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Sammanfattning

Sömn är ett av våra grundläggande behov. Att sova under sex eller över nio timmar 
per dygn ger ökad risk för följdsjukdomar och död. Detta kostar samhället både tid 
och pengar. Vuxna patienter sover sämre än normalt på sjukhus. Då kortvariga 
sömnproblem ofta är inkörsporten till långvariga sömnproblem är detta att beakta. 
Litteraturstudien behandlar effekter av interventioner utifrån sovmiljö, stressreduktion 
och hindrande av sensoriska impulser för vuxna patienter på sjukhus utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv. Det framkommer att interventioner för förbättrad sömn ger 
positiv effekt och i de flesta fall med statistisk signifikans. Det finns således en stärkt 
evidens för att omvårdnadsåtgärder ger bättre sömn för vuxna patienter på sjukhus. 
Detta visar i sin tur på att mer och bättre utbildning inom ämnet behövs för att spara 
på patienternas lidande och samhällets resurser. 
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Abstract 

Sleep is one of our basic needs. Sleeping less than six or more than nine hours per day 
will increase the risk for sequelae and death. This is costly for society regarding to 
both time and money. Adult patients in hospitals sleeps less than normal. As short 
term problems with sleep often are the gateway to long term problems with sleep this 
is worth noticing. This literature study deals with the effects of interventions 
regarding sleep environment, reduction of stress and prevation of sensory impulses 
for grown patients in hospital. It is revealed that al interventions for improved sleep 
leads to a positive effect, and in most cases this statistical significans. Thus there is 
strengthened evidence that nursing measures provide better sleep for adult patients in 
hospital. This show that more education within this subject is needed to save patients 
suffering and community resources. 
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Inledning 
Att sova är ett av människans grundläggande behov (Luyster, Strollo, Zee & Walch, 
2012). Att inte få tillräckligt med sömn eller sova dåligt är något alla råkar ut för 
någon gång. För drygt tio procent störs sömnen så mycket och ofta att 
allmäntillståndet påverkas (Åkerstedt, 2002). Patienter på sjukhus har enligt forskning 
ännu större risk för att drabbas av sömnlöshet eller sömnbrist (Unsal & Demir, 2012). 
Med sömnbrist följer en rad negativa symptom såsom trötthet, nedstämdhet, minskat 
välbefinnande, minskad stresstolerans, sämre funktionsförmåga, 
koncentrationssvårigheter och ibland ökad smärtkänslighet. Detta leder i sin tur till 
negativa effekter på sårläkning, träning och återhämtning vid sjukdom. Sömnbrist ger 
dessutom ökad risk för fetma, diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt död i 
förtid (Gellerstedt, Medin & Rydell Karlsson, 2013; Luyster, Strollo, Zee & Walsh, 
2012).  Sjukdomsdiagnoser som alla kostar samhället i tid, pengar och resurser. 
Kostnaderna för samhället stiger också då antalet olyckor på arbetsplatser och i 
trafiken ökar vid sömnbrist. Personer som upplever sömnproblem söker oftare läkare, 
löper större risk för att skada sig och kräver således mer sjukvårdsinsatser (Wade, 
2011). Långvariga sömnproblem startar oftast med tillfälliga problem att sova eller 
tillfälligt störd sömn (Åkerstedt, 2002). 

 

Bakgrund 
 

Sömn  
Mänsklig sömn består av två olika typer. Den ena kallas för Rapid-Eye-Movement 
(REM)-sömn och den andra non-REM-sömn (Ulfberg, 2010; Unsal & Demir, 2012; 
Åkerstedt, 2002). Den sistnämnda delas in i tre stadier, N1, N2 och N3 beroende på 
sömndjup. Varje del har sin unika karaktär i form av ögonrörelser och sömngrad.  
Under REM- sömnen är hjärnan aktiv och hjärnaktiviteten liknar vakenhet. Ögonen 
rör sig snabbt, där av namnet (Ulfberg, 2010; Åkerstedt, 2002). I non-REM-sömnens 
N1 och N2 går aktiviteten i hjärnan ner och sömnen blir djupare. I stadie N3 fördjupas 
sömnen ytterligare. Det är i N3 hjärnan vilar mest, hormoner utsöndras och 
återhämtningen i kroppen sker som bäst. Sömnstadierna uppträder enligt mönster som 
upprepar sig i cykler. Dessa cykler varar ungefär 90 – 110 minuter och upprepas fyra 
till sex gånger under en normal natts sömn. Täta störningar i sömnen gör att sömnens 
återhämtningsvärde minskar. Minskar gör då djupsömnen N3, medan stadie N1 ökar. 
Att vakna till några gånger under natten är dock helt normalt och oftast finns inget 
minne av detta när man vaknar (Luyster, Strollo, Zee & Walsh, 2012; Ulfberg, 2010; 
Unsal & Demir, 2012; Åkerstedt, 2002).  

Sömnbehovet styrs av en så kallad cirkadisk rytm samt hur och när vi sov senast. 
Denna cirkadiska rytm styrs från hypotalamus med ett intervall på 24-25 timmar. Ju 
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längre tid av vakenhet desto större upplevelse av trötthet. Den cirkadiska rytmen 
vidarebefordras ut till resten av kroppen med hjälp av olika hormoner. 
Grundprincipen är katabolism (nedbrytning-energifrigörelse) på dagtid, och 
anabolism (uppbyggnad av celler) på natten (Luyster, Strollo, Zee & Walsh, 2012; 
Åkerstedt, 2002).  

Kroppstemperatur är som högst klockan 17 och som lägst klockan 05. När 
temperaturen är som lägst är det lättast att sova. Trötthetshormonet melatonin är som 
högst på natten och stresshormonet kortisol är högst tidigt på morgonen (Ulfberg, 
2010). Människan är starkt ljusberoende och därmed programmerade till maximal 
prestation dagtid. På vintern är den biologiska natten längre än på sommaren. Minskat 
ljus gör att melatoninnivåerna blir bredare. (Ulfberg, 2010; Unsal & Demir, 2012; 
Åkerstedt, 2002). Om man är morgon- eller kvällsmänniska, sömnlängd samt 
sömnsvårigheter går ofta i arv (Luyster, Strollo, Zee & Walsh, 2012).  

Normal sömnlängd är ungefär åtta timmar. Att sova under sex timmar eller över nio 
timmar ger ökad risk för följdsjukdomar (Ulfberg, 2010; Åkerstedt, 2002). Kortare 
perioder av mindre sömn går att ta igen senare under till exempel vecko- eller 
helgdagar. Sömnen kompenseras då genom att man sover mer i stadie N3. Alla sover 
dåligt under perioder av livet. Dessa tillfälliga sömnproblem kan bli inkörsporten till 
långvariga sömnproblem (Luyster, Strollo, Zee & Walsh, 2012; Ulfberg, 2010; Unsal 
& Demir, 2012; Åkerstedt, 2002). Kvinnor har ett något större sömnbehov än män. 
Både sömnlängd och sömnbehov minskar med ålder. Med stigande ålder blir sömnen 
ytligare och antalet gånger man vaknar till under sömnen blir fler (Luyster, Strollo, 
Zee & Walsh, 2012; Ulfberg, 2010; Unsal & Demir, 2012; Åkerstedt, 2002).  

 

Faktorer som påverkar sömn 
Ljud påverkar sömn och förmågan att förbli sovande. Man väcks vid ungefär 45 
decibel (dB), vilket motsvarar en lågmäld konversation. Ljud med mening till 
exempel ett barns gnyende kan dock väcka vid lägre dB (Åkerstedt, 2002). World 
Health Organisation (WHO, 1999) rekommenderar en ljudnivå på 30 dB i sovrum och 
under 40 dB i miljön utanför för att förebygga negativa hälsoeffekter. Deras 
rekommendationer är ett max på 35 dB i rum där patienter vistas eller får 
behandlingar.  

Ljus har väckande effekt, ju skarpare ljus desto svårare att somna eller fortsätta sova. 
Nio procent av rumsljus släpps in genom slutna ögonlock (Åkerstedt, 2002). Sömn 
stimuleras vid lagom rumstemperatur. Valet av kläder och hur mycket sängkläder 
man har spelar därför roll. Lagom värme i sängen, samt att sova i ett kallt rum är bra 
för sömn. Att frysa eller vara för varm har negativ effekt på sömn. En sänkning av 
kroppstemperaturen på ungefär två tiondels grader tycks vara nödvändig för 
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insomnandet (Åkerstedt, 2002). Om yttre stimuli nivån sänks eller är konstant länge 
leder detta till sömn då nervsystem är konstruerat för att reagera på förändringar. Det 
är därför lättare att somna om omgivningen är eller blir monoton (Unsal & Demir, 
2012; Åkerstedt, 2002).  

Kaffe, te och coladrycker verkar stimulerande precis som hunger. Alkohol underlättar 
insomnande, men leder till sömnstörningar senare och då framförallt när man ska 
vakna igen (Ulfberg, 2010; Åkerstedt, 2002). Tendensen att snarka och ha 
andningsuppehåll är större vid alkoholpåverkan, vilket påverkar sömnen negativt. 
Fysisk aktivitet är värdefull för sömn om den avslutas ca två timmar innan 
sänggående. Just innan sänggående är fysisk aktivitet med lägre intensitet, såsom 
promenader, dock att föredra för att lättare kunna somna och sova gott. Att hålla sig 
vid god fysik kondition är rent generellt främjande för sömn. Intensiteten bör då ökas 
så att pulsen stiger med puls på 180 minus ålder (Ulfberg, 2010; Åkerstedt, 2002).  

På sjukhus tillkommer ytterligare omständigheter som stör sömn och risken att vakna 
(Gellerstedt, Medin & Rydell Karlsson, 2013; Viana da Costa & Ceolim, 2012). 
Smärta ger både svårigheter att somna och ökad väckningstendens. Oro och 
utmattning kan störa. Mediciner behöver ofta ges med bestämda intervall och således 
även nattetid. Slangar och sladdar kan oroa och hindrar naturlig rörelse i sängen. 
Ovana och upplevt obekväma sängar stör med dess plastskydd, ovana kuddar och 
täcke. Personal stör genom att de hörs och syns. Därtill finns det i miljön diverse 
ovana ljud såsom ringsignaler, mätapparatsljud, telefonsignaler och rörelseljud som 
stör. Sår och operationssnitt hindrar normala rörelser i sängen, vilket påverkar sömn 
så att patienter på sjukhus upplever sämre sömn än normalt. Sämre sömn än normalt 
är dock att förvänta vid sjukhusvistelse (Gellerstedt, Medin & Rydell Karlsson, 2013; 
Viana da Costa & Ceolim, 2012). Patienter som ligger på kirurgiska avdelningar störs 
mer än de patienter som ligger på medicinska avdelningar. Kvinnor upplever sämre 
sömn än män och ensamstående sover sämre än par. Även lägre utbildning är 
förknippat med sämre sömn (Gellerstedt, Medin & Rydell Karlsson, 2013;Unsal & 
Demir, 2012; Viana de Costa & Ceolim, 2013). 

När man upplever sömnbrist är en tupplur ett effektivt och värdefullt komplement till 
övrig sömn (Åkerstedt, 2002). Som tupplur räknas sömn som är kortare än en halv 
nattsömn, det vill säga för de flesta under fyra timmar. En lite kortare tupplur på en 
till två timmar kan ersätta många timmars övrig sömn. För att övervinna tillfällig 
trötthet kan så lite som 20 minuters sömn vara lagom  
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Effekter av sömnbrist 
Sömnbrist leder till en rad negativa effekter för kropp och själ. Sju till åtta timmars 
sömn innebär minskad risk för negativa effekter. Både att sova för lite (<6 timmar) 
och för mycket (> 9 timmar) kan ge besvär. Människor riskerar att dö i förtid genom 
att sova för lite (Unsal & Demir, 2012). Risken för att drabbas av hjärt- och 
kärlsjukdomar ökar. Hjärtinfarkt, stroke, ateroskleros och högt blodtryck är några av 
diagnoserna som är vanliga vid sömnbrist. Ur ett metaboliskt perspektiv ökar risken 
att drabbas av fetma och typ II-diabetes. Dessutom ökar risken att drabbas av bröst-, 
prostata-, livmoderhals- och tarmcancer. Att köra fordon för trött kan jämföras med 
att köra onykter. Olycksrisken ökar med så mycket som 20 procent i trafiken och på 
arbetsplatser på grund av sömnbrist (Luyster, Strollo, Zee & Walsh, 2012; Ulfberg, 
2010). I Nationalencyklopedin (NE, 2017) finns en definition av sömnlöshet, 
inso´mnia, och den jämställs här med sömnsvårigheter och definieras som svårigheter 
att somna in eller onormala uppvaknanden eller en kombination av dessa. I 
omvårdnadsdiagnossystemet NANDA finns diagnoserna sömnsvårigheter och stört 
sömnmönster definierade och klassificerade för omvårdnadens kunskapsfält 
(Herdman & Kamitsuru, 2015). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Sveriges författningssamling (SFS 1982:763) 
säger i § 2c (2014:822) att hälso- och sjukvården ska arbeta för att förbygga ohälsa. 
På sjukhus är det sjuksköterskan som administrerar ordinerade sömnmedel till 
patienter. Ofta är dessa sömnmedel ordinerade vid behov och sjuksköterskan blir 
indirekt den som tar ansvar för både farmakologiska och icke-farmakologiska 
behandlingar vid sömnproblem. Sjuksköterskor behöver kunskap om sömn, sömnbrist 
negativa effekter och patienters uppfattning om sömn på sjukhus. En bred kunskap 
och förståelse om sömn skulle ge sjuksköterskor stora möjligheter att möjliggöra 
sömn för patienter (Gellerstedt, Medin & Rydell Karlsson, 2013). Virginia Henderson 
(1982), en pionjär inom omvårdnad och en omvårdnadsteoretiker vars definition av 
omvårdnad ofta används av WHO i olika sammanhang skriver följande: 

”Det är sjuksköterskans speciella uppgift att hjälpa individen, frisk eller sjuk, 
att utföra sådana handlingar som främjar hälsa eller leder till återvinnandet av 
sådana (eller till fridfull död) och som individen ska kunna utföra utan hjälp 
om han eller hon har den nödvändiga styrkan, viljan eller kunskapen. Denna 
uppgift skall utföras på ett sådant sätt att man hjälper vederbörande att klar sej 
på egen hand så snart som möjligt” (Henderson, 1982, s.10).  

