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Sammanfattning Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) innebär 

upprepade andningsuppehåll under natten tillsammans 
med extrem dagen efter-trötthet. Fortfarande finns det 
många personer med ett odiagnostiserat OSAS. Syftet 
med litteraturstudien var att belysa hur personer med 
obstruktivt sömnapnésyndrom upplever sin 
livskvalitet. I metoden har 18 artiklar bearbetats. 
Resultatet visar på en försämrad livskvalitet hos 
personer med OSAS. Livskvaliteten påverkas av 
fysiska, psykiska och sociala aspekter. Personer med 
OSAS påverkades i sitt vardagliga liv då tröttheten 
begränsar deras livsstil. En efterfrågan av relevant 
information kan upptäckas i denna patientgrupp. 
Genom CPAP-behandling kan livskvaliteten öka. 
Sjuksköterskan kan genom extra stöd och 
undervisning i samband med diagnostisering och 
behandling, ytterligare öka patientens livskvalitet. 
Mer kunskap behövs hos sjukvårdspersonalen om 
OSAS och CPAP-behandlingar. Detta för att kunna ge 
undervisning och stöd till patient och anhöriga. 



Genom en utvecklad sömnanamnes skulle fler 
patienter med OSAS kunna upptäckas och få hjälp. 
Det finns ett behov av mer forskning om OSAS ur ett 
sjuksköterskeperspektiv samt om patienters 
upplevelser av OSAS. 
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Abstract Obstructive sleep apnea syndrom (OSAS) means 

repeated apneas during the night, together with an 
excessive daytime sleepiness. Still there are many 
people who have an undiagnosed OSAS. The purpose 
of this literature review was to illustrate how people 
with OSAS perceive their quality of life. The result 
showed impairment on the quality of life in people 
with OSAS. The quality of life is affected in a 
physical, psychological and social aspect. People with 
OSAS perceived that their every day living was 
affected by their sleepiness. A demand on relevant 
information can be detected in this patientgroup. The 
quality of life can increase by CPAP-treatment. The 
nurse can through additional support and education in 
connection with the diagnosis and treatments further 
increase the patients quality of life. More knowledge 
about OSAS and CPAP-treatment is needed among 
the health care personal. This to be able to give 
education and support to patients and relatives. 



Through an advanced sleep anamneses would more 
patients with OSAS be detected. There is a need for 
more research about OSAS in a nursing perspective 
and patient’s perception about OSAS. 
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Inledning 
 
Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) ansågs vara ett sjukdomstillstånd först för 30 år 
sedan. Det upptäcktes att många fler än förväntat har syndromet (Young, Peppard & 
Gottlieb, 2002). Cutler, Hamdan, Hamdan, Ramaswamy & Smith (2002) beskriver att det 
förekommer att personer med behandlingsbart OSAS förblir utan diagnos, trots en ökade 
medvetenhet hos sjukvårdspersonal. I Lloberes et al. (2004) studie omnämns att 
livskvaliteten hos personer med OSAS påverkas lika mycket som hos individer med 
obstruktiva lungsjukdomar eller kärlkramp. Tendens kan ses på att obehandlat OSAS 
ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. De sistnämnda sjukdomarna bidrar till en hög 
samhällskostnad, som skulle kunna minskas genom att patienter med OSAS får 
behandling (Young et al., 2002). 
 
Som blivande sjuksköterskor är det ett viktigt och intressant ämne att lyfta fram. Genom 
tidig upptäckt av OSAS kan personer med detta tillstånd uppmärksammas, så att deras 
snarkningar tas på allvar, och enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) ska 
sjuksköterskans omvårdnad bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 

Bakgrund 
 

Obstruktivt sömnapnésyndrom 
 
Den medicinska termen för sömnrelaterat andningsuppehåll med dagen efter-symtom 
kallas för obstruktivt sömnapnésyndrom (Young et al., 2002). För att sömnapné ska 
kunna diagnostiseras som OSAS, måste individen ha ett andningsuppehåll på minst tio 
sekunder, minst fem andningsuppehåll per timme under sömnen och uppleva extrem 
daglig efter-trötthet. Sömnapné är mer förekommande hos män än hos kvinnor 
(Åkerstedt, 2001). 
 
