miljön på 

intensivvårdsavdelningen.  

 

De psykologiska aspekterna 

Nedsatt sömnkvalitet 

Patienterna upplevde depression, aggression och en känsla av nedstämdhet utav bristen av 

sömn under intensivvårdstiden. McKinley et al. (2002) bekräftade också denna psykologiska 

aspekt i sin kvalitativa intervjustudie. Det som framkom var fysisk närhet som ingav trygghet 

och lugn hos intensivvårdspatienterna. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att en stressad och 

pressad patient som får en trygg hand på till exempel axeln regerar med sjunkande puls och 

ett lägre blodtryck. Även taktil massage och zonterapi har visat sig effektivt på stressande och 

pressande patienter. Detta styrks i en artikel av Fontaine et. al (2001) som beskrev strategier 

för att öka patienternas välbefinnande i utsatta och livshotande situationer. 

Familjemedlemmars närhet, musikterapi samt även aromterapi kan ha medverkat med lugnade 

effekter på patienterna.  
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En förlorad självkänsla 

En förlorad självkänsla visade sig inte direkt orsakad av sömnlöshet eller sömnbrist på 

intensivvårdsavdelning men framkom som ett vanligt följdtillstånd efter en vistelse som 

patient på intensivvårdsavdelning. En förlorad självkänsla var ett bifynd som framkom under 

analys av artiklarna. Patienterna påtalade att de inte kände sig tagna på allvar då de upplevde 

hallucinationer. Flertalet patienter påtalade kommunikationssvårigheterna som mest 

frustrerande. Dessa känslor tillsammans gav en känsla av otrygghet. Förlusten av egenkontroll 

och att befinna sig i en beroendesituation upplevdes med rädsla och ångest. Detta bekräftades 

av Gradner & Sibthorpe (2002), Hofhuis et al. (2008a), Lee et al (2009) samt McKinley et al 

(2002). 

 

Förnimmelser 

Förnimmelser eller mardrömmar upplevdes som ett stort bekymmer hos 

intensivvårdspatienterna både under och efter tiden på intensivvårdsavdelning. 

Mardrömmarna kunde liknas vid post traumatiskt stress syndrom och kunde i sin tur leda till 

ytterligare störd sömn och till koncentrationssvårigheter. Patienterna upplevde drömmarna 

eller förnimmelserna som mycket verklighetstrogna och upplevde stor rädsla samt frustration 

över oförmågan att göra sin röst hörd. Rädslan upplevdes så överväldigande att patienterna 

inte vågade sova. Granja et al (2005), Lee et al (2009) samt McKinley et al (2002) bekräftade 

denna aspekt.  

 

De sömnstörande aspekterna 

Miljö och omgivning 

I resultatet framkom att intensivvårdspatienter lider brist på sömn och sömnfrämjande 

åtgärder. Egen erfarenhet påvisade att detta verkar stämma överens med verkligheten som den 

ser ut idag. Enligt Krachman et.al. (1995) beror detta på patienternas sjukdom, den 

medicinska behandling som patienterna erhåller samt omgivningen på 

intensivvårdsavdelningen.  

 
En frågeställning i examensarbetet var vad som stör patienternas sömn på 

intensivvårdsavdelning. Det som framkom ur valda artiklar beträffande vad som störde 

sömnen för patienter på intensivvårdsavdelning var till större delen personalens aktiviteter, 

skratt och konversationer. Patienterna upplevde det som negativt att personalen pratade och 

misstolkade lätt konversationen. Detta fanns beskrivet i artiklar av Akansel & Kaymakc 

(2008) samt Çelik et al. (2005) de beskrev att två av 35 patienter inte upplevde personalens 

aktiviteter, skratt och konversationer som störande.  

 

Omvårdnadsåtgärder 

Tamburri et. al (2004) redovisade att tvättning och bäddning utfördes nattetid för att 

underlätta för dagpersonalen. En reflektion över denna information kan vara att 

omvårdnadspersonalen utför detta för egen vinnings skull och inte för patienternas bästa. Den 

som blir lidande i det långa loppet kan tänkas vara patienterna som fått in normala dygnsrytm 

störd av personalens rutiner. Honkus (2003) bekräftade detta i sin studie och beskrev att 

personalen bör utbildas i sömn och respektera patienternas sömn. Personalen beskrevs som 

patienternas advokater som borde driva patienternas talan. Arbetet borde vara inriktat på ett 

strukturerat och effektivt sätt som var patient- och omvårdnadsvänligt.  