Henderson menar att omvårdnad är sjuksköterskans unika funktion och uppgift 
oberoende av läkarens uppgift (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 
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Hendersons behovsteori visar vilken vård alla patienter är i behov av oavsett 
medicinsk diagnos, behandling och omgivning. Hon uppmärksammar patienternas 
behov av sömn och vila och att sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienterna till 
detta (Hendersson, 1982. s.34). Som förslag på åtgärder nämner hon smärtlindring, 
minskning av störande ljud, reducering av störande lukt- och synintryck, massage, 
lugn musik, lektyr, avsaknad av hunger, utförd kvällshygien, iordningställd bädd och 
mänsklig kontakt. För att minska behovet av läkemedel förespråkar hon alla dessa av 
varandra oberoende omvårdnadshandlingar. Allt för att inte skapa ett 
läkemedelsberoende som kan vara både skadligt och oroande för patienten. Genom att 
hjälpa patienten att lära (Henderson, 1982, s. 52) menar hon att sjuksköterskan ska 
utbilda och undervisa patienterna till självhjälp när det är möjligt. I detta fallet lära 
patienten vad denne själv kan göra för att sova bättre. Patienten ska både känna sig 
delaktig och känna sig ha kontroll över sin situation och sin sömn. Vidare menar 
Henderson (1982) att sjuksköterskan har mer faktisk tid med patienterna än läkarna, 
och bör ta varje tillfälle i akt att svara på frågor och därmed undervisa patienterna när 
så är möjligt. Sjuksköterskor måste förstå vikten av information och upplysning. 
Henderson (1982) konstaterar också att kropp och själ inte kan skiljas från varandra 
utan att de hänger ihop (Egidius & Norberg, 1988; Henderson, 1982; Wiklund Gustin 
& Lindwall, 2012). Detta talar för att främja sömn är något sjuksköterskor och all 
hälso- och sjukvårdspersonal bör ägna sig åt. 

Problemformulering 
Sömn är ett grundläggande behov som blir lidande som vuxen patient på sjukhus. Då 
hälso- och sjukvårdspersonal är ålagda via lagar och uppmanade via 
omvårdnadsteoretiker att främja grundläggande behov, avses här att via en 
litteraturstudie ta reda på vilka interventionsstudier för sömn som har effekt på sömn 
hos vuxna patienter på sjukhus.  

 

Syfte 
Att beskriva effekter av interventionsstudier för sömn hos vuxna patienter på sjukhus. 

 
Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2016). 
Intentionen var att skapa en överblick över forskningsläget i fråga om effekter av 
interventionsstudier för sömn hos patienter inlagda på sjukhus genom att skapa en 
sammanställning av aktuella vetenskapliga artiklar i ämnet.  
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Datainsamling 
För att hitta sökord inom omvårdnadens kunskapsfält användes NANDA diagnoserna 
(Herdman & Kaitsuru, 2015) för sömn för att påbörja sökningsprocessen. Dessa är 
sömnsvårigheter (insomnia), sömnbrist (sleep deprivation) och stört sömnmönster 
(disturbed sleep pattern). Insomnia och sleep var de sökord som gav träffar när en 
övergripande sökning (Forsberg och Wengström, 2016) gjordes i databaserna 
CINAHL Complete, PubMed, MedSök och PsycINFO för att ta reda på om det fanns 
tillräckligt med material för att fullfölja litteraturstudien. Databaserna valdes för att få 
en bredd på material att jobba med och för att de har fokus på forskning inom hälso- 
och sjukvård (Forsberg & Wengström, 2016). CINAHL Complete är en databas för 
omvårdnad, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. PubMed innehåller referenser inom 
omvårdnad, medicin och odontologi. MedSök är en gemensam sökportal inom Region 
Skåne för medicinska e-tidskrifter, e-böcker och databaser. PsykINFO fokuserar på 
psykologisk forskning och närliggande områden inom omvårdnad och medicin. 
Sökorden valdes utifrån litteraturstudiens syfte (Forsberg och Wengström, 2016).  

Gemensamma sökord för alla databaser var nursing(omvårdnad), sleep(sömn) och 
insomnia(sömnbrist) som huvudord och adult(vuxna), interventions(interventioner), 
inpatients(patienter) och hospitalized(inlagd på sjukhus). I databasen PsycINFO 
användes även psychiatric ward som sökord då det förslogs av databasen som 
ämnesord till inpatients. I CINAHL söktes även på experimental study då det förslogs 
av CINAHL Headings (CH) i denna databas.  De svenska orden översattes med hjälp 
av ämnesordslistan svenska Medical Subject Headings (MeSH) termer (Karolinska 
Insitutet, 2017) och användes i PubMed och MedSök. I PsykINFO söktes med 
ämnesorden och i CINAHL söktes med hjälp av CH som bygger på MeSH termer. 
CINAHL Headings ämnesord blev samma som MeSH termerna. Trunkering och 
Booelska operatorn AND användes i kombinationerna.  

Inklusionskriterierna var först studier publicerade inom tio år. Därefter söktes även 
med begränsning på fem år. I den slutliga sökningen fastställdes följande 
inklusionskriterier: studier publicerade inom fem år, peer reviewed, kvalitet Grad I 
eller II enligt Carlsson och Eimans (2013) bedömningsmall för kvantitativa artiklar, 
personer över 18 år, sjukhusmiljö, skrivna på svenska eller engelska, effekter av 
interventioner (Bilaga A). Sökningen utfördes 2017-02-02 i två omgångar (Bilaga B). 
De funna artiklarnas abstract med titel, syfte, metod och resultat lästes igenom 
allteftersom artiklarna hittades. Sökorden som använts i artiklarna granskades för att 
eventuellt få uppslag på nya sökord. Detta gjordes för att skapa en överblicka av om 
det fanns tillräckligt med material att jobba vidare på med femårsbegränsningen på 
sökningarna. 
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En ytterligare sökning med samma sökord, i samma databaser och med samma 
inklusionskriterier skedde i början av maj. Efter granskning med Carlsson & Eimans 
(2013) bedömningsmall kunde ytterligare en studie kunna läggas till bland 
resultatartiklarna. Totalt antal blev slutligen tio vetenskapliga artiklar. 

 
Databearbetning 
Samtligt valda artiklar granskades med Carlsson & Eimans (2013) bedömningsmall 
för kvantitativa studier. Bedömningsmallens princip är en poängsättning från 0-3 med 
20 frågor som behandlar abstract, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och 
slutsats i studien som granskas. Högre poäng ger högre grad av kvalitet på studien. 
Totalsummans maximala poäng är 47.  En procentsats räknas ut där grad I är 80 %, 
grad II 70 % och grad III 60 %. En artikel (Engwall, Fridh, Johanson, Bergbom & 
Lindahl, 2015) granskades även kvalitativt enligt Carlsson & Eimans (2013) 
bedömningsmall för kvalitativa studier. Principen i denna är densamma som i den 
kvantitativa. En poängsättning från 0-3 med 20 frågor som granskar studien. 
Maxpoäng i den kvalitativa bedömningsmallen är 48 poäng. Procentsatsen räknas ut 
som i den kvantitativa mallen och gradsatserna är de samma. Kvalitetsgranskningen 
resulterade i tio artiklar som bedömdes ha så hög kvalité att de kunde användas som 
resultatartiklar (Bilaga B).  

De slutliga tio artiklarna lästes igenom ett flertal gånger och granskades var för sig 
utifrån syftet med litteraturstudien (Bilaga C). Därefter kategoriserades artiklarna i 
tema enligt sömninterventionernas huvudfokus för att uppnå förbättra sömn hos 
vuxna patienter på sjukhus. Tre teman skapades och blev sovmiljö, hindrande av 
sensoriska impulser och stressreduktion. Dessa teman granskades som helhet och var 
för sig för att få en överblick över vilka interventioner som hade effekt och vilka som 
inte hade effekt på sömn hos vuxna patienter på sjukhus. 

I artikelöversikten (Bilaga C) presenteras författarna, publikations år, var den 
publicerats, land där interventionen gjordes, databasen artikeln hittades i, metod, 
urval, datainsamling, dataanalys, bortfall, slutsats och vetenskaplig kvalité (Carlsson 
& Eiman, 2013).  

 
Forskningsetiska överväganden 
Forskning har ett krav på sig att vara etiskt övervägd. 

 ”God etik är en viktig aspekt i all vetenskaplig forskning. Intresset för att 
inhämta ny kunskap ska alltid vägas mot kravet att skydda de individer som 
deltar i undersökningen” (Forsberg & Wengström, 2016, s.132).  
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I Sverige regleras detta genom två lagar: Lag om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS, 2003:460) och Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204). Lag om 
etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) säger i § 1: ”Denna 
lag innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och 
även biologiskt material från människor”. Dess syfte är att i all forskning skydda 
respekten för människovärdet och den enskilda människan. Bestämmelser om 
samtycke i all sådan forskning ingår också. Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) 
syftar enligt § 1 till ”att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks 
genom behandling av personuppgifter” och behandlar således hur forskare ska hantera 
alla personuppgifter som de kommer över via forskning.  

Belmontrapporten som kom ut 1979 har angett en etisk analytisk plattform som 
påverkat många forskningsetiska koder (Henricson, 2012). Belmontrapporten (1997) 
menar att all forskning ska utföras med tre etiska principer i åtanke: skyldighet att 
göra gott, forskning ska inte skada samt att frågan som ska besvaras ska vara relevant 
och till nytta för vetenskapen eller samhället. Forskning ska ge oss tillförlitliga svar. 
Riskerna och obehaget för de som deltar ska alltid minimeras. En noga avvägning 
mellan nytta och risk ska göras. Rättvis behandling gäller främst valet av 
försökspersoner. Dessa bör inte vara underprivilegierade eller sårbara grupper om det 
går att välja andra grupper i samhället. Alla grupper i samhället som kan ha nytta av 
forskningen bör också få delta i den, till exempel både kvinnor och män, inte antingen 
eller. Forskning ska ske med respekt för individen och alla människors rätt att styra 
över sina egna liv. De som ingår ska få information om vad som ingår i studien, vad 
den innebär och sedan eventuellt samtycka i ett så kallat informerat samtycke. Ibland 
kan principen Replacement, Refinement och Reduction (3R) vara relevant här. Den 
innebär att så långt det är möjligt ska sårbara grupper eller grupper som inte kan ge 
samtycke, till exempel djur och medvetslösa, ersättas genom andra forskningsmetoder 
eller ska forskaren förfina sina metoder så att så få individer som möjligt behöver 
delta i studien (Castensson, 2013; Henricson, 2012).  

Etiska överväganden bör även göras vid litteraturstudier beträffande urval och 
presentation av resultat(Forsberg & Wengström, 2016). Detta görs genom att endast 
välja studier som fått tillstånd av någon etisk kommitté eller där noggranna etiska 
överväganden har gjorts. Alla artiklar som ingår i studien ska redovisas och alla 
resultat redovisas, både de resultat som stödjer och de som inte stödjer hypotesen 
(Forsberg & Wengström, 2016).  