Cutler et al. (2002) beskriver att ett av de vanligaste symtomen är kroniskt höga 
snarkningar vilket gör att personerna söker vård. Snarkningarna och andningsuppehållen 
orsakas av hinder i luftvägarna på grund av att muskulaturen i de övre luftvägarna blir 
förslappade under inandning. Vid ett andningsuppehåll uppstår syrebrist som leder till att 
blodet inte kan syresättas. Detta leder till att det sympatiska nervsystemet aktiveras, som 
frisätter stresshormoner. Hjärtat får arbeta snabbare på grund av de kraftiga 
tryckförhållandena orsakade av andningsuppehållen.   
 
Det är flera faktorer som inverkar på OSAS (Dobbin, 2006). Personer med överbett eller 
stor tunga befinner sig i riskzonen, då tungan kan falla bakåt i strupen och orsaka hinder. 
Övervikt kan påverka, speciellt om den återfinns kring halsen, då risken finns att det 
bildas fettlagringar under slemhinnorna i svalget. OSAS är vanligare med stigande ålder 
och förekommer mer hos personer över 60 års ålder. Personer som befinner sig i 
riskzonen bör undvika intag av alkohol och lugnande medel samt rökning.  
 
Young et al. (2002) redovisar att följderna kan bli allvarliga för personer med OSAS, 



både på kortare och längre sikt. Att lida av trötthet och sömnighet dagtid kan påverka 
personen på ett ofördelaktigt sätt, inte minst då tankeförmågan blir långsammare samt att 
personen är utsatt för en ökad risk för trafikolyckor. En annan följd som kan uppstå på 
längre sikt är hjärt- och kärlsjukdomar, där högt blodtryck är överrepresenterat. Detta 
beror på att hjärtat arbetar under ett ständigt sympatiskt påslag.  
 
Halvorsen-Bastøe och Frantsen (2006) redogör hur sömn kan ses som den djupaste 
formen av vila eller att mottagligheten för yttre stimuli är nedsatt. Sömnen kan delas in i 
två olika delar, non rapid eye movement (NREM) sömn och rapid eye movement (REM)-
sömn. NREM-sömn är indelad i fyra stadier (Åkerstedt, 2001). Stadium 1 är det första 
stadiet, insomningsstadiet, och under denna period är individen mycket lättväckt. 
Stadium 2 är det första stabila sömnstadiet och cirka hälften av sömnen tillbringas i detta 
stadium. Kroppen slappnar av mer och andningen blir mer långsam och ytlig, detta leder 
till att individen får lägre hjärtfrekvens, blodtryck och kroppstemperatur. Efter 10-20 
minuter i stadium 2, fortsätter sömnen in i stadium 3 som tillsammans med stadium 4 
bildar den djupaste formen av sömn. När individen väcks ur de här stadierna kan denne 
upplevas som mycket slö. Djupsömnen täcker mindre än en fjärdedel av sömnen. 
Individen når sedan REM-sömn. Det är här den sovande personen drömmer, och befinner 
sig på ett mer ytligt stadium än i övriga. När denna period nås registreras ökad hjärt- och 
andningsfrekvens samt blodtryck. Halvorsen-Bastøe och Frantsen (2006) beskriver hur 
musklerna i detta stadium är nästintill totalt avslappnade. Alla ovanstående sömnstadier 
bildar tillsammans en sömncykel som varar i cirka 80-100 minuter och upprepas 4-6 
gånger på en natt. De skiljer sig dock något från varandra då djupsömnen blir kortare och 
kortare för varje cykel samt att REM-perioden blir längre (Åkerstedt, 2001). 
 