 



23 

 

Bullervana och ålder 

Även buller, ljus och sensoriska stimuli visade sig leda till störd sömn för inneliggande 

patienter på intensivvårdsavdelning då ljudnivåerna visade sig var långt över vad som ansågs 

lämpligt för att underlätta möjligheten för tillräckligt med sömn och vila. Där ingick även ljud 

från andra patienter, dagliga rutiner samt larm från övervakningsutrustning. Detta beskrev 

Akansel & Kaymakc (2008), Granja et al (2005) samt Tamburri (2004). De beskrev även att 

bullervana patienter inte blev lika frekvent störda som de som innehar bullervana. 

 

Med tanke på att sjuka människor är mer intoleranta beträffande ljudnivåer borde denna 

aspekt tas i beaktande och ljudnivåerna dämpade, allt för att underlätta för vila och sömn. 

Akansel & Kaymakc (2008) beskrev vikten av dämpade ljudnivåer och tystnad i sin studie.  

 
Smärta 

Smärtan efter traumat eller operationen medförde en tänkbar orsak till patienternas störda 

sömn på intensivvårdsavdelning. Detta bekräftades av Orwelius et al. (2008) som beskrev den 

kroppsliga smärtan som en aspekt som orsakade sömnsvårigheterna. En reflektion över smärta 

och behandling av smärta gjordes då en artikel av Bourne & Mills (2004) beskrev att 

smärtbehandlingen kunde motverka sömn och i sig kunde detta leda till sömnstörningar. Detta 

upplevs motsägelsefullt då smärta motverkar sömnen och smärtbehandlande mediciner 

motverkar sömnen.  

 

Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att belysa sömnens betydelse, enligt litteraturen, för inneliggande 

patienter på en intensivvårdsavdelning. Frågeställningarna var utifrån vad litteraturen beskrev: 

Vad leder störd sömn till för inneliggande patienter på intensivvårdsavdelning? Vad stör 

sömnen för inneliggande patienter på intensivvårdsavdelning? 

 

För att svara på examensarbetets syfte och frågeställningar valdes en systematisk 

litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2003). Denna metod upplevdes som ett 

adekvat sätt att genomföra studien på. Genom användandet av en systematisk litteraturstudie 

har resultat från flera vetenskapliga studier vägts samman så att en ny och evidensbaserad 

kunskap erhållits inom valt område. Sökningar efter relevanta artiklar har utförts i databaserna 

Pubmed och Cinahl. Även andra databaser har besökts, t.ex. Academic Search Elite och 

Science Direct. Dessa gav dock inte några nya sökresultat och ingen artikel som svarade mot 

syftet påträffades. Ett gediget urval har banat väg fram till ett urval av fjorton artiklar som 

ligger till grund för resultatet. De utvalda artiklarna har genomgått granskning genom 

inklusions- och exklusionskriterier samt att de utvalda artiklarna har granskats enligt de 

protokoll som finns för kvalitetsgranskning av kvantitativa och kvalitativa artiklar i 

studiehandledningen utformad av Institutionen för hälsa och vård vid Karlstads universitet. 

Artiklar som handlande om intensivvårdssjuksköterskans sömnproblem, barn och 

småbarnsföräldrars sömnproblem på sjukhus samt artiklar som handlade om hur patienter och 

omvårdnadspersonalen upplever patienternas sömn exkluderades i litteraturstudien. Det som 

upplevts som viktigaste med artiklarna som använts i litteraturstudien var artiklarnas kvalitet 

och relevans inte kvantiteten. Artiklarna erhöll betyget hög kvalitet, medelhög kvalitet eller 

låg kvalitet. Fyra artiklar var av hög kvalitet, merparten artiklar var av medelhög kvalitet och 

två av låg kvalitet. Artiklarna med medelhög kvalitet hade endast få brister medan artiklar 

med låg kvalitet hade fler brister men innehöll berikande essens för studien. De vetenskapliga 

artiklarna som utgör resultatet i examensarbetet har också granskats utifrån en 
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innehållsanalys. Med den manifesta innehållsanalysen klarlades ett direkt synligt mönster av 

huvudkategorier och kategorier. Endast primärkällor har använts och rewiev-artiklar har 

exkluderats. Det har visat sig att artiklar som var av kvalitativ art gav en fylligare och djupare 

essens då det fanns citat med i texten som påvisade patienternas uppfattningar och 

upplevelser.  