I samtliga artiklar som här presenteras har etiskt godkännande inhämtats och/eller 
etiska överväganden gjorts. Samtliga interventionsstudier har syftat till att försöka att 
hitta vad som kan förbättra sömn för patienter på sjukhus och intentionerna är således 
goda. Samtliga artiklar har exkluderat de mest sårbara patienterna från att medverka 
t.ex. patienter i livets slutskede (Ducloux, Guisado & Pautex, 2012). Deltagarna eller 
deras anhöriga har gett sina tillstånd efter att de i möjligaste mån blivit informerade 
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om studierna och vad de innebär. De etiska tillstånden från deltagarna är skriftliga. 
Etiskt tillstånd har också inhämtats från de medverkande sjukhusen. I samtliga studier 
har både män och kvinnor deltagit. Patienterna har varit i varierande ålder och av 
varierande etnisk härkomst.  

Resultat 
För att få en överblick över om någon eller några sorters interventioner hade mer 
effekt på vuxna patienters sömn på sjukhus än andra, så delades artiklarna upp i tre 
interventions teman:  

Sovmiljö 

Här placerades artiklar med interventioner som handlade om påverkan på den 
omgivande sovmiljön via ljud-, ljus-, temperaturjusteringar. Detta på rummen där 
patienterna sov, men också i närmiljön till dessa rum. Ljudjusteringarna skedde bland 
annat genom att sänka ljudvolymen på telefoner. Personalen gjordes uppmärksammad 
på ljud för att sänka sin ljudnivå på tal, och för att få dem att reflektera över på vad 
som orsakar störande ljud. Allt för att få personalen att i möjligaste mån undvika att 
störa med ljud nattetid. Ljusjusteringar gjordes genom att sänka belysningen nattetid 
eller genom att jämföra upplevelsen av ljus i ett patientrum med ordinarie belysning 
med ett patientrum med ljus enligt cirkadisk rytm. Temperaturjusteringar gjordes 
genom att sänka rumstemperaturen på nätterna. Tre artiklar platsade under detta tema 
(Engwall, Fridh, Johansson, Bergbom & Lindahl, 2015; Laguna-Parras, Jerez-Rojas, 
Garcia-Fernandez, Carrasco-Rodriguez & Nogales-Vargas-Machuca, 2012; Thomas, 
Salas, Gamaldo, Chik, Huffman, Raquinha och Hoeschs, 2012). Inom tema sovmiljö 
gav alla artiklar signifikans för förbättrad sömn via interventionerna. Två av artiklarna 
har tveksam, men dock, signifikansvärde för denna förbättrade sömn (Engwall, Fridh, 
Johansson, Bergbom & Lindahl, 2015; Thomas, Salas, Gamaldo, Chik, Huffman, 
Raquinha & Hoeschs, 2012), se tabell 2.  

I Engwall, Fridh, Johansson, Bergbom och Lindahl (2015)  poängterar deltagarna 
behovet av att sova nattetid. Patienterna blev tilldelade att sova i två olika patientrum. 
Det ena patientrummets belysning justerades enligt cirkadisk rytm, det andra 
patientrummets belysning ändrades inte. I denna studie konstaterades att upplevelse 
av ljus/belysning är olika även under samma ljusförhållande. Det som några upplever 
som för mörkt för att kunna sova, upplever andra för ljust. De patienter som var 
oroliga ville ha det ljusare så att personalen syntes och därmed skapade en lugnande 
effekt. Patientrummet med ljus enligt cirkadisk rytm upplevdes mer behagligt än 
ljuset i de ordinarie rummen. Patienterna i rummet med ljus enligt cirkadisk rytm 
upplevde att de piggnade till allt eftersom ljuset på morgonen ökade. I detta rum sov 
patienterna även dagtid om de kände ett behov av att göra så. Några hade inte 
reflekterat alls över ljuset i detta rum.  
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Thomas, Salas, Gamaldo, Chik, Huffman, Raquinha och Hoesch (2012) mätte 
ljudvolym i sovmiljön. Denna studie var uppdelad i fyra faser. Fas 1 och 3 var pretest 
faser där fas 1var baseline och fas 3 en så kallad washout fas där interventionerna togs 
bort under sex månader. Fas 2 och 4 var postfaser, det vill säga interventionsfaser. I 
fas 2 pågick Basic Sleep Rounds (BSR) under fyra månader och i fas 4 pågick Delux 
Sleep Rounds (DSR) under ytterligare fyra månader. Ljudet totalt sett ökade under 
studiens gång (p= 0,001) under fas 1-3 där ljudvolym mättes. Denna totalt sett ökande 
ljudvolym upplevdes inte som störande när sömninterventionerna (BSR, DSR) 
pågick. Värt att nämna är att ljudvolymen under de mest sovande timmarna på dygnet, 
klockan 23-05, låg på 35-40 dB vilket är i linje med WHO:s (1999) 
ljudrekommendationer för sömn. I fas 4 (DSR) blev det tekniska problem med 
ljudmätarna och ljudvolymen kunde inte mätas.  

Hindrande av sensoriska impulser 

I denna grupp placerades artiklar där interventionerna gav distraktionsljud med 
White-noisemaskin och de som delande ut öronproppar och ögonmask. Tre artiklar 
platsade under detta tema (Farrehi, Clore, Scott, vanini & Clauw, 2016; Hu, Jiang, 
Hegadoren & Zhang, 2015; Thomas, Salas, Gamaldo, Chik, Huffman, Raquinha & 
Hoeschs, 2012). Alla interventioner som genomfördes gav signifikans för förbättrad 
sömn hos patienterna.  

Thomas, Salas, Gamaldo, Chik, Huffman, Raquinha och Hoeschs (2012) lät 
patienterna skatta 12 variabler utifrån en skala från 1-7, där 7 var sämst. När tid eller 
antal gånger efterfrågades fanns en underskala i minuter, timmar eller antal gånger. 
Variablerna handlade om svårigheter att sova, hur länge och hur ofta man vaknade 
samt insomning mätt i tid. Skattades gjordes även störningar såsom rumskamrater, 
smärta, personal, ljus och ljud. Det framkom att smärta, personalens arbete och 
rumskamrater var det som störde sömnen mest. Ljud på eller utanför rummet samt 
ljud utanför byggnaden upplevdes inte som störande. Påverkade gjorde inte heller 
temperatur eller ljus.  

Stressreduktion 

Här placerades artiklar med interventioner som avsåg att stressreducera med 
avslappningsövningar, massage och akupressur. Under temat placerades också de som 
tillgodosåg behovet av att gå en sista gång på toaletten innan sänggående, de som 
hanterade serverande av extra fika och varm dryck på kvällen, de som spelade 
lugnande musik och de som såg till att sängen var optimerad för sömn genom att 
tillexempel bädda och erbjuda extra filt. Här platsade åtta artiklar (Alparslan, Orsal & 
Unsal, 2016; Ducloux, Guisado & Pautex, 2012; Francis & D´silva, 2012; Hu, Jiang, 
Hegadoren & Zhangs, 2015; Laguna-Parras, Jerez-Rojas, Garcia-Fernandez, 
Carrasco-Rodriguez & Nogales-Vargas-Machuca, 2012; Lu, Lin, Chen, Tsang & Su, 
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2013; Su, Lai, Chang, Yiin, Perng & Chen, 2012; Thomas, Salas, Gamaldo, Chik, 
Huffman, Raquinha & Hoeschs, 2012). En artikel i detta tema (Ducloux, Guisado & 
Pautex, 2012) visade Non Signifikans (NS) av interventionerna. En stor del av de få 
patienterna i denna artikel upplevde förbättrad sömn, de övriga oförändrad sömn. 
Signifikansvärdet för förbättrad sömn landade strax under signifikans. Övriga artiklar 
gav signifikans för förbättrad sömn hos patienterna. I en artikel (Su, Lai, Chang, Yiin, 
Perng & Chen, 2012) i detta tema konstateras att oavsett sociodemografiska 
förhållanden så sover de allra flesta mindre på sjukhus än det optimala genomsnittet 
på drygt åtta timmar.  

Su, Lai, Chang, Yiin, Perng och Chen (2012) lät patienter lyssna på musik och 
förutom sömn mättes även puls, blodtryck och andningsfrekvens hos patienterna. Med 
interventioner sjönk pulsen och blodtrycket signifikant i jämförelse mellan kontroll- 
och interventionsgrupperna, se tabell 2. Andningsfrekvensen sjönk signifikant, men 
först efter 30 minuters lyssnande på lugnande musik. Innan dess uppmättes ingen 
signifikans för förbättrad sömn på andningsfrekvensen. Detta betyder att 
interventionsgruppens patienter efterhand kunde slappna av mer och få mer vila. I 
denna artikel (Su, Lai, Chang, Yiin, Perng & Chen, 2012) konstaterades också att 
oavsett sociodemografiska förhållanden så sover de allra flesta mindre på sjukhus än 
det optimala genomsnittet på drygt åtta timmar. 

I Hu, Jiang, Hegadoren och Zhangs (2015) studie samlades nattlig urin in för att mäta 
dess kortisol- och melatoninnivåer pre- och postoperativt. Ingen signifikant skillnad, 
varken i kortisol- eller melatoninnivåer kunde uppmätas mellan interventions- och 
kontrollgruppen. Melatonin nivåerna låg dock signifikant lägre (p= 0,01) 
postoperativt jämför med preoperativt i båda grupperna. Nivåerna av kortisol var 
signifikant högre (p= 0,00) postoperativ dag ett och två jämfört med preoperativt 
vilket indikerar att kroppen stressar postoperativt. 

Laguna-Parras, Jerez-Rojas, Garcia-Fernandez, Carrasco-Rodriguez och Nogales-
Vargas-Machuca (2012) konstaterade med hjälp av Oviedo Sleep Questionarie 
(OSQ)-skalor och Nursing Outcome Classification (NOC)-skalor i sin studie av 291 
patienter, att patienter som tog sedativa/sömnmedicin rapporterade en marginellt ökad 
livskvalitet. De sov fler timmar och vaknade inte på natten. De kände sig dock tröttare 
inte bara på morgonen utan också hela dagen. De hade även en högre risk för negativa 
kognitiva episoder senare under dygnet. En kortare tids användning av 
sedativa/sömnmediciner gav dubbelt så stor risk att få en motsatt, alltså negativ, effekt 
på livskvaliteten. Under studiens gång minskade användningen av centralstimulerande 
stimulantia fast patienternas upplevda sömn blev bättre. 
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Två artiklar platsade således under två teman (Hu, Jiang, Hegadoren & Zhang, 2015; 
Laguna-Parras, Jerez-Rojas, Garcia-Fernandez, Carrasco-Rodriguez & Nogales-
Vargas-Machuca, 2012) och en platsade under alla tre teman (Thomas, Salas, 
Gamaldo, Chik, Huffman, Raquinha & Hoeschs, 2012). För överskådlighet, se tabell 
1: Artiklarnas tillhörighet till tema.    

 

 

 

 

 
Tabell 1. Artiklarnas tillhörighet till tema 
Författare,  
år 

Sovmiljö Hindra 
sensoriska 
impulser 

Stressreduktion 

1. Alparslan et al.  
   2016 

  Avslappnings-
övningar 

2. Ducloux et al.  
   2012 

  Avslappnings-
övning och 
lugnande musik 

3. Engwall et al.  
   2015 

Rumsljus enligt 
cirkadisk rytm 
jämfört med 
sedvanligt rum 

  

4. Farrehi, et. al.  
   2016 

 Sömnmask, 
öronproppar, 
distraktionsljud= 
White-noise 
maskin 

 

5. Francis, et. al  
   2012 

  Progressiv muskel-
avslappning 

6. Hu, et. al.  
   2015 

 Ögonmask och 
öronproppar 

Lugnande musik 

7. Laguna-Parras, et. al.   
   2012 

Ljud-, ljus-, och 
temperatur-
justeringar  

 Extra toalettbesök, 
optimerad säng 

8. Lu, et. al.  
   2013 

  Akupressur 

9. Su, et. al.  
   2012 

  Lugnande musik 

10. Thomas, et. al.  
   2012 

Ljud-, ljus-, 
temperatur-
justeringar 

Distraktionsljud= 
White-noise 
maskin 

Varm mjölk, 
optimerad säng, 
extra toalettbesök 
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Sammantaget medförde sömninterventionerna, oavsett tema, förbättrad sömn hos 
vuxna patienter på sjukhus. Således spelade inte vilken typ av sömnintervention man 
genomförde någon betydande roll. Oavsett tema, det vill säga, oavsett vad som 
gjordes för att förbättra sömn för vuxna patienter på sjukhus, så blev sömnen bättre. 
Att ha sömn i åtanke och veta vad som krävs för att somna och sova, är vad som 
behövs för att vuxna patienter på sjukhus ska sova bättre.  