Halvorsen-Bastøe och Frantsen (2006) beskriver att antalet timmar med sömn per dygn 
varierar från person till person. Vid sjukdom ökar sömnbehovet då kroppen måste 
återhämta sig mer än i vanliga fall. Efter en dags alla intryck och aktiviteter måste 
kroppen ta igen sig, det vill säga att musklerna behöver vila och hjärnan ägna sig åt 
uppbyggnadsprocesser. Detta görs speciellt under den betydelsefulla nattsömnens olika 
stadier, där det första av dem visar att ämnesomsättning, puls och blodtryck sänks. En 
dålig natts sömn klarar individen av utan att denne blir alltför påverkad. Detta kan 
kompenseras genom extra sömn följande natt eller en sovstund under dagen. Ett problem 
uppstår först när tröttheten består trots sömn och vila och påverkar vardagen.  
 
I Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2007) framhålls att 
polysomnografi har blivit en allt vanligare metod vid mätning av misstänkt OSAS. Med 
denna metod kan bland annat sömntid och sömndjup ses genom att mäta hjärnvågor, 
hjärtmuskelns aktivitet, hur blodet tar upp syre samt personens andningsrörelser.  
 
Halvorsen-Bastøe och Frantsen (2006) beskriver att en annan metod kan användas av 
sjukvårdspersonal som hjälper till att få fram patientens eventuella sömnstörningar. Det 
kan göras genom att patienten berättar om sina sömnvanor, vilka symtom denne får vid 
dålig sömn, om patienten vaknar upp flera gånger under natten, eventuell 
läkemedelsanvändning och oro under natten.   
 



SBU (2007) redovisar ett flertal behandlingar vid OSAS. Den vanligaste och mest 
effektiva är Continuous Positive Airway Pressure (CPAP). Vid denna behandlingsform 
skapas ett positivt övertryck i lungorna via en ansiktsmask, som minskar antalet 
andningsuppehåll. Patienter kan uppleva flera biverkningar som hudproblem och obehag 
av andningsmasken. Cutler et al. (2002) beskriver att näsblod, rinnsnuva, nysningar, slem 
i halsen, torrhet i näsa och hals är andra förekommande biverkningar. Bettskena, som är 
en annan behandling, håller fram underkäken. Denna används vanligtvis hos patienter 
med milt OSAS. Biverkningar som kan upplevas är bland annat ökad salivutsöndring och 
smärta i käken. Det finns olika kirurgiska ingrepp som tar bort eventuella förträngningar 
samt förstärker de övre luftvägarna. SBU (2007) beskriver vidare att patienter som 
genomgår operationer riskerar komplikationer som andningsproblem, blödningar samt att 
dödsfall förekommer.  
 

Livskvalitet 
 
Livskvalitet är en individuell uppfattning och enligt Naess (1987) kan livskvalitet delas in 
i fyra olika delar; att vara aktiv, god gemenskap, självkänsla och en positiv grundstäm-
ning. Att vara aktiv innebär att kunna känna kontroll över sina egna handlingar och ha en 
frihet att välja, känna mening med livet. Med god gemenskap menas att kunna ha ett nära 
förhållande till andra människor och känna samhörighet. Genom en god självkänsla kan 
personen känna sig tillfreds som människa och känna självförtroende. Att ha en positiv 
grundstämning innebär goda känslor; glädje och trygghet samt en frånvaro av oro och 
ångest. Naess (2001) beskriver livskvalitet som en upplevelsekvalitet. Hon belyser 
livskvalitet som ett subjektivt begrepp innehållande personens affektiva upplevelser och 
kognitiva bedömningar. En person med sjukdom kan uppleva både hög och låg 
livskvalitet precis som en person utan sjukdom kan uppleva detsamma. 
 
Eriksson (1990) förklarar hälsobegreppet eller hälsorelaterad livskvalitet med det så 
kallade hälsokorset, som visar att en person med en sjukdom kan uppleva livslust och 
välbefinnande, samtidigt som en person som inte är medicinskt sjuk, kan anse sig ha 
ohälsa och känna att denne lider av ohälsa.  
 