 

En brist gällande valet av metod, en litteraturstudie, var risken för feltolkning som förekom då 

publicerat material tolkats på nytt av nya ögon och sammanställts till ny kunskap. Ytterligare 

brist och risk för feltolkning då allt material var skrivet på engelska och som översattes till 

svenska. En brist i urvalet var att urvalet endast bestod av fjorton artiklar och detta kan ses 

som ett litet urval för att stå till grund för ett tillförlitligt resultat. Det framkom ganska snabbt 

under de första sökningarna efter relevanta artiklar till examensarbetet att det fanns gott om 

artiklar som handlande om sömn och sömnrelaterade tillstånd. Tyvärr handlade flera av dessa 

artiklar om bland annat sömnproblem hos personalen, sömnproblem hos barn och föräldrar 

inskrivna på sjukhus samt medicinska åtgärder för att främja sömn. Det förekom även 

relevanta artiklar som blev exkluderade av den anledningen att de var publicerade före år 

2000.   

 

En fördel med studien har varit att vi varit två. Diskussioner gällande tolkningar, analyser och 

förståelse av textmaterial har därför minskat risken på feltolkningar. Författarna har analyserat 

och tolkat artiklarna objektivt efter bästa förmåga. Trovärdigheten har stärkts i litteraturstudien 

och anses vara tillförlitligt då analys och tolkning av datamaterialet skett värderingsfritt. Vi var 

vid studiens början utan erfarenhet från intensivvårdavdelning. Detta kunde vi se som något 

positivt då vi inte nyanserade resultatet utifrån egna erfarenheter gentemot examensarbetets 

resultat.  

 

Slutsats  

Att vara patient på en intensivvårdavdelning är inte bara ett fysiskt trauma utan det har också 

en psykisk aspekt. Att sömnen har stor betydelse för människans välbefinnande är redan 

sedan tidigare känt. Sömnens betydelse för en svårt sjuk individ är av största vikt för den 

fysiska och psykiska läkningsprocessen. Den sammanhängande sömnen på en 

intensivvårdsavdelning är inte tillfredsställande och möjliggör inte till den djupa 

rehabiliterande sömnen. Personalens ovetskap om vikten av god sammanhängande sömn gör 

att ljudnivåerna lätt överstiger önskvärda nivåer. Därtill sker omvårdnadsprocesser ofta 

nattetid, detta för att underlätta för dagpersonalen utan förståelse för de enskilda patienternas 

förlorade dygnsrytm. Patienterna upplever efter hemkomst från intensivvårdsavdelning 

fortfarande sömnproblem såsom insomningsproblem, problem att bibehålla sammanhängande 

sömn samt mardrömmar. Dessutom lider patienterna av fysisk smärta relaterad till 

sömnbristen. När dessa aspekter vägs samman kan det urskiljas ett mönster som påvisar att 

störd sömn på intensivvårdsavdelning leder till vardagliga svårigheter som kan leda till 

bekymmer att återgå till tidigare socialt liv och arbete.  

 

Förslag till framtida forskning 

Förslag till forskning inför framtiden kan vara en intervjustudie där patienter efter hemkomst 

får skatta mängden av den upplevda störda sömnen under intensivvårdstiden. Detta för att 

sedan kunna relatera den störda sömnen till fysiska och psykiska åkommor i ett längre 

tidsperspektiv. Det skulle också vara intressant att undersöka vad intensivvårdssjuksköterskor 

anser vara störande för intensivvårdspatienters sömn. Då vi i vårt examensarbete skönjde en 

viss skillnad i genusperspektiv och ålder skulle det vara en intressant aspekt studera vidare. I 
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förlängningen skulle detta kunna innebära mer individuellt anpassad omvårdnad relaterat till 

genusperspektivet och ålder.   