Artiklarna med dess interventionsdesign, tematillhörighet, interventionstyp, antal 
medverkande och bortfall, mätmetod som använts och effekter av 
interventionsstudierna mätt i signifikans (p =) presenteras i tabell 2: Effekter av 
interventionsstudierna.  
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Tabell 2: Effekter av interventionsstudierna.  
Författare, 
år, land 

Interventions 
design 

Tema Interventions- 
typ 

n= antal 
(bortfall) 

Mätmetod Effekt 
p= 

Alparslan 
et.al., 2016, 
Turkiet 

Intervention 
med pre-post 
kontrollgrupp 

Stressreduktion Avslappnings-
övningar 

282 (-) PSQI 0,00 

Ducloux 
et.al., 2012, 
Schweitz 

Randomiserad 
intervention 
med 
kontrollgrupp 

Stressreduktion Avslappnings-
övningar och 
lugnande musik 

18 (7) NSR NS 

Engwall 
et.al., 2015, 
Sverige 

Intervention 
med 
kontrollgrupp 

Sovmiljö Rumsljus enligt 
cirkadisk rytm 
jämfört med 
sedvanligt rum 

100 (0) Studiespecifikt 
frågeformulär 

0,04-0,05 

Farrehi 
et.al., 2016, 
USA 

Randomiserad 
intervention 
med 
kontrollgrupp 

Hindrande av 
sensoriska 
impulser 

Sömnmask, 
öronproppar och 
White noise-
maskin 

86 (0) PROMIS, BPI 0,028 

Frances 
et.al., 2012, 
Indien 

Randomiserad 
intervention 
med 
kontrollgrupp 

Stressreduktion Progressiv 
muskel-
avslappning 

60 (-) PSQI, QOS 0,00-0,01 

Hu et.al., 
2015, Kina 

Randomiserad 
intervention 
med 
kontrollgrupp 

Hindrande av 
sensoriska 
impulser + 
stressreduktion 

Ögonamsk, 
öronproppar och 
lugnande musik 

50 (5) Studiespecifikt 
frågeformulär, 
insamling av urin 

0,00-0,0047 

Laguna-
Parras et.al., 
2012, 
Spanien 

Intervention 
med pre-
posttest  

Sovmiljö + 
stressreduktion 

Ljud-, öjus- och 
temperatur 
justeringar. Extra 
toalettbesök och 
optímerad säng 

291 (2) NOC, OSQ <0,001 

Lu et.al., 
2013, 
Taiwan 

Randomiserad 
intervention 
med 
kontrollgrupp 

Stressreduktion Akupressur 63 (3) PSQI, actigraf på 
vrist 

<0,001 

Su et.al., 
2012, 
Taiwan 

Randomiserad 
intervention 
med 
kontrollgrupp 

Stressreduktion Lugnande musik 28 (0) VSH, EEG, EOG,  
 

Sömn:0,012-
0,08 
Puls: 0,03-
0,001 
Blodtryck: 
0,04-0,01 
Andning: 
0,038- 
<0,001 

Thomas 
et.al., 2012, 
USA 

Intervention 
med två pre- 
posttest 

Sovmiljö + 
hindrande av 
sensoriska 
impulser + 
stressreduktion 

Ljud- Ljus- Lukt- 
och temperatur- 
justeringar, 
Whitenoise-
maskin, extra 
toalettbesök och 
optimerad säng 

Sömn: 253 
(0) 
Ljud: 95 
(32) pga. 
tekniska 
problem 
med 
apparatur  

Studiespecifikt- 
och Press Ganey 
frågeformulär, 
Vernier Sound 
Level Meter 

Sömn: Fas 4 
NS,  
fas 2 0,001- 
0,02, 
fas 3 sämre 
0,002-0,01 
Ljud: ökade 
fas 1-3 
<0,001,  
lägre kl. 23-
05 <0,001  

PSQI= Pittsburg Sleep Quality Index NSR= Numerical Raiting Scale, PROMIS= Patient Reported Outcomes Information 
System, NS= Noll SignifikansBPI= Brief Pain Inventory, EEG= ElectroencephalografQOS= Quality Of Sleep,  EOG= 
Electroculograf OSQ= Oviedo Sleep Questiona, NOC= Nursing Outcome Classification,NIC= Nursing Intervention 
Classification,VSH=Verran and Synder-Halpern Sleep Scale 
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Övriga effekter 
Studien som Francis & D´silva (2012) gjort mätte skillnader i sömn utifrån 
sociodemografiska förhållanden såsom ålder, kön, utbildningsnivå, religion, 
familjeförhållande, antal barn, inkomstnivå, yrke och sjukdomsdiagnoser. Dessa 
sociodemografiska förhållanden hade i Francis & D´silvas (2012) studie inte någon 
betydelse för sömn (p= < 0.05). Alparslan, Orsal & Unsal (2016) visar däremot i sin 
studie att sjukdomsdiagnoser som är kroniska, högt blodtryck, vätskedrivande 
medicinering och tidigare sömnproblem påverkar sömn (p= > 0.05). Alparslan, Orsal 
& Unsal (2016) håller däremot med om att ålder, kön, familjeförhållande och 
yrkesnivå inte påverkar sömn. Påverkar gör inte heller diabetes och fetma enligt båda 
studierna (Alparslan, Orsal & Unsal, 2016; Francis & D´silvas, 2012). 

Su, Lai, Chang, Yiin, Perng och Chen (2012) konstaterar att patienter på 
intensivvårdsavdelningar sover lite och ofta blir störda när de väl somnat. Detta 
konstaterades genom att samla in och bearbeta Verran Synder-Harper (VSH) 
sömnskalor. Dessa sömnskalor fylldes i av alla patienterna i både kontroll- och 
interventionsgruppen, totalt 28 patienter. Thomas, Salas, Gamaldo, Chik, Huffman, 
Raquinha och Hoesch (2012) konstaterar samma sak med hjälp av frågeformulär. I 
deras studie där 253 patienter deltog rapporterade patienterna ett medeltal på fem 
timmars sömn per natt, vilket är mindre än den sömnmängd vi som människor 
behöver för att må bra enligt sömnforskare. 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
I sökprocessen användes NANDA diagnoserna (Herdman & Kamitsuru, 2015) för att 
finna sökord för sömn inom omvårdnadens kunskapsfält. NANDAs diagnoser är 
sömnsvårigheter (eng. insomnia), sömnbrist (eng. sleep deprivation) och stört 
sömnmönster (eng. disturbed sleep pattern). Dessa sökord utgjorde basen för den 
första övergripande sökningen. Det visade sig att endast insomnia och sleep gav 
fruktbart resultat. Detta visar att kunskap om sömn finns utanför omvårdnadens 
vetenskapliga fält och utgör ett tvärvetenskapligt intresseområde med insomnia som 
gemensam terminologi. 

För att öka validiteten gjordes både en övergripande och en slutlig sökning i 
databaserna och sökning skedde då i flera databaser. Detta ökar validiteten enligt 
Henricson (2012). Även en övergripande sökning av litteratur i ämnet sömn och 
sömnlöshet gjordes för att få mer kunskap. Både validiteten och reabiliteten av 
resultaten ökar enligt Henricson (2012), då alla studier jämförde sina resultat mot en 
kontrollgrupp och då dessa kontrollgrupper var signifikant jämförbara med 
interventionsgrupperna sociodemografiskt. Pålitligheten säkerhetsställs då alla studier 
granskats med samma mätinstrument (Carlsson och Eiman, 2013) och av samma 
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person. Att alla artiklars vetenskapliga kvalitet har blivit bedömd enligt samma 
kriterier ökar pålitligheten enligt Henricson (2012). Då forskning enligt Forsberg & 
Wengström (2016) är en färskvara, blev begränsningen satt till fem år. Detta för att 
leta efter det som var aktuell forskning inom ämnet. Överförbarheten ökar då alla 
resultatartiklar presenterar statistiska analyser som är gjorda med validerade 
testmetoder (Forsberg & Wengström, 2016). Några av resultatartiklarna använde 
samma mätinstrument för att mäta sömnens effektivitet och kvalitet, alla validerade 
och vedertagna (PSQI, NSR, VSH, OSQ, PROMIS). Detta ökar validiteten enligt 
Henricson (2012). Press–Ganey användes i en (Thomas, Salas, Gamaldo, Chik, 
Huffman, Raquinha & Hoesch, 2012). Detta är en undersökningsmetod som gjorts av 
ett företag i USA. Där används den över hela landet. Svaren samlas in från många 
sjukhus och jämförs statistiskt var för sig och mot varandra. Detta gör att denna 
mätmetod välanvänd och beprövad, därmed kan den anses tillförlitlig enligt 
Henricson (2012). Bevisvärdet i studierna är enligt Forsberg & Wengström (2016, s 
82) högt, då de är experimentellt prospektiva och gjorda med kontrollgrupper. 

I två artiklar (Alparslan, Orsal & Unsal, 2016; Francis & D´silva, 2012; Laguna-
Parras, Jerez-Rojas, Garcia-Fernandez, Carrasco-Rodriguez & Nogales-Vargas-
Machuca, 2012) har bortfall inte angivits. Detta kan bero på att bara de som tackat ja 
till att delta i studien har tagits med i studien dvs. planerat bortfall (Henricson, 2012). 
Två studier (Ducloux, Guisado & Pautex, 2012;Thomas, Salas, Gamaldo, Chik, 
Huffman, Raquinha & Hoesch, 2012) har procentuellt stort bortfall (22-44 %, 33 %). 
Vilket är en svaghet med studien. I den första av dessa (Ducloux, Guisado & Pautex, 
2012) diskuteras detta bortfall som i procent blir stort då bara nio patienter från början 
deltog i varje fas. Innehållet i denna studie har tolkats med försiktighet enligt 
Henriksons (2012) utsaga om reabilitet. Den har dock tagits med här då det var den 
studie som inte visade på samma resultat som de övriga studierna med liknande 
interventioner. Detta för att inte bara behålla studier med önskat resultat. Den 
sistnämnda (Thomas, Salas, Gamaldo, Chik, Huffman, Raquinha & Hoesch, 2012) 
hade ett stort antal medverkande från början. Med bortfallet inkluderat blev antalet 
medverkande större än i de flesta andra resultatstudier, se Tabell 2. Det stora bortfallet 
i delar av denna studie beror på tekniska problem med apparaten som mätte ljud. Då 
undersökningen pågick under en längre tid, sammanlagt 16 månader, borde man lagt 
in service av dessa apparater någon gång under perioden. Trots det högre bortfallet i 
dessa studier så har de fått en hög grad av tillförlitlighet enligt bedömningsmallen för 
kvalitet (Carlsson & Eiman, 2013). Detta indikerar att studier kan ha många svagheter 
trots hög kvalitétsgrad enligt bedömningsmallen och pekar på en svaghet i denna 
bedömningsmall. 

Studierna är alla kvantitativa. En (Engwall, Fridh, Johanson, Bergbom & Lindahl, 
2015) är både kvalitativ och kvantitativa. De kvantitativa studierna har efterfrågat 
upplevelser hos patienterna via skalor på upplevelser, validerade frågeformulär och 
intervjuer. Sifferskalorna har direkt översatts till statistiska resultat. Intervjuerna har 
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transkripterats. Både frågeformulären och transkriptionerna har lästs upprepade 
gånger, koder skapades och teman av svaren bildades. Via datorprogram har dessa 
koder och teman gjorts om till statiska resultat, se bilaga C. Att hantera upplevelser 
statistiskt kan göra att reabiliteten sänks enligt Henricson (2012). Detta då samma 
situation upplevs olika av olika personer. 

Det engelska språket i artiklarna kan ha medfört en risk för att något har tolkats fel på 
grund av översättningar till svenska. För att öka tillförlitligheten har tveksamma 
översättningar diskuterats med kollega som har kunskaper av att skriva vetenskapliga 
artiklar på engelska.  

Förförståelse för denna litteraturstudie utgörs av erfarenheter av arbete på sjukhus 
som nattarbetande sjuksköterska väl förtrogen med miljön och med åsikten är att 
sömn ofta glöms bort och inte anses vara så viktig på sjukhus. Detta bör beaktas med 
tanke på förförståelse och bias (Henricson, 2012).  

Resultatdiskussion 
Denna studie stärker evidensen för omvårdnadsinterventioner för förbättrad sömn hos 
vuxna patienter på sjukhus. Studierna innehöll många olika sömninterventioner som 
alla hade positiv effekt och förbättrade vuxna patienters sömn på sjukhus. Detta 
bekräftas av Robinson, Weitzel och Henderson (2005) som i sin studie genomförde 
sömninterventioner från alla tre teman. Sömninterventioner i deras studie hade effekt 
på patienternas upplevda sömn, 75 % av de deltagande patienterna tyckte att 
sömninterventionerna hjälpt dem att sova och sova gott och 80 % kände sig utvilade 
när de vaknade. Att få en varm filt upplevdes som mest sömngivande, efter det 
ryggmassage och i fallande skala hjälpte sedan varm dryck, stängda dörrar, 
avslappningsband, musik, aromaterapi och öronproppar. Det som upplevdes som 
störande för sömn i denna studie var främst ljud, men också smärta, andningsproblem 
och drömmar.  