Enligt WHO (1997) definieras livskvalitet som följer:  
  

individuals perception of their position in life in the context of the culture 
and value systems in which they live and in relation to their goals, 
expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept affected 
in a complex way by the person's physical health, psychological state, level 
of independence, social relationships, personal beliefs and their relationship 
to salient features of their environment. (WHO, 1997, s.1). 
 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) ställs krav på sjukvårdspersonalen. I 
§2a beskrivs det hur vårdpersonalen ska tillgodose patientens autonomi och integritet. I 
§2b står det att patienten har rätt att få information kring sitt hälsotillstånd, metoder, vård 
och behandling anpassat efter dennes situation. Sjuksköterskan bör utgå från de etiska 
koderna (International Council of Nurses [ICN] , 2000) som är centrala inom 



sjuksköterskeyrket. Sjuksköterskan ska kunna tillfredsställa varje enskild individs behov 
genom att lindra lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa. VIPS står 
för välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-
Ekstrand, 2000).  I VIPS-modellen finns det utgångspunkter varifrån sjuksköterskan kan 
grunda sina omvårdnadsåtgärder. Medverkan är en sådan utgångspunkt. Sjuksköterskan 
bör uppmuntra patientens egen medverkan i sitt tillfrisknande. Information är av vikt när 
en patient befinner sig i en ny situation, ett nytt sjukdomstillstånd, en ny behandlingsform 
eller liknande. Informationen kan vara i form av undervisning för att patienten själv ska 
kunna klara av sin situation på ett bättre sätt. Med hjälp av stöd kan patienten klara av 
mycket själv. Genom att finnas till för patienten kan sjuksköterskan stötta patienten såväl 
emotionellt, socialt som praktiskt. Även en anpassad miljö kring patienten är av vikt för 
dennes välbefinnande. Sjuksköterskan bör uppmuntra patienten till den träning som 
denne behöver för ökat välbefinnande. 
 
I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står att 
sjuksköterskan ska värna om patientens basala omvårdnadsbehov såväl fysiskt, psykiskt 
som socialt. Vidare står det hur sjuksköterskan ska motivera till livsstilsförändringar vid 
behov samt kunna undervisa och stödja patienten till att främja sin egen hälsa.  
 
På det viset kan sjuksköterskan göra patienten med OSAS medveten om att denne själv 
har ett ansvar för sin livskvalitet. Sjuksköterskan kan genom att utgå från VIPS-modellen 
samt kompetensbeskrivningen ge god vård till patienter med OSAS. 
 
 

Syfte  
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur personer med obstruktivt 
sömnapnésyndrom upplever sin livskvalitet.  
 

Metod  
 
Studien har genomförts i form av en litteraturstudie.  
 
Datainsamling  
 
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed eftersom båda innehåller 
omvårdnadsartiklar. För att tydliggöra problemet användes Flemmings struktur för 
problemformulering och på så vis tydliggjordes sökord (Willman & Stoltz, 2002) (se 
Tabell 1). 
 
Tabell 1. Struktur för problemformulering  
Population   Intervention  Outcome 



Vuxna 19 år 
och äldre 

Livskvalitet i samband 
med OSAS 

Upplevelser 
Livskvalitet 
Självuppfattning 

 
 
Svensk Mesh användes vid översättning av sökorden, som kom fram genom 
problemformuleringen. Cinahl Headings och PubMed-Mesh användes för att finna de 
lämpliga sökorden. De sökord som användes utifrån syftet var: perception, self-concept, 
sleep apnea syndrome, och quality of life. Sökordet obesity lades till i efterhand, då fetma 
visade sig ha en negativ påverkan på livskvaliteten i de artiklar som framkom. Sleep 
apnea syndrome matchades ihop med de övriga sökorden ett och ett. Flera sökningar har 
gjorts, men då har artikelträffarna blivit alldeles för många, eller för få, för att kunna 
inkluderas i litteraturstudien.  
 
 
Inklusionskriterierna var: personer med OSAS upplevelser av livskvalitet, publicerade 
mellan åren 2000-2007, vetenskapliga (Cinahl peer review och research article), skrivna 
på engelska samt innehålla abstract. 
 
Exlusionskriterierna var: patienter med OSAS som genomgått kirurgiska ingrepp för att 
behandla sjukdomen och undervisningsmetoder för CPAP. 
 