 

Klinisk tillämpbarhet 

Det är av största vikt att intensivvårdssjuksköterskan har fördjupade kunskaper om sömn, 

sömnens betydelse samt vad störd sömn leder till för intensivvårdspatienterna. De störande 

moment och den ljudnivån som förekommer på intensivvårdsavdelning omöjliggör till en 

sammanhängande djupare sömn. Det är den djupa sammanhängande sömnen som är den 

rehabiliterande. För god omvårdnad krävs tyvärr sömnstörande moment dygnet runt. För att 

främja den rehabiliterande sömnen är det av största vikt att skilja på natt och dag.  De 

omvårdnadsåtgärder som krävs bör göras dagtid i största möjliga mån. Ljud- och ljusnivåer 

bör dämpas nattetid. Det fysiska och psykiska traumat som patienterna utsatts för är 

påfrestande för kropp och själ. Via utveckling av intensivvårdssjuksköterskans kunskaper 

inom sömn och sömnbristens betydelse för intensivvårdspatienterna borde situationen 

förbättras för den enskilde patienten i dess situation. Förbättrade kunskaper i sömn och 

sömnbrist kan eventuellt leda till förkortad vårdtid på intensiven och snabbare rehabilitering 

tillbaka till det liv som patienten hade innan vistelse på intensivvårdsavdelning. 

.     

 

. 
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Analysschema  Bilaga 1 
Exempel på manifest innehållsanalys av artikeln skriven av Granja et.al (2005). 

Meningsenhet Subkategori Kategori Huvudkategori 
alla tillfrågade, 41% 

upplevde drömmar och 30% 

upplevde mardrömmar under 

sin vistelse 

intensivvårdsavdelning 

Upplevelse av drömmar 

och mardrömmar under 

IVA-vistelse 

Drömmar o 

mardrömmar 

Psykologiska aspekter 

Dessa patienter uppvisade en 

signifikant sämre HR-QOL, 

särskilt inom smärta/obehag 

och ångest/depression 

Nedsatt hälsorelaterad 

livskvalitet speciell R/T 

smärta o ångest 

Nedsatt HR-QOL Psykologiska aspekter 

störningar i sitt dagliga liv 

av dessa drömmar och 

mardrömmar kan antyda 

PTSD.  

Drömmar o mardrömmar i 

vardagen L/T PTSD 

PTSD Psykologiska aspekter 

Sömnstörningar var 

signifikant associerade med 

kvinnligt kön, ålder, är 

pensionerad och sämre HR-

QOL 

Sömnstörningar R/T kön, 

ålder och sysselsättning 

L/T nedsatt HR-QOL 

Nedsatt HR-QOL Psykologiska aspekter 

Trettioåtta procent av 

patienterna rapporterade 

svårigheter med att 

koncentrera i nuvarande 

dagliga verksamhet 

Nedsatt 

koncentrationsförmåga i 

det vardagliga livet 

Nedsatt 

koncentrations-

förmåga 

Psykologiska aspekter 

Trettiosex procent av 

patienterna rapporterade 

svårigheter med att komma 

ihåg senaste händelserna 

Korttidsminnessvårigheter  Minnessvårigheter Psykologiska aspekter 

Femtiosju procent av 

patienterna rapporterade mer 

trötthet vid 6 månader, dessa 

visade betydligt sämre HR-

QOL i alla dimensioner 

Trötthet 6 mån efter IVA-

vistelse och nedsatt HR-

QOL 

Trötthet o nedsatt 

HR-QOL 

Fysiska o psykologiska 

aspekter 

Trötthet var signifikant 

förknippade med 

möjligheten att återvända till 

sin tidigare nivå av aktivitet. 

Svårt att återuppta den 

tidigare sysselsättningen 

R/T trötthet 

Trötthet L/T svårighet 

att återuppta arbete 

Fysiska o psykologiska 

aspekter 

Det konstaterades också att 

nuvarande sömnstörningar, 

nuvarande drömmar och 

mardrömmar som stör 

vardagen, svårigheter att 

koncentrera sig och svårt att 

minnas händelserna 

Sömnstörningar L/T 

drömmar o mardrömmar 

som stör vardagen samt 

koncentrations- o 

minnessvårigheter 

Sömnstörningar L/T 

svårigheter i vardagen 

Psykologiska aspekter 
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Litteraturmatris Bilaga 2 

 

Litteraturmatris över valda och analyserade artiklar. 

Författare och Titel Syfte  Urval och metod Huvudresultat  Kvalitet 
Akansel  & Kaymakc  

 

Effects of intensive care unit noise 

on patients: a study on coronary 

artery bypass graft surgery 

patients. 

Syftet med studien var att mäta 

ljudnivåer i lokaler på en 

intensivvårdsavdelning och 

bestämma vilka bullernivåer som 

stör patienternas sömn.  

Urvalet bestod av 35 coronar by-

pass opererade patienter på en 

intensivvårdsavdelning.  

Metoden var en beskrivande 

tvärsnittsstudie. 