Hendersson (1982) hävdar i sina teorier att sömn och sömnlöshet är en fråga som 
tillhör de grundläggande behoven. Sömninterventionerna i artiklarna handlar till stor 
del om interventioner som sjuksköterskan, enligt Henderson, ska utföra inom sin 
yrkesprofession och som borde vara en naturlig del av vårdandet. Att mycket finns 
kvar att arbeta med inom ämnet blir tydligt när resultatet av artiklarna granskats. En 
rad olika interventioner visade sig alla ge effekt på sömn hos vuxna patienter på 
sjukhus. Oavsett om det var faktisk eller upplevd sömn som mättes så blev det 
signifikant förbättrad sömn hos patienterna när sömninterventioner väl genomfördes.  
Gellerstedt, Medin, Kumlin och Rydell Karlsson (2015) kom i sin studie fram till 
slutsatsen att sjuksköterskor har viljan men för lite kunskap om sömnens betydelse för 
patienternas välmående och tillfrisknande. Kunskapsluckor fanns även när det gäller 
hur man med relativt enkla medel kan hjälpa patienter till bättre sömn på sjukhus. Att 
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kunskapsluckorna om sömn och sömnförbyggande åtgärder hos sjuksköterskor är 
stora konstateras också av Yilmaz, Sayin och Gurler (2012). 

Katie Erikson och hennes medförfattare Nordman och Myllemäki (1999) menar att 
kärnan i ett vårdvetenskapligt evidensbegrepp bör utgöras av den bästa evidensen. 
Denna bästa evidens består av det sanna, det sköna och det goda. Dessa ska sättas i 
relation till patienten, dvs. vårdande med det som är det bästa för patienten sett ur 
dessa synvinklar. Erikson, Nordman och Myllemäki (1999) menar också att grunden 
för god omvårdnad är tro, hopp och kärlek. Tron är hälsans grundsubstans, hopp ger 
hälsan inriktning och kärlek är hälsans form. Varje patient är unik och bör vårdas i 
enighet med dennes kropp, själ och ande. Då människan inte upplever balans till 
kropp, själ och ande, kan detta komma till uttryck genom hälsoproblem, behov och 
begär. Allt detta eftersom kroppen, själen och anden är nära sammanlänkade och 
interagerar med varandra. Vårdpersonalens konkreta mål bör därför vara att tillgodose 
patienternas behov av balans utifrån alla dessa aspekter. Detta genom att med visad 
respekt stödja och uppmuntra, utan att därmed kränka eller utöva makt. Att lära 
patienter möta och reflektera över sin situation för att eventuellt uppnå insikt och 
förståelse för denna. Insikten och kan i sin tur leda till accepterande av lidande i 
processen mot läkning av både kropp, själ och ande, och detta är vad vårdande består 
av. Erikson, Nordman och Myllemäki (1999) menar att vi alla är beroende av 
relationer som stöd i denna process. Ett vårdande med grund i evidensbegrepp som 
tillägnas patienten är det som ska förnya vårdarbetet. Sömn är ett grundläggande 
behov (Luyster, Strollo, Zee & Walch, 2012). Då Erikson, Nordman och Myllemäki 
(1999)  menar att omvårdnadens mål är att tillgodose patienternas behov och är deras 
evidensbegrepp en bra utgångspunkt att arbeta från. Vårdpersonal finns på plats runt 
och för patienter på sjukhus som ett stöd. Via sin patientnära kontakt kan de se och 
möta patienten med dennes individuella behov för sömn på dagen och på natten. 
Tillsammans med patienten kan de komma fram till förslag på åtgärder för att främja 
sömn eller få patienten att acceptera tillfälligt försämrad sömn. Detta genom att via 
kunskap och yrkeserfarenhet stödja, upplysa, undervisa och förklara 
sjukdomssituationen och göra den begriplig för patienten. En individuell plan för 
förbättrad sömn under sjukhusvistelsen kan upprättas i samförstånd med patienten och 
med dennes individuella behov av sömn i fokus. 

Patienterna i Thomas, Salas, Gamaldo, Chik, Huffman, Raquinha och Hoesch (2012) 
studie sov bra trots ökande total ljudvolym under interventionerna. Enligt Eriksons 
(1999) evidensbegrepp kan interventionerna som genomfördes ha gjort att 
patienternas sammanlagda behov av omvårdnad för sömn blev tillfredsställda och 
detta gav ökad sömn, trotts ökande ljudvolym. Det kan också bero på att ljud med 
mening och monotona upprepande ljud inte upplevs som störande (Unsal & Demir, 
2012; Åkerstedt, 2002). En ytterligare anledning kan vara att den uppmätt 
ljudvolymen var låg klockan 23-05. Då ljudvolymen ökade totalt sett innebär detta att 
ljudvolymen ökade klockan 06-22. Detta påverkar inte nattsömnen, den tid vi 
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vanligtvis sover som bäst. Detta kan i sin tur ha påverkat resultatet att ljudet inte 
upplevdes som störande trots att ljudvolymen totalt sett ökade.  

Att kvinnor skulle sova sämre än män, ensamstående sämre än gifta och de med lägre 
utbildning sämre än de med högre (Luyster, Strollo, Zee & Walsh, 2012; NE; Ulfberg, 
2010; Unsal & Demir, 2012; Åkerstedt, 2002) bekräftas inte av de studier som 
granskats här. Att exogena förhållande spelar större roll för sömn på sjukhus än 
endogena såsom ålder, kön, utbildning och civilstånd bekräftas av Yilmaz, Sayin och 
Gurler (2012).  

Det faktum att kortvariga sömnproblem alltid kan skapa långvariga sömnproblem 
(Åkerstedt, 2002) är att beakta både ur ekonomisk- och lidandeperspektiv. Som 
anställd inom hälso- och sjukvården är vi ålagda att arbeta för att förebygga ohälsa via 
HSL och SFS. För hälso- och sjukvårdspersonal är omvårdnad och därmed 
lidandeperspektivet således det viktigaste. 

Några studier (Ducloux, Guisado & Pautex, 2012; Engwall, Fridh, Johansson, 
Bergbom & Lindahl, 2015; Su, Lai, Chang, Yiin, Perng & Chen, 2012) kan diskuteras 
i fråga om både signifikans och NS. När bör man anse att bortfall och litet 
deltagarantal inte gör resultaten tillförlitliga, och långt ska man låta en studie fortlöpa 
för att få signifikans? Kan man räkna att musik ger signifikans först efter 30 minuter 
som signifikans för sömn? Kan man räkna ett resultat på p< 0.05 som signifikant eller 
bör signifikansgränsen alltid ligga på p< 0.01? 

Det omvårdnadsdiagnostiska systemet NANDA, de klassificerade 
omvårdnadsinterventionerna Nursing Interventions Classification (NIC) och de 
klassificerade målen med omvårdnad i Nursing Outcomes Classification (NOC) borde 
få större utrymme i vårdverksamheter samt på utbildningar inom hälso- och sjukvård. 
De innehåller alla många av de interventioner och åtagande som Henderson (1982) 
förespråkar. Dessa inbär också den helhetssyn på patienten vi vårdar som Erikson, 
Nordman och Myllemäki (1999) menar är god omvårdnad och därmed deras bästa 
evidens.  Denna bästa evidens som enligt dem utgör en förutsättning för fortsatt 
utveckling framåt.  
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Konklusion och implikation 
Oavsett om det var faktisk eller upplevd sömn som mättes så blev det förbättrad sömn 
hos vuxna patienter på sjukhus när omvårdnadsmässiga sömninterventioner 
genomfördes. Inget tema av sömninterventioner gav bättre resultat för sömn än något 
annat. Omvårdnadsmässigt blir konklusionen att allt man kan göra för att förbättra 
sömn för vuxna patienter på sjukhus är bättre än att göra ingenting alls. Att ha 
kunskap om vad som påverkar sömn och sträva efter att uppnå dessa faktorer spelar 
stor roll för patienternas sömn, välmående och återhämtning. 

Vikten av att verksamheter och utbildningar inom hälso- och sjukvård prioriterar även 
sömn och sömnförbyggande åtgärder är klart då det framkommer att allt som görs för 
att förbättra sömn hos vuxna patienter på sjukhus också ger bättre sömn. En del av 
studiernas interventioner kräver mer av hälso- och sjukvårdpersonalen i form av högre 
utbildning. Många av interventioner är dock väldigt enkla att genomföra och borde 
vara standard på sjukhusavdelningar. Att förbereda inför natten genom att minska 
personalens ljudnivå, sänka belysning, släcka tv-apparater, erbjuda patienter en extra 
filt, extra mat och ett extra toalettbesök innan sänggående borde alla lära sig göra på 
utbildningar inom hälso- och sjukvård. Att göra behandlingar nattetid så samlade i tid 
som möjligt borde också vara kunskap man förvärvar. Det faktum att 
sedativa/sömnmediciner kan ge mer negativa effekter än positiva är också ett faktum 
som gör att övriga interventioner för förbättrad sömn borde få både mer fokus och 
mer utbildningstid. 

Ingen av studierna har behandlat långtidseffekterna av interventionerna eller om de 
patienter som fått handgripliga tips om sömnförebyggande åtgärder har fortsatt med 
dessa hemma, om och när det behövts. Vad händer när dessa patienter blir inlagda på 
sjukhus igen? Kan de då ta med sig sina nya kunskaper och praktisera dessa på egen 
hand? Gör de det? Och med vilket resultat? Alla frågor som kan forskas på ytterligare. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Medsök Cinahl PubMed PsycINFO 

Sömnlöshet Insomnia MeSH Insomnia CH Insomnia MeSH Insomnia 

Patienter/vårdtagare 
Inpatients MeSH 
Hospitalized 

Inpatients CH 
Hospitalized 

Inpatients MeSH 
Hospitalized 

Inpatients 
Psychiatric Ward 
Hospitalized 

Vuxna Adult MeSH Adult CH Adult MeSH Adult 

Interventioner Intervention MeSH Intervention CH Intervention MeSH Intervention 

Sömn Sleep MeSH Sleep CH Sleep MeSH Sleep 

Omvårdnad Nursing MeSH Nursing CH Nursing MeSH Nursing 
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Tabell 2: Sökhistorik                      * = dubletter 

 

 

 

 

170202+ 
170501 PubMed 

Sleep AND nursing AND 
intervention* AND hospitalized  58 58 8 2 + 3* 

 PubMed 

Sleep AND nursing AND 
intervention* AND hospitalized 
AND adult* 15 15 2 1* 

 PubMed 
Sleep AND nursing AND 
intervention* AND inpatients 67 67 5 3 

       

       

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

170202+ 
170501 Medsök 

sleep AND nursing AND 
intervention* AND inpatients AND 
adult* 42 42 8 4 

 Medsök 

insomnia AND nursing AND 
intervention* AND inpatients AND 
adult* 10 10 1 1* 

 Medsök 

insomnia AND nursing AND 
intervention* AND hospitalized 
AND adult* 3 3 1 1* 

 Medsök 

Sleep AND nursing AND 
intervention* AND hospitalized 
AND adult* 26 26 2 1+1* 

       

170202+ 
170501 

CINAHL 
Complete 

Sleep AND nursing AND 
intervention* AND inpatients 
AND adult* 25 25 2 2* 

 
CINAHL 
Complete 

Sleep AND nursing AND 
experimental study AND inpatients 
AND adult* 4 4 1 1* 

 
CINAHL 
Complete 

Sleep AND nurisng AND 
intervention* AND hospitalized 
AND adult* 12 12 3 1* 

 
CINAHL 
Complete 

Insomnia AND nursing AND 
experimentalstudy AND inpatients 3 3 1 1* 

 
CINAHL 
Complete 

Insomnia AND nursing AND 
intervention* AND inpatients 
AND adult* 6 6 1 1* 
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Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

170202+ 
170501 PsycINFO 

Sleep AND nursing AND 
intervention* AND hospitalized 
AND adult* 7 7 2 2* 

 PsycINFO 

Sleep AND AND nursing AND 
intervention* AND inpatients 
AND adult* 13 13 4 4* 

 PsykINFO 
Sleep AND intervention* AND 
inpatients AND adult* 38 38 3 3* 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Alparslan, G. B., Orsal, Ö., Unsal, A. (2016). Assessment of Sleep Quality and Effects of 
Relaxation Exercise on Sleep Quality in Patients Hospitalized in Internal Medicine Services in a 
Universty Hospital. The Effect on Relaxation Exercises in Patients Hospitalized. Holistic Nursing 
Practice. Vol. 30(3), 155-165. Doi: 10.1097/HNP.0000000000000147 

Land  
Databas 

Turkiet 
PubMed, Medsök 

Syfte Att undersöka avslappningsövningars effekt på sömn hos sjukhusinlagda patienter. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Interventional investigation 

Urval 282 deltagare, varav 47 i kontrollgruppen. 135 män/ 147 kvinnor. 48 under 40 år, men över 18, 53 
40-49 år, 79 50-59 år, 57 60-69 år och 45 över 70. 245/37 gifta/singlar. 152/130 
anställda/arbetslösa. 231 inlagda för diagnostik/ 51 för medicinering. 62 låg på dubbelrum/ 139 på 
trebäddsrum/ 81 på fyrbäddsrum. Majoriteten 145 var inlagda en vecka/ 73 upp till 14 dagar/35 
mellan två till tre veckor/ 29 över 22 dagar. 49 var outbildade/131 hade grundskoleutbildning och 
102 hade högre utbildning. Inkomstnivåerna låg på dåligt för 69/ mellan för 197/ och god för 16. 2 
hade inga barn/ 95 ett barn/ 74 två barn och 94 tre eller fler barn. Exklusionskriterier var diagnos 
med cancer eller psykisk sjukdom. Behandling med lugnande medicin eller mediciner som kunde 
påverka sömn. Inklusionskriterier: 18 år och äldre, utan kommunikationsproblem, utan 
sömnappnèsyndrom, inlagd minst en vecka, utan ortopediska skador som gjorde 
avslappningsövningarna omöjliga, dödlig eller nära dödlig sjukdom och ny till 
avslappningsövningar. Alla deltagarna gav sitt samtycke och etiskt tillstånd inhämtades från 
sjukhusets etiska råd. Alla deltagare fick förutom en enskild genomgång av avslappningsövningar 
också en broschyr om densamma. 