Totalt antal artikelträffar var efter sökningarna 216 artiklar. Utifrån titlarna lästes 132 
abstrakt. De artiklar vars abstrakt inte lästes, hade en titel som inte motsvarade syftet. Av 
de 132 abstrakten valdes de artiklar bort som inte enbart riktade in sig på OSAS, endast 
tog sömnapné och inte OSAS eller som inte var vetenskapliga. 40 artiklar valdes sedan ut 
till urval 1. Artiklarna lästes, för att kunna diskutera artikelresultaten samt kunna lägga 
upp studiens resultat. Från urval 1 valdes sedan 22 artiklar bort. Av dessa valdes 15 
artiklar bort då deras innehåll inte svarade på studiens syfte, 5 artiklar valdes bort då de 
var studerade under en kort period och 2 visade sig vara review – artiklar. Slutligen 
återstod det 18 artiklar som användes i studiens resultat. Artiklarnas vetenskapliga kvalité 
granskades utifrån bedömningsmallarna för kvalitativa och kvantitativa studier (Carlsson 
& Eiman, 2003). Detta visade att 16 artiklar var av grad I, och 2 bedömdes av grad II. 
Artiklarna bestod av 17 kvantitativa studier och 1 kvalitativ studie. Sökvägen till 
resultatartiklarna redovisas i tabell 2. Resultatartiklarna kommer ifrån områdena 
Nordamerika (10), Europa(6), Asien (1) och Australien (1). (Se Bilaga I Artikelöversikt). 
 
Tabell 2 Sökhistoria                                                                                         
Databas Datum Sökord Antal  

träffar 
Genom- 
lästa  
abstract 

Urval 
1 

Urval 2 
valda  
artiklar 

Cinahl 2007-10-15  Sleep apnea syndrome AND 
quality of life 

19 19 10 6  

Pubmed 2007-10-19  Sleep apnea syndrome AND 
perception 

21 21 3 2  



Pubmed 2007-10-19 Sleep apnea syndrome AND 
self-concept 

9 9 2 1  

Cinahl 2007-11-01 Sleep apnea syndrome AND 
obesity 

23 23 10 2 

Pubmed 2007-11-06 Sleep apnea syndrome AND 
quality of life 

144 60 15 7  

 Summa: 216 132 40 18 

 

 
Databearbetning 
 
Artiklarna granskades ett flertal gånger. I nästa steg skedde ytterligare bearbetning då en 
kort sammanfattning på svenska skrevs av samtliga artiklar. Resultaten i artiklarna 
diskuterades för att öka förståelsen av innehållet och resultatet jämfördes för att urskilja 
likheter och skillnader av upplevelser, och symtom. Ett försök gjordes att dela upp 
resultatet i huvudkategorin livskvalitet med tre underkategorier: fysiska -, psykiska - och 
sociala aspekter. Det visade sig vara svårt då de olika aspekterna påverkas av varandra. 
Därför redovisas resultatet i löpande text utan rubriker.  

 
Resultat 
 
I ett flertal studier (Breugelmans, Ford, Smith & Punjabi, 2004; Gonsalves, Pavia, Ramos 
& Guilleminailt, 2004; Parish & Lyng, 2003) konstateras att OSAS leder till försämrad 
livskvalitet, för såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Lacasse, Godbout och Sériès 
(2002) beskriver hur den försämrade livskvaliteten är oberoende av vilken svårighetsgrad 
av andningsuppehåll personen har. Pang, Terris och Podolsky (2006) visar på ett starkt 
samband mellan självupplevelsen av OSAS och apnea hypnea index (AHI) (se bilaga II). 
Dancey et al. (2003) och Hiestand, Britz, Goldman och Phillips (2006) visar att OSAS är 
mer förekommande hos män än hos kvinnor. Dancey et al. (2003) och Mohsenin (2001) 
fortsätter denna jämförelse mellan män och kvinnor och konstaterar att män även har 
svårare andningsuppehåll med fler uppvaknanden än kvinnor. Dagtröttheten är dock 
densamma hos både män och kvinnor. Enligt Breugelmans et al. (2004) kan skillnader 
ses i hur män och kvinnor upplever sin livskvalitet i samband med OSAS. Kvinnorna 
rapporterar större försämringar på alla områden på SF-36-enkäten (se bilaga II). 
Sängpartners till personer med OSAS skattar personens livskvalitet som sämre än 
personen själv när det gäller fysisk funktionsförmåga, generell hälsa, vitalitet och fysisk 
sammanställning.  
 