Ett av huvudresultaten var att 

bullernivåerna närmast 

sjuksköterskestationerna var 

högre och mer besvärande för 

patienterna än för de patienter 

som var placerade en bit ifrån. 

Ljudnivåmässigt var ljud från 

andra patienter på salen samt ljud 

från omvårdnadsarbetet det mest 

störande. Ljud från personalen 

var det ljud som oroade 

patienterna mest. 

 

Medelhög kvalitet 

Çelik, Öztekin, Akyolcu & İşsever   

 

Sleep disturbance: the patient care 

activities applied at the night shift 

in the intensive care unit. 

Syftet med studien var att 

fastställa frekvensen och formen 

av sjuksköterskors aktiviteter 

nattetid med sederade och icke 

sederade patienter på en 

intensivvårdsavdelning. 

Urvalet bestod av 30 sederade 

och 30 icke sederade patienter på 

en intensivvårdavdelning som 

slumpmässigt valdes ut. 

Metoden var en journal-

granskning. Där nattliga 

interventioner skrevs ner i en 

dagbok för varje inkluderad 

patient. 

Studiens huvudresultat var fyndet 

av de nattliga aktiviteterna hos 

alla patienter vare sig patienterna 

var sederade eller inte som störde 

patienterna sömn. Vid 

granskning av journaler fann 

författarna att omkring 51 

interventioner per patient och 

natt utfördes. 

 

Medelhög kvalitet 

Cooper, Thornley Young, Slutsky, 

Stewart & Hanly  

 

Sleep in Critically Ill Patients 

Requiring Mechanical Ventilation. 

Syftet med studien var att mäta 

sömn hos kritiskt sjuka patienter 

med behov av mekanisk 

ventilation och att definiera 

kriterier för framtida studier 

inom sömnkontinuitet hos denna 

patientgrupp. 

 

Urvalet bestod av 20 kritiskt 

sjuka patienter. 

Metoden var en prospektiv 

kohort studie. 

Huvudresultatet med studien var 

fyndet att mekaniskt ventilerade 

patienter hade ett förändrat 

sömnmönster samt en försämrad 

nattsömn 

Medelhög kvalitet 
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Författare och Titel Syfte  Urval och metod Huvudresultat  Kvalitet 
Fransen, P L., Siegle, G J & 

Buysse, D J  

 

Relationships between affect, 

vigilance, and sleepiness 

following sleep deprivation 

Syftet med denna pilotstudie var 

att undersöka sambandet mellan 

effekterna av sömnbrist på 

subjektiva och objektiva mått 

samt påverka den psyko-

motoriska vakenheten.  

 

Urvalet bestod av 29 friska och 

unga frivilliga deltagare som 

slumpmässigt valdes ut. 

Metoden beskriv inte i ord utan i 

handling men verkar vara en 

experimentell undersökning, det 

vill säga en intervention med 

randomisering.  

 

Huvudresultatet påvisade att en 

natts sömnlöshet leder till stora 

effekter på den psykomotoriska 

vakenheten, uthålligheten och 

sömnigheten.  

Låg kvalitet 

Gardner  & Sibthorpe  

 

Will he get back to normal? 

Survival and functional status after 

intensive care therapy 

Studiens syfte var att svara på de 

frågor som personalen och 

patienterna hade gällande det 

troliga tillfrisknandet efter sex 

månader efter utskrivning från 

intensivvårdsavdelning 

Urvalet bestod av 93 inkluderade 

patienter. Metoden var en 

prospektiv kohort studie.  

Huvudresultatet kom att bestå av 

kännedomen om att 

återhämtningen av de 

psykologiska effekterna tar 

längre tid än de fysiologiska 

effekterna av att vara patient på 

en intensivvårdsavdelning. Dock 

framkom det att det varierade 

från patient till patient 

 

Medelhög kvalitet 

Granja, Lopes, Moreira, Dias, 

Costa-Pereira & Carneiro 

 

Patients' recollections of 

experiences in the intensive care 

unitmay affect their quality of life 

Studien hade två syften. Det 

första syftet syftade till att samla 

in de upplevelser som patienterna 

hade efter sin vistelse på 

intensivvårdavdelning. Det andra 

syftet syftade till att korrelera 

minnena med erfarenheter från 

vistelsen på intensiv-

vårdsavdelningen och 

hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Urvalet bestod av 1433 patienter 

som besvarade frågor gällande 

den upplevelse de haft av att vara 

patient på intensivvårdavdelning. 