Datainsamling Tid: 11 oktober 2010- 10 januari 2011= 3 månader. Via frågeformulär och intervjuer, med färdiga 
frågor där intervjuaren fyllde i skalor (ca 20 min/patient) samlades data in före och efter 
interventionen. Interventionsgruppen fick vid första intervjun lära sig avslappningsövningar. Om 
avslappningsövningarna gjordes registrerades av patienterna själva och av sjuksköterskorna på 
avdelningarna. De 47 som inte gjorde övningarna blev kontrollgrupp. Pittsburg Sleep Quality 
Index (PSQI) användes för att bedöma sömnkvalitén.  

Dataanalys PSQI med Cronbach alfa på 0,8 i Turkiet. McNemar test, x2 och t-test användes för statistisk 
analys. P < ,05 användes som statistiskt signifikant.  

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Samtliga fick bättre sömn med avslappningsövningar. Interventionsgruppen med signifikans P= 
0,00 och kontrollgruppen inte signifikans men förbättring P= 0,227. Att även kontrollgruppen fick 
bättre sömn tolkas som att de vant sig vid sjukhusmiljön, blivit influerade av interventionsgruppen 
och därför sov bättre. Denna studie visar dock inte på att ålder P= 0,48, kvinnor P= 0,79, 
utbildningsnivå P= 0,195, gift-ogift P= 0,752, inkomst P= 0,348, antal medpatienter på salen P= 
0,445, hjärtbesvär P= 0,005, fetma P= 0,998, antal barn P= 0,248, endokrina sjukdomar P= 0,149 
har betydelse för sömn. Påverkar gör inläggning av diagnostik orsak P= 0,020, andningsbesvär P= 
0,001, behandling med diuretika P= 0,005 och högt blodtryck P= 0,039. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (77 %) 
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Artikel 2 

 

 

Referens Ducloux, D., Guisado, H., Pautex, S.(2012) Promoting Sleep for Hospitalized Patients With 
Advanced Cancer With Relaxation Therapy: Experience of a Randomiezed Study. American 
Journal of Hospice and Palliative Medicine. 30(6) 536-540. Doi: 10.1177/1049909112459367 

Land  
Databas 

Schweitz 
PubMed, PsycINFO 

Syfte Kan avslappningsterapi kunde göra cancersjuka mer nöjda med sin sömn. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
9-days Randomized pilotstudy 

Urval Över en 12- månaders period gicks 357 journaler igenom, 152 hade sömnbesvär och inkluderades, 
124 exkluderades p.ga exklusionskrierierna, 10 ville inte delta =18 kvar. Dessa delades in i två 
grupper varav en gjorde interventionerna dag 3-6 och en dag 6-9. I varje grupp var tre kvinnor och 
sex män. Ålder 61-66 + 12-15 år gamla. Alla hade olika diagnoser men i grupperna blev de 
likvärdiga. Inklusionskriterier var diagnostiserad med metastaserande cancer, sömnbesvär, inlagda 
mins fem dygn, smärta och andning under kontroll i minst 48 timmar och franskpratande. 
Exklusionskriterier var dålig hörsel och om det var patienternas sista dagar i livet. Potentiella 
deltagare blev enskilt informerade och skriftligt godkännande inhämtades. Studien godkändes 
också av den lokala etiska kommittén.  

Datainsamling Sömndagbok skrevs av deltagarna dagligen tillsammans med en skattning av sömn via Numerical 
Rating Scale(NSR)-skala för sömn, oro/depression och smärta där 0 var bästa möjliga och 10 
jättedålig på skalan. Detta gjordes i nio dagar. Interventionerna tog plats dag 3-6 (IIG) eller dag 6-
9(DIG). Dag 3 eller 6 (första interventionsdagen) fick patienterna en en timmes utbildning/lektion 
i avslappnings- och andningsövningar. Dom fick också en CD och en CD- spelare med lugnande 
musik att lyssna på inför sömn eller om de inte kunde sova på natten. Sjukhusets Anxiety and 
Depression Scale användes också vid inklusion av patienterna. Alla interventioner genomfördes av 
den första författaren. 

Dataanalys Anxiety and Depression Scale användes vid inkludering av patienterna. NSR skalorna i de två 
grupperna gicks igenom och jämfördes med t-test, Wilcoxon som jämförelsetest och för analys. 
 P > ,05 användes som statiskt signifikant.  

Bortfall I IIG två stycken och i DIG fem stycken fullföljde inte studien. Vilket ger sju i IIG/och fyra i DIG 
kvar totalt sett. Bortfallet var på grund av förvirring (tre) eller nekande att delta (fyra) i slutfasen. 

Slutsats Det fanns ingen korrelation mellan timmar av sömn och upplevelsen av tillräcklig sömn. Det som 
störde sömnen mest var smärta och oro, efter det kom toalettbesök och ljud. Båda grupperna 
förbättrade sin upplevelse av sömn under studieperioden, dock inte statistiskt signifikant. I DIG 
var patienterna mer sängliggande och de vilade mer under dagen. Ingen av patienterna ändrade sitt 
intag av benzodiazepiner. Två av deltagarna ville ha CD-skivorna med sig hem. Ingen statistisk 
signifikans uppnåddes. Det konstaterades att bortfallet var stort och att det är svårt att genomföra 
randomiserade studier på patienter med avancerad cancer. Ingen signifikans = NS 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (83 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens Engwall, M., Fridh, I., Johansson, L., Berbom, I., Lindahl, B. (2015). Lightning, sleep and 
circadian rhythm: An intervention study in the intensive care unit. Intensive and Critical Care 
Nursing. Elsevier. Doi: 10.1016/j.iccn.2015.07.001 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte 1) beskriva upplevelser av ljus/lampor i två olika rum med hjälp av frågeformulär 2) Beskriva 
upplevelser i ett rum med ljus som korrelerar med cirkadisk rytm. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ och kvalitativ 
Descriptive comperative 1) and expolrative 2), content analysis. 

Urval Patienter inlagda på intensiven och på speciella rum för att kunna mäta skillnader i upplevelser 
mellan dessa.  381 patienter, via inklusions- och exklusionskriterierna blev dessa: 1) 100 totalt. 
Dessa delades i två grupper: 48/52 på grund av placering i rum. Medelålder 61 år. 52 män. 
Inklusionskriterier: svensktalande med stabil hälsa. Exklusionskriterier: Demens, psykos, blindhet, 
patienter med stora hjärnskador. 2) 19 totalt. Medelålder 65 år. 13 män. Inklusionskriterier: 
svensktalande, minst två dygn i rummet, kunna minnas föregående dygn, orka med att intervjuas. 
Exklusionskriterier: Psykos, demens, blindhet, stora hjärnskador. Både skriftlig och verbalt 
medgivande inhämtades från deltagarna. Studien godkändes av det regionala universitetets etiska 
kommitté och Helsingfors deklarationen om studier som rör människor följdes. 

Datainsamling 1) augusti 2012- maj 2014 = 21 månader. Patienterna placerades i rum allteftersom de lades in 
(randomiserat). Skrivna frågeformulär som tidigare använts (Kuller & Laike, 1998) fylldes i av 
deltagarna själva eller med hjälp av sjuksköterskan på plats. Detta tog mellan fem till tio minuter. 
2) januari 2013-april 2014 =15 månader. Semistrukturerade intervjuer med närvaro av en 
intervjuguide. Dessa intervjuer gjordes precis före eller precis efter deltagarnas utskrivning från 
intensiven. 

Dataanalys 1) Mann-Whitney test 2) Semistrukturerade intervjuer som spelades in och transkripterades. Dessa 
lästes igenom ett flertal gånger och koder skapades, teman bildades och undergrupper till dessa 
teman skapades. Fem frågor i intervjuerna kunde besvaras med ja eller nej- dessa svar 
presenterades separat. P > ,05 ansågs vara statistiskt signifikant. 

Bortfall 0 – borttagna innan de slutliga 100 

Slutsats 1) Interventionsrummet, som hade ljus enligt cirkadisk rytm, fick signifikant bättre betyg dagtid 
P= 0,004, ljuset var signifikant P= 0,005 mer olika nattetid i det vanliga rummet. 2) Via ja/nej 
frågor: positiv upplevelse i interventionsrummet. De sov dock sämre än hemma. Störd cirkadisk 
rytm gav också mardrömmar. Via intervjuer: interventionsrummet hade mer behagligt ljus. 
Upplevelser av att piggna till med ökande ljus allt eftersom på morgonen. Några hade inte 
reflekterat över ljuset alls. Nattljuset upplevdes som accepterbart, då det ansågs att personalen 
måste kunna jobba. Deltagarna poängterade behovet av att sova nattetid. Både dålig och bra sömn 
upplevdes. Några ville ha det ljusare, medan andra ville ha det mörkare för att kunna sova. Några 
deltagare hade svårt att orientera sig gällande dag och natt och fullt ljus på natten skapade en del 
av denna konfusion. De oroliga patienterna vill ha lite ljus så att de inte kände sig ensamma, 
samtidigt som de då upplevde att någon (personalen) hade koll på dem (positivt). De som kände 
att de behövde sova dagtid gjorde också så i interventionsrummet, ljuset störde inte. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (91 %) - kvantitativt 
Grad I (92 %) – kvalitativt. 
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Artikel 4 

Referens Farrehi, P. M., Clore, K. R., Scott, R., Vanini, G., Clauw, D. J. (2016). Efficacy of Sleep Tool 
Education During Hospitalization: A Randomized Controlled Trial. The American Journal of 
Medicine. 129, 1329.e9- 1329.e17. Doi: 10.1016/j.amjmed.2016.08.001 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte  Utvärdera om information/utbildning om sömnredskap ger patienter hälsoeffekter på sömn. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Dubbelblind Randomized Controlled Trial 

Urval Av 702 patienter som på inläggnings dag två blev tillfrågade blev 86 utvalda efter inklusions- och 
exklusionskriterierna var gjorda och de som inte ville delta bortplockade. 52 (44,2% kvinnor) i 
interventionsgruppen och 34 (35,3% kvinnor) i kontrollgruppen. . Ålder 56,22 + 11,41 år. 
Grupperna jämna inbördes angående etnisk härkomst, BMI, kön och ålder. Inklusionskriterier: 
inlagda fyra dagar eller mer, icke intensivvårds hjärtavdelning. Exklusionskriterier: Användande 
av hörselhjälpmedel, svårt sjuka bedömt av ett undersökningsteam, behandling för akut 
medicinskt tillstånd t.ex. lågt blodtryck, precis nedflyttad från intensiven, multipla intravenösa 
mediciner.  Skriftligt tillstånd inhämtades av samtliga deltagare.  Studien godkändes av Michigans 
granskningsnämnd. 

Datainsamling Januari 2014 - september 2015 = 20 månader. Efter medgivande delades deltagarna in 
randomiserat genom datagenererat två, fyra-variabelt block randomisering. Alla deltagande fick 
tre sömnhjälpmedel 1) sömnmask 2) öronproppar 3) White-noise maskin, en maskin som ger ett 
konstant brus beskrivet som vinden i träd i bakgrunden och därmed dränker annat ljud. Deltagarna 
fick själva bestämma vilken eller vilka hjälpmedel de använde och kunde byta när de ville. Alla 
träffade forskarna lika mycket. Både grupperna fick uppläst en skrift betydelsen av sömn för god 
hälsa för sig. Interventionsgruppen fick mer tydliga instruktioner om hur redskapen skulle 
användas och uppmanades att använda dessa. Den första bas undersökningen skedde direkt efter 
det att deltagarna blivit utvalda att delta. Senare inhämtade en blind/oberoende forskare 
undersökningsmaterial i form av Patient Reported Outcomes Information System (PROMIS; short 
form) och Brief Pain Inventory (BPI) – frågeformulär baserat på skalor av grad på tillfredställelse, 
såväl som att patienterna självrapporterade användandet av hjälpmedlen. Detta gjordes under tre 
dagar. 