Det finns ett antal fysiska aspekter som påverkar livskvaliteten. Gonsalves et al.(2004) 
beskriver ett ökat behov av att gå upp nattetid och tömma blåsan. Broström et al. (2007) 
skriver att det är vanligt förekommande att behöva gå upp under natten och skölja 
munnen antingen på grund av ökad muntorrhet eller på grund av besvär med slem En 
annan anledning till den splittrade sömnen är andnöd som ibland följs av mardrömmar. 
Lacasse et al. (2002) och Pang et al. (2006) beskriver kvävningskänslor som en orsak till 



avbruten sömn. Enligt Sand, Hagen och Schrader (2002) är det vanligare med huvud-, 
nack- och axelvärk hos personer med OSAS än hos övriga befolkningen. Däremot finns 
inget samband mellan hur svår värken är och svårighetsgraden på andningsuppehållen 
och syremättnaden i blodet. Hong och Dimsdale (2002) och Sand et al. (2002) beskriver 
hur högt blodtryck är vanligt förekommande bland personer med OSAS. 
 
Sforza, Janssen, Rochat och Ibanez (2002) visar att personer med OSAS har svårt att nå 
djupsömn. Personerna vaknar upp redan i de första sömnstadierna vid 
andningsuppehållen, på grund av att kroppen reagerar på syrebrist. Detta innebär att 
individen hamnar i de första sömnstadierna upprepade gånger, på grund av att 
insomningen och uppvaknandet sker med korta mellanrum. Pang et al. (2006) beskriver 
hur mängden djupsömn och REM-sömn har ett starkt samband med den subjektiva 
tröttheten enligt ESS-enkäten (se bilaga 2).  
 
Ett flertal studier (Hiestand et al., 2006; Hui et al., 2000; Lacasse et al., 2002) beskriver 
hur personer med OSAS upplever dagtrötthet. Lacasse et al. (2002) tar upp hur svårt 
personerna har att hålla sig vakna, de somnar lätt vid inaktivitet. Detta gör att de behöver 
en extra tupplur under dagen då de har svårt att återfå styrka och energi samtidigt som de 
upplever att aktiviteter kräver extra energi. Några studier (Gonsalves et al., 2004; 
Hiestand et al., 2006; Lacasse et al., 2002) uppmärksammar att personer med OSAS 
rapporterar att de har kört bil samtidigt som de känt sig mycket trötta. Enligt Gonsalves et 
al. (2004) har en knapp femtedel råkat ut för en bilolycka orsakad av tröttheten. En del 
personer med OSAS har svårt att komma i tid till arbetet på grund av den splittrade 
nattsömnen. (Hiestand et al., 2005) 
 
Mohsenin (2001), Pang et al. (2006) och Sin, Mayers, Man, Ghahary och Pawluk (2002) 
visar på ett samband mellan ett högt BMI (se bilaga II) och stigande ålder och antalet 
AHI. En person som har högre BMI har fler AHI. Breugelmans et al. (2004) menar dock 
att kvinnor har lägre AHI trots högre BMI än männen. Pang et al. (2006) beskriver också 
hur BMI har ett samband med antalet uppvaknanden per natt, vilket innebär att personer 
med OSAS som är överviktiga har fler uppvaknanden. Sforza et al. (2002) visar hur ett 
högt BMI har en ofördelaktig effekt på livskvaliteten. Enligt Dancey et al.(2002), 
Mohsenin et al. (2001) och Sforza et al. (2002) är en ökad nackomkrets hos män med 
OSAS mer vanligt än hos övriga befolkningen. 
 