464 patienter besvarande den 

uppföljande enkäten sex månader 

efter utskrivning från 

intensivvårdavdelning. 

Huvudresultatet bestod av 

neuropsykologiska konsekvenser 

av att vara kritiskt sjuk med 

erfarenheter från att vårdats på en 

intensivvårdsavdelning. 

Medelhög kvalitet 
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Författare och Titel Syfte  Urval och metod Huvudresultat  Kvalitet 
Hofhuis, Spronk, van Stel, 

Schrijvers, Rommes & Bakker  

 

Experiences of critically ill 

patients in the ICU 

Syftet med studien var dels att 

utvärdera patienternas 

uppfattning gällande omvårdnad 

i samband med intensiv-vård, 

samt dels att undersöka 

patienternas uppfattningar och 

erfarenheter av att vara patient på 

intensivvårdsavdelning. 

Metod och urval bestod av två 

delar då student har hade en 

kvalitativ och en kvantitativ 

ansats. Den kvalitativa metoden 

(fas 1) bestod av semi-

strukturerade intervjuer med ett 

urval på 11 patienter. Den 

kvantitativa metoden (fas 2) 

bestod av en enkät med själv-

rapporteringsfrågor. Urvalet 

bestod av 100 patienter där 62 

patienter svarade och 50 

patienters svar som kunde 

användas. 

 

Det som framkom i studien var 

att information och stöd till 

patienterna upplevdes som 

viktigare och mer värdefullt för 

återhämtning från sjukdom för 

patienterna än sjuksköterskornas 

kompetens, tillgången till 

teknisk- och medicinsk 

utrustning. Det framkom även att 

patienterna upplevde sömn-

svårigheter relaterat till ljud och 

att dessa sömnproblem visade sig 

leda till vidare psykologiska 

aspekter. 

Hög kvalitet 

Hofhuis, Spronk, van Stel, 

Schrijvers, Rommes & Bakker, 

 

The Impact of Critical Illness on 

Perceived Health-Related Quality 

of Life During ICU Treatment, 

Hospital Stay, and After Hospital 

Discharge 

Syftet med studien var att 

utvärdera omedelbara effekter av 

allvarlig sjukdom, att vårdas på 

intensivvårdsavdelning och 

hälsorelaterad livskvalitet samt 

uppföljning av hälsorelaterad 

livskvalitet i anslutning till 

utskrivning från inten-

sivvårdsavdelning upp till sex 

månader efter utskrivning. 

 

Metoden var en prospektiv studie 

Urvalet bestod av alla patienter 

som skrevs in på 10 olika 

intensivvårdsavdelningar I 

Holland under 48 timmar. Totalt 

451 patienter inkluderades, där 

252 kunde utvärderas. Efter sex 

månader hade 159 avlidit och 40 

patienter lämnade in någon 

uppföljning. 

 

Huvudresultatet visar att 

patienter som varit inskrivna på 

intensivvårdsavdelning får 

försämrad hälsorelaterad 

livskvalitet efter utskrivning.  

Hög kvalitet 

Lee, Herridge, Gabor, Tansy, 

Matte & Hanly 

 

Chronic sleep disorders in 

survivors of the acute respiratory 

distress syndrome 

 

Syftet med studien var att 

beskriva etologin gällande 

kroniska sömnproblem hos 

överlevande ARDS-patienter 

Urvalet bestod av sju ARDS-

patienter tagna ur en annan 

kohortstudie.  

Metoden var en kvantitativ 

enkätstudie med själv-

rapporteringsfrågor samt att en 

omfattande polysomnografi 

utfördes på alla patienter.  

 

Huvudresultatet visade att det 

finns stor risk för att utveckla 

kroniska sömnproblem efter 

vistelse på intensivvårds-

avdelning för ARDS-patienterna. 

Medelhög kvalitet 
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Författare och Titel Syfte  Urval och metod Huvudresultat  Kvalitet 
Lee, Low & Twinn  

 

Older men’s experiences of sleep 

in the hospital.  

Syftet med studien var att 

undersöka äldre patienters 

sömnerfarenhet under en period 

på sjukhus. 

Urvalet bestod av sex män som 

valdes ut genom 

bekvämlighetsurval. 

Metoden var en explorativ 

kvalitativ design men semi-

strukturerade frågor samt 

dagboksanteckningar under en 

vecka. 