Dataanalys P<.05 ansågs som statistiskt signifikant. Testmetod: t -test och Levine´s test. Första analysen 
jämförde skillnader i skalorna mellan grupperna. Dessa räknades sedan på statistisk. PROMIS och 
BPI.  

Bortfall 0-togs bort innan 

Slutsats Interventionsgruppen använde sina hjälpmedel statistiskt signifikant mer P= 0,007-0,013, vilket 
ger resultat att utbildning och information hjälper. De fortsatte i större grad att använda något eller 
alla sina hjälpmedel alla tre dagarna. De upplevde statistiskt signifikantminskad trötthet P= 0,028, 
tendens till minskad störd sömn P= 0,140. de upplevde ökad sömnlängd, mindre uppvaknanden 
och mindre utmattning med en signifikans på P= < 0,001. De som upplevde öronproppar, 
sömnmask och ljudmaskinen som hjälpfulla kände sig piggare och mindre sömniga än de i 
kontrollgruppen, dock ej statistiskt signifikant P= 0,278. Smärtgraden påverkades inte P= 0,404, 
inte heller störning av smärta P= 0,710 eller psykisk funktion P= 0,158.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (91,5%) 
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Artikel 5 

Referens Francis, N., D´silva, F. (2012). Effectivness of Progressive Muscle Relaxation Therapy on Quality 
of Sleep aming Patietns Admitted in Medical Ward of a Selected Hospital in Manglore. 
International of Nursing Education. Vol 4(2)46-50.  
 

Land  
Databas 

Indien 
Cinahl Complete 

Syfte Att utvärdera effektivitet av Progressiv Muskelavslappning (PMR) och sömn hos inlagda patienter 
på ett valt sjukhus i Manglore. Hypotes: 1) det kommer att vara en signifikant förbättring av 
sömnkvalitén hos patienter på medicinavdelningar efter PMR 2) Det kommer att vara en 
signifikant skillnad i sömnkvalitén mellan kontroll och interventionsgruppen efter PMR 3) det 
kommer att finnas en signifikant associering mellan sömnkvalitén och valda demografiska 
variabler (ålder, kön, utbildningsnivå, inkomst, typ av familj, yrke, antal barn, diagnos, personliga 
vanor och användandet av andra alternativa metoder). 
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Randomized Controlled Trial, pilot study. 

Urval Av totalt 84 inlagda patienter blev 24 uteslutna då dessa inte hade sömnproblem. Vilket innebär att 
så mycket som 71,4 % upplevde att de hade sömnproblem. Kvar blev 60 patienter utvalda för två 
faser av studier. Den första för interventioner och här användes bekväm utvals teknik och i den 
andra ändamålsenliga utvals teknik. De utvalda sattes sedan slumpmässigt in i två grupper, 30 i en 
interventionsgrupp som fick PMR och 30 i en kontrollgrupp. Skriftligt samtycke inhämtades från 
alla deltagare och formellt tillstånd från läkare och chefen för Medicin departementet för rättvisa. 
Hälften var män och hälften kvinnor. De båda grupperna var statistiskt jämförbara. Sömnkvalitén 
som mättes före var likvärdiga i båda grupperna. Inga inklusionskriterier anges men det framgår 
att alla var inlagd på medicin avdelning med sömnbesvär. Inga exklusionskriterier anges men 24 
har exkluderats pga. god sömn. 

Datainsamling 25 juni 2011-30 juni 2011 = 5 dagar. Först blev sömnkvalitén blev mätt i båda grupperna. 
Interventionsgruppen fick sedan PMR - terapi 20 minuter om dagen under en period av fem dagar. 
Denna PMR utfördes av en forskare som efter utbildning under tio dagar ansågs berättigad att 
utföra PMR-tekniken korrekt. Varje dags framsteg mättes med Pittsburg Sleep Quality Index 
Rating Scale (PSQI)i interventionsgruppen. Efter fem dagar mättes sömnkvalitén-Quality Of 
Sleep (QOS)- åter igen i båda grupperna  

Dataanalys  P<.05 användes som statistiskt signifikant. Modifierad PSQI som frågeformulär (Cronbach alfa 
0,85) tillsammans med QOS. Demographic Proforma för analys av gruppens jämförbarhet 
demografiskt. Analysis of variance(ANOVA), Chi-square test och t-test som 
hyposteprövningstest. Bonferri multiple comparison test användes för statistik av flertalet 
variabler. 

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats 1) Sömnkvalitén ökade signifikant från dag två i interventionsgruppen P= 0,00(dag1 P= 0,169) 2) 
Skillnaden i sömnkvalitén mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen var signifikant P= 
0,001 3) Ingen statistisk signifikant association påträffades mellan QOS och de utvalda 
demografiska variablerna (se ovan). 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (83 %) 
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Artikel 6 

 

 

Referens Hu, R., Jiang, X., Hegadoren, K.M. & Zhang, Y. (2015). Effects of earplugs and eye masks 
combined with relaxing music on sleep , melatonin and cortisol levels in ICU patients: a 
randomized controlled trial. Vol 19: 115. Doi: 10.1186/s13054-015-0855-3. 

Land  
Databas 

Kina 
Medsök 

Syfte Undersöka effekten av lugnande musik tillsammans med ögonmask och öronproppar på patienters 
sömn, melatonin och kortisolnivåer. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Randomized controlled trial 

Urval 50 patienter som genomgick en planerad hjärtoperation som förväntades stanna minst två dagar på 
intensiven (IVA) efter operationen, 20 i en interventionsgrupp och 25 i en kontrollgrupp.  
Grupperna var komparativa vid studiestart. Fem avvek med bortfallskriterier: två efter livshotande 
komplikationer efter operationen, två ville inte använda ögonmask och öronproppar, en ville inte 
lyssna på musik. Övriga bortfallskriterier var dödsfall och om man lämnade IVA innan två dygn 
gått. Inklusionskriterier: primär eller elektiv hjärtoperation, över 40 år, normal lever-, njur- och 
lungkapacitet preoperativt, ingen neurologisk eller psykisk diagnos, förmåga att kommunicera, 
inneliggande minst 48 timmar på IVA, Glascow coma score över 10 den första och andra 
postoperativa dagen, stabila blodvärden postoperativt. Exklusionskriterier: allvarliga 
sömnproblem som krävde daglig medicinering preoperativt, allvarliga postoperativa 
komplikationer, njurfunktionsbesvär postoperativt, thorakal aorta dissektion, hjärtbesvär som 
krävde sedering postoperativt. Skriftligt etiskt tillstånd inhämtades från patienterna och sjukhuset 
där studien genomfördes 

Datainsamling Mars 2009- september 2009 = 7 månader. Patienterna blev randomiserat in i interventionsgrupp 
och kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick den sedvanliga behandlingen postoperativt. 
Interventionsgruppen fick ögonmask och öronproppar tilldelat några dagar innan operation för att 
hinna vänja sig vid användandet av dessa. Det fanns några olika sorter att välja på. Dessa 
användes sedan från klockan 21 fram tills morgonen. De fick lyssna på lugnande musik i 30 
minuter varje dag via MP3 spelare. Viss möjlighet att byta ut musiken fanns. Patienterna fyllde i 
frågeformulär 1-2 dagar efter att de lämnat intensiven. Nattlig urin samlades upp för att mäta 
melatonin och kortisolnivåer. Det allmänna ljus- och ljudnivåerna på IVA mättes kontinuerligt. 

Dataanalys Chi-square test, t-test, non-parametic Wilcoxon rank sum test, ANOVA.  P < 0,05 användes som 
statistisk signifikans. 

Bortfall 5 = 10 % 

Slutsats Sömnscore: signifikans P= 0,00 i sömndjup, längd, antal uppvaknanden, effektivitet och upplevd 
kvalitet, signifikans P= 0,047 i upplevt nattligt ljud.  Ingen signifikans IVAs ljud- eller ljusnivåer 
uppmättes.  Ingen signifikans mellan grupperna i kortisolnivåer före, efter en eller efter två dagar 
postoperativt.  Nivåerna var signifikant högre postoperativ dag ett och två jämfört med 
preoperativt P= 0,00, men skiljde sig fortsatt inte signifikant mellan de två grupperna. Melatonin 
nivårerna skiljde sig inte signifikant åt mellan grupperna men låg signifikant lägre P= 0,01 
postoperativt jämfört med preoperativt i båda grupperna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

 Grad I (96 %)  
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Artikel 7 

 

Referens Laguna-Parras, J. M., Jerez-Rojas, M. R., Garcia–Fernandez, F. P., Carrasco-Rodriguez, M. D., 
Nogales-Vargas-Machuca, I. (2012). Effectness of the ´sleep enchancement` nursing intervention 
in hospitalized mental helth patients. Journal of Advanced Nursing. Vol 69(6) 1279-1288. Doi: 
10.1111/j.1365-2648-2012.06116.x 

Land  
Databas 

Spanien 
Cinahl complete, PsycINFO, PubMed, Medsök 

Syfte Att fastställa effekten av interventioner för förbättrad sömn hos inlagda patienter med mental 
ohälsa och störd sömn och att identifiera den möjliga effekten av psykofarmaka på denna störda 
sömn. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Qasi-experimental pretest-posttest study without control group.  

Urval Bekvämlighets urval. 291 st. deltagare baserat på de två föregående årens intagningar och 
sömnrubbningar på 75 % och en 5 % precision vid uppskattning för att nå medelvärdet av ett 
bilateralt normalt asymptotiskt 95 % konfidensintervall. Exklusionskriterier: under 18 år, vägran 
att medverka, desorientering och sjukhusvistelse < sju dagar. Skriftligt tillstånd inhämtades av alla 
deltagare eller deras familjemedlemmar. Sjukhusets etiska kommitté godkände studien. 
Medelåldern var 44.53 år, 54 % var kvinnor, medellängden för sjukhusvistelse var 24,81 dagar.  

Datainsamling 1 mars 2007- 31 maj 2008 = 15 månader. Deltagarna hade sömnrubbningar enl. NANDA. Vid 
inskrivning samlades data från sjuksköterskornas bedömningsformulär och kliniska register 
angående ålder, diagnoser, antal inläggningar, nuvarande problem, mediciner, socio demografi. 
Under vistelsen på avdelningen registrerades var sjunde dag uppgifter om eventuella ändringar i 
medicinering. Oviedo Sleep Questionarie -(OSQ) och Nursing Outcome Classification (NOC) – 
skalor blev utvärderade lika ofta. Vid utskrivning registrerades hur många dagar deltagarna legat 
inlagda. Som intervention använde man sig av Nursing Intervention Classification (NIC) som är 
fysiska och psykiska interventioner för diagnoserna i NANDA. 

Dataanalys Sömnen mättes med Oviedo Sleep Questionnarie (OSQ) -skala och Nursing Outcome 
Classification (NOC) sömnskala. Deskriptiv analys gav frekvenserna av procent för kvalitativa 
variabler. Chi-square test användes och t-test tillsammans med Kolmogorov-Smirnov (KS) test för 
att avgöra signifikans. Multivariat Analysis of Variance (MANOVA) test användes för att 
statisticifiera användandet av psykofarmaka. P < ,05 angav statistisk signifikans i alla tester. 

Bortfall 2 = 0.07 % 

Slutsats Sömnkvalitén förbättrades statistiskt signifikant, såväl som upplevelse av sömnen och sömnen 
som sådan P = < 0,001. Sömnkvalitén förbättrades signifikant beroende på sjuksköterskornas 
interventioner eftersom psykofarmaka inte användes mer.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (85 %) 
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Artikel 8 

 

Referens Lu, M., Lin, S., Chen, K., Tsang, H., Su, S. (2013). Acupressure Improves Sleep Quality of 
Psychogeriatric Inpatients. Nursing Research. Vol 62(2). Doi: 10.1097/NNR.0b013e3182781524 

Land  
Databas 

Taiwan 
PsycINFO 

Syfte Att undersöka effekten av akupressur för att öka sömnkvalitén hos psykogeriatriska patienter. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Randomized controlled trial 

Urval 63 deltagare med diagnos av nedstämdhet och sömnbesvär rekryterades. Man singlade slant om 
vem som skulle hamna i interventionsgruppen (31) och vilka som skulle hamna i kontrollgruppen 
(32). Efter bortfall blev det 30+30 kvar. Interventionsgruppen fick 9 minuter akupressur varje dag 
i fyra veckor. Akupressuren skedde på tre väl utvalda ställen på kroppen och administrerades av 
en och samma forskare. Forskaren hade utbildning i akupressur och hade genomgått en blindtest 
för att se att denna pressade med samma akupressurtryck på alla. Akupressuren skedde enskilt på 
ett undersökningsrum på sjukhuset. Inklisionskriterier: Psykogeriatriska patienter, 65 år eller 
äldre, diagnostiserade med affektiva störningar, sömnproblem över fem på PSQI, kognitivt klara 
och över 23 poäng på Mini Mental State Examination. Exklusionskrieterier: inte angivna. 
Samtliga deltagare skrev på tillstånd och etiskt tillstånd inhämtades också från sjukhuset. All 
samlad information behandlades konfidentiellt. Medelåldern var 69,6 år. Demografiskt fanns inga 
signifikanta skillnader. 

Datainsamling Pittsburg Sleep Qaulity Index (PSQI) användes för att samla in data före och efter 
interventionen(fyra veckor). Alla deltagare hade en monitor (actigraf) på ena vristen eller ankeln 
under hela interventionen, förutom när de duschade.  

Dataanalys PSQI före och efter intervention (Cronbach alfa 0,87). Analys även inom och mellan grupperna. 
För mätningar vid objektiv data användes actigrapy- Lenience no.: 019678. Den registrerar bl.a. 
cirkadisk rytm, tid i säng, sömn/vakencykler, uppvaknanden, effektiviteten av sömnen, vaken tid 
och om data verkade fattas. Chi-square-test och t-test användes.  

Bortfall 3 = 4,76 % 

Slutsats Ingen signifikant skillnad uppmättes i för testets PSQI mellan grupperna. Inbördes: 
Interventionsgruppens PSQI förbättrades signifikant efter de fyra veckorna P= < 0,001. De hade 
också förbättrat sin sömn signifikant på alla områden som mättes med actigrafen. P= < ,05 som 
statistiskt signifikant även om signifikansen blev P= < ,001 i förbättrad sömnkvalitet och med 
actigafens mått. De använde dock inte signifikant mindre sömnmediciner. Kontrollgruppen 
förbättrade också in PSQI - signifikant i latens P= 0,005 och varaktighet P= 0,003 inte i de övrigt 
mätta (sju totalt). Via actigrafen förbättrades också latensen hos denna grupp, men inte övriga 
mätta (fem totalt).  Jämfört med varandra: Statistiskt signifikant skillnad i alla mätningar. 
Akupressur utgjorde en signifikant skillnad för deltagarnas sömn P= < 0,001. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (91,5 %) 
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Artikel 9 

Referens Su, P., Lai, H., Chang, E., Yiin, L., Perng, S., Chen, P. (2012). A randomized controlled trial of 
the effects of listening to non-commercial music on quality of nocturnal sleep and relaxation 
indices in patients in medical intensive care unit. Journal of Advanced Nuring. 69(6) 1377-1389. 
Doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.06130.x 

Land  
Databas 

Taiwan 
Cinahl Complete 

Syfte Har icke kommersiell musik effekt på sömnkvalitén och avslappnings index såsom hjärtrytm, 
blodtryck och andningsfrekvens hos patienter på intensivvårdsavdelningar. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Randomized controlled trial 
 

Urval Patienter blev slumpmässigt indelade i grupper. En interventionsgrupp och en kontrollgrupp. 
Gruppens storlek avgjordes genom en pilotstudie och blev 14 i varje = 28 deltagare totalt. 
Inklusionskriterier: Över 18, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II) 
skala < 25, förmåga att kommunicera på Manadrin eller Taiwanese, klar och adekvat, inlagd på 
intensiven mer än 24 timmar, arteriell nål. Exklusionskriterier: Hörselskador, alkoholism, 
infektioner, psykiskt nedsatt, hemodynamiskt instabila. 55 blev utvalda = 27 nekade att vara med, 
kvar blev 28 som gav sitt skriftliga samtycke efter att ha fått studien förklarad för sig. Sjukhuset 
godkände studien. Deltagarna var mellan 39-78 år och medelvärdet på APPACHE II 18,57. 42,9 
% gillade musik generellt sett och 71,4 % lyssnade på musik i vanliga fall. De flesta var män 60,7 
%, gifta 75 % och arbetslösa 57,1 %. De demografiska eller diagnostiska förhållandena mellan 
grupperna före interventionen var lika.  

Datainsamling Januari – december 2010 = 12 månader. Interventionsgruppen fick lyssna på musik komponerad 
av en av forskarna, på en CD spelare med volym enligt World Health Organisations (WHO) 
rekommendationer (30-40dB). Forskaren som komponerat stycket var inte involverad i 
kollektionen av data. Kontrollgruppen fick inte lyssna på musik men behandlades för övrigt 
likadant som interventionsgruppen. Samtliga deltagare låg på isoleringsrum på intensiven där 
möjligheter fanns att kontrollera ljus och temperaturen som var mellan 21-23 grader. Verran and 
Synder-Halpern Sleep Scale (VSH sleep scale) användes för att mäta sömnens karaktär. Detta 
gjordes före och efter eventuell intervention. PSG- portabel trådlös inspelare användes, data 
samlades in 21:30-23:30 sedan lyssnades på musiken i 45 minuter. Även electroencephalograf 
(EEG), electrooculograf (EOG) användes nattetid för att mäta tekniska data. Detta gjordes med 5 
minuters intervaller av maskinerna. Minuter av totala sömntiden, sömnkvalitén, insomningslatens 
och förekomsten av N1, N2 och N3, blodtryck, puls och andningsfrekvens mättes. Deltagarnas 
arteriella nål användes också för att samla in en del av dessa data.   

Dataanalys  P < ,05 ansågs statistiskt signifikant. Frågeformulär VSH skala för sömn. Chi-square test och t- 
test användes. Fisher´s skewness coefficient användes för att kontrollera normalitet och General 
estimation equation (GEE) för att kontrollera ändringar av tid och basvärde. Post hoc och LSD 
användes för att jämföra och utvärdera gruppskillnader i avslappningsvärden. 

Bortfall 0 

Slutsats Efter att ha lyssnat på musik i 20 minuter hade interventionsgruppen signifikant lägre puls P= 
0,03-0,001. Statistisk signifikans angående arteriellt blodtryck P= 0,04-0,001 som sjönk. 
Andningsfrekvensen sjönk statistiskt signifikant P= 0,038- < 0,001 efter 30 minuter. Innan dessa 
30 minuter ingen signifikant skillnad mellan grupperna i andningsfrekvens. Avslappningsmässigt 
förbättrades interventionsgruppen, dock inte statistiskt signifikant. Sömn: intensivvårdspatienter 
har i mycket hög grad fragmentarisk sömn och sover inte alls i den utsträckning de borde. 



BILAGA C  

 

 

 

 

Skillnaden är däremot stor i den självupplevda upplevelsen av sömn. De som lyssnade på musik 
hade statistiskt signifikant av upplevd sömnkvalitet. P= 0.012. Interventionsgruppen hade 
statistiskt signifikant bättre stadie N2 P= 0.014 och N3 P= 0.08 sömn, dock inte i stadie N1 P= 
0.369. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (76 %) 
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Artikel 10 

Referens Thomas, K. P., Salas, R. E., Gamaldo, C., Chik, Y., Huffman, L., Raquinha, R., Hoesch, R. E. 
(2012). Sleep Rounds:A Multidisciplinaary Approach to Optimize Sleep Quality and Satisfaction 
in Hospitalized Patients. Journal of Hospital Medicine. Vol.7(6) 508-512. Doi: 10.1007/jhm.1934 

Land  
Databas 

USA 
Medsök 

Syfte Undersöka effektiviteten av sömnbefrämjande interventioner på sömnens kvalitet och kvantitet 
hos patienter. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospective observational study. 

Urval Alla patienter på en neuromedicinsk och neurokirurgisk avdelning blev under tidsperioden 
februari 2009-juni 2010 screenade via inklusions-/exklusionskriterierna för att eventuellt passa in i 
studien. Enklusionskriterier: Medicinskt stabila, kapabla att ge sitt verbala medgivande. 
Exklusionskriterier: Under 16 år, encefalopatiska, patienter med afasi, icke engelsktalande. 253 
deltog undersökningen med frågeformulär i alla fyra faserna. 95 var med på ljudundersökningarna, 
32+33+30+0 det blev tekniska problem med ljudmätningsmaskinerna i fas 4. Av dessa var det 63 
som blev av så hög kvalitet att de användes (11+24+28). Dessa var statistiskt signifikanta vad det 
gäller ålder, kön och etnisk bakgrund. Av okänd anledning var flertalet av fas 1 och 3 
neurokirurgiska och neuromedicinska dominerade i fas 2.  Alla medverkande gav sitt medgivande 
till att delta och sjukhusets granskningsnämnd godkände studien. 

Datainsamling Februari 2009- genom juni 2010 = 16 månader. Fyra faser: 1) Utgångsdata via 
sömnundersökningar- Press Ganey- mätningar av ljud. Detta gjordes under tio veckor. 2) 
Interventionsfas med start av ”Basic Sleep Rounds”(BSR). Denna fas varade i fyra månader. 3) 
”Washout” fas där data fortsatta att inhämtas i ytterligare sex månader och där BSR inte 
genomfördes. 4) ”Delux Sleep Rounds” (DSR) genomfördes under fyra månader. I fas 2 och 4 
implementerades sömnrundorna två veckor innan data började inhämtas. All personal var blev 
utbildad inom ämnet sömn, posters hängdes upp som påminnelser och en checklista bockades av 
under sömnrundorna för att säkerhetsställa att allt blev gjort likadant. Interventionerna bestod i 
BSR av: ljus släckts, Tv apparater stängdes av, rumstemperatur justerades, gardiner drogs 
eventuellt för, smärta registrerades, toaletter fick besökas en sista gång inför natten. DSR: 
checklistan från BSR och erbjöd varma filtar, varm mjölk, White-noise maskin, lotion och 
rumsuppfräschande spray.  Under båda faserna utrustades pausrum och kontor med lampor som 
blev gula när ljudnivån kom upp till 40 dB och skiftade till rött när dB steg över 50 = påminde 
personalen om deras ljudnivå. Ljudmätare placerades i patientrummen som var både enkelrum och 
dubbelrum. En undersökning angående sömnkvalitet, bedömd sömnmängd, identifierande av 
sömnstörningar och bedömning av tillfredställelse av sömnen gjordes. Denna delades ut till de 
medverkande på morgonen av dag två tillsammans med Press Ganey undersökningen. Strax efter 
utskrivning mailades undersökningarna till deltagarna för att besvaras igen.   

Dataanalys Vernier Sound Level Meter användes för att mäta ljudnivåer. Denna kopplades ihop med en 
LabQuest datakollektionsapparat och placerades vid deltagarnas sängar. 457 Press Ganey 
undersökningar blev inhämtade. Dessa analyserades via Press Ganey Association som har en stor 
databas att jämföra materialet mot (50 % av landets sjukhus). Där konverterades resultaten om till 
procent och jämfördes med siffror från andra sjukhus av likande storlek. Mann-Whitney U- test 
användes för att jämföra data. P< ,05 ansågs som statistiskt signifikant. en skala på 1-100 
användes där 100 var bäst sömn. 

Bortfall Ljuddelen: 32 =33% – samtidigt ett stort antal kvar. 

Slutsats Implementering av enklare sort såsom sömnrundor är genomförbara och effektiva.  
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Inlagda patienter har både dålig sömnkvantitet och sömnkvalitet. Sömnen blir ofta avbruten. 
Deltagarna rapporterad ett medel på fem timmars sömn vilket är 60 % av rekommenderat åtta 
timmar, tre uppvaknande och en latens på 11-15 minuter.  Som mest störande moment angavs 
dålig smärtkontroll, frekventa störningar av personal och medpatienter. Ljud, ljus och temperatur 
angavs som mindre störande moment. Ingen statistisk signifikans nåddes vad det gäller sovtid eller 
sömnuppvaknande i fas två, men det blev det statistiks signifikans för sömnlatens i denna fas P= 
0,001. I fas tre blev det statistiskt signifikant att sömnkvaliteten var sämre än i övriga faser P= 
0,005. Detta tyder på att upplevelsen av sömnkvalitet och sömnkvantitet förbättrades av 
interventionerna i både fas två och fyra. I fas ett uppmättes ett medium på 38,6 dB, fas två på 40,6 
dB, i fas tre på 43,5 dB.  I fas fyra uppmättes inget ljud då apparaturen strulade så ljudet steg alltså 
under perioden totalt sett.  Ljudet var signifikant lägre P= < 0,001 mellan klockan 23-05 i 
jämförelse med klockan 20-23 och klockan 05-08 under hela perioden. Deltagarnas upplevelse av 
ljud förbättrades under fas två och fyra, trots uppmätt högre medelnivåer. På en skala från 1-100, 
fas två och fyra över 75. Fas ett och tre under 75.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (85 %) 
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