 

Huvudresultatet var att 

sömnstörningar är vanliga på 

sjukhus. 

Medelhög kvalitet 

McKinley, Nagy, Stein-Parbury, 

Bramwell & Hudson  

 

Vulnerability and security in 

seriously ill patients in intensive 

care. 

Syftet med studien var att få en 

förståelse för hur det är att vara 

en allvarligt sjuk patient på en  

intensivvårdsavdelning.  

 

Urvalet bestod av 14 tidigare 

intensivvårdspatienter.  

Metoden var kvalitativ med 

deskriptiv design där 

fokusgrupper intervjuades tre till 

sex månader efter utskrivning 

från intensivvårdsavdelning. 

Huvudresultatet visade att 

patienter som vårdats på 

intensivvårdsavdelning blev 

utsatta för emotionella och 

fysiska påfrestningar av både 

sjuksköterskor och övrig 

personal. Patienterna saknade 

information och patienterna 

upplevde rädsla, ångest samt en 

stor sårbarhet.  

 

Hög kvalitet 

Orwelius, Nordlund, Nordlund, 

Edéll-Gustafsson & Sjöberg  

 

Prevalence of sleep disturbances 

and long-term reduced health-

related quality of life after critical 

care: a prospective multicenter 

cohort study. 

Syftet med denna kohort studie 

var att undersöka förekomsten av 

störd sömn och patienternas 

hälosrelaterade livskvalitet efter 

intensivvård. En bedömning 

gjordes även gällande 

bakomliggande orsaker till störd 

sömn inklusive faktorer 

relaterade till allvarlig sjukdom.  

Urvalet bestod av 1625 patienter 

som uppfyllde inklusions-

kriterierna. Av dessa 1625 

patienter besvarade 911 patienter 

enkäten efter sex månader. 188 

patienter exkluderades efter 

första enkäten, därav svarade 723 

på första enkäten och 497 

patienter svarade på enkäten efter 

12 månader efter utskrivning från 

intensivvårdsavdelning.  

Metoden var prospektiv 

longitudinell. 

 

Huvudresultatet var att det fanns 

stora förändringar i den 

långsiktiga kvaliteten i 

sömnmönstret hos patienter sex 

till 12 månader efter vistelse på 

intensivvårdsavdelning. Störd 

sömn för denna patientgrupp 

visade sig vanlig. 

Hög kvalitet 
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Författare och Titel Syfte  Urval och metod Huvudresultat  Kvalitet 
Tamburri, DiBrienza, Zozula & 

Redeker 

 

Nocturnal Care Interactions with 

patients in Critical Care Unite. 

Syftet med studien var att 

undersöka frekvens, mönster och 

former av nattliga omvårdnads-

åtgärder på fyra intensiv-

vårdsavdelningar, analysera 

dessa inter-aktioner med 

patienternas ålder och placering 

på intensivvårdsavdelningen, 

samt analysera skillnader i de 

omvårdnadsåtgärder som 

utfördes nattetid på de fyra 

intensivvårdsavdelningarna.  

 

Urvalet bestod av 50 

randomiserade patienter . 

En retrospektiv journal-

granskningsmetod användes.  

Huvudresultatet visade att 

patienterna sällan blev lämnade i 

fred under längre stunder, 

interaktioner utfördes ofta. Detta 

medförde att sammanhängande 

perioder för sömn var svårt att 

erhålla för patienterna. 

Medelhög kvalitet 

Walder, Francioli, Meyer,  Lançon 

& Romand   

 

Effects of guidelines 

implementation in a surgical 

intensive care unit to control 

nighttime light and noise levels. 

Syftet med studien var att 

genomföra riktlinjer för att 

förbättra sömnkvalitén för 

patienterna samt ändra rutiner 

relaterat till dygnet runt 

aktiviteter som orsakade störd 

sömn på en 

intensivvårdsavdelning. 

Urvalet bestod av 50 svårt sjuka 

intensivvårdspatienter vid den 

första mätningen av ljud- och 

ljusnivåerna. Vid den andra 

mätningen bestod urvalet av 46 

intensivvårdspatienter. 

Metoden var prospektiv 

interventionell, där effekterna av 

nattliga aktiviteter observerades 

efter en förändring. 

  

Huvudresultatet visade att 

genomförandet av nya riktlinjer 

för att främja sömn medförde att 

ljusnivåerna minskade medan 

ljudnivåerna kvarstod som 

tidigare. 

Låg kvalitet 
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