Vikten av motion ses, då det visar sig att personer med OSAS som motionerar lite har ett 
lägre BMI än de som inte motionerar alls. Personer som motionerar upplever sig ha mer 
energi samt mindre trötthet. Studien visar även att personer som motionerar lite har färre 
störningar i sin andning nattetid än de som inte motionerar alls (Hong & Dimsdale, 
2003). Fördelarna av att gå ner i vikt kan ses i Dixon, Schachter och O´Brians (2005) 
studie som visar att antal AHI minskar, likaså antal uppvaknande under natten efter 
viktnedgång, samtidigt som REM- och djupsömnen ökar vilket ger förbättrad 
sömnkvalitet.  
 
Pang et al. (2006) uppmärksammar hur patienter uppskattar sin svårighetsgrad av OSAS. 
Få  



upplevde inte någon form av OSAS, nästan hälften uppskattade endast en mild form, 
medan en tredjedel ansåg sig ha måttlig form. En knapp femtedel upplevde svår OSAS. 
Detta visade sig stämma väl överens med objektiva mätningar.   
 
Broström, et al. (2007) och Lacasse et al. (2002) beskriver hur den psykiska hälsan 
påverkas av att personer med OSAS liv styrs dagligen av den mentala tröttheten, som i 
sin tur har en negativ inverkan på både det emotionella och sociala stadiet. Lacasse et al. 
(2002) beskriver hur arbetsinsatsen blir försämrad och många känner sig deprimerade och 
ångestfulla. De emotionella känslorna försämrar livskvaliteten genom att personerna 
ägnar både energi och tid åt att oroa sig över sin situation, men också att deras tålamod 
sjunker eftersom sjukdomen tar allt mer kraft. Broström et al. (2007) beskriver rädsla för 
framtida följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar eller hjärnskador. Personer med 
OSAS beskriver en rädsla för att dö nattetid, detta beroende på berättelser de hört och 
beskrivning av sjukdomen. Dixon et al. (2005) beskriver hur viktnedgång dämpar 
depression hos personer med OSAS och gör så att de upplever sin egen kroppsbild som 
mer positiv. Broström et al. (2007) beskriver att patienterna önskar mer adekvat 
information, stegvis, om alla aspekter efter att de fått sin diagnos. Patienterna anser att de 
hittills mest får information om OSAS via media, sina vänner samt Internet. Däremot är 
informationen på Internet svår att tolka, enligt patienterna själva. 
 
Både Parish och Lyng (2003) och Sforza et al. (2003) beskriver hur den sociala 
funktionen, enligt SF-36-enkäten, är försämrad jämfört med den övriga befolkningen. 
Sforza et al. (2003) beskriver hur dagtröttheten har en försämrande påverkan på den 
sociala funktionsförmågan. Broström et al. (2007) påvisar hur koncentrations- och 
minnessvårigheter är vanliga. Den minsta uppgift, såsom ett vanligt samtal, kan kännas 
som en för stor ansträngning. I studien formar deltagarna ett individuellt dagschema, där 
dagens innehåll styrs utifrån när de känner sig som mest alerta, för att kunna balansera de 
vardagliga aktiviteterna. Den dåliga sömnen leder även till humörsvängningar för 
patienten såväl som för dennes partner, vilket kan leda till försämrad relation dem 
emellan. Personer med OSAS kan uppleva skamkänslor ifall de somnar bland andra 
människor. De känner även att deras familjer skäms för deras höga snarkningar vilket gör 
att de undviker att besöka vänner. Enligt Parish och Lyng (2003) förbättras den sociala 
funktionen efter CPAP-behandling. 
 
Flera studier (Hui et al,. 2000; Mador, Krauza, Prevez, Pierce & Braun, 2005; Parish & 
Lyng, 2003; Sin et al,. 2002) visar att CPAP är en behandlingsform som ökar 
livskvaliteten, enligt SF-36-enkäten eller SAQLI-enkäten (se bilaga 2), för patienter med 
sömnapné. Ett flertal studier (Meurice et al., 2007; Parish & Lyng, 2003; Sin et al., 2002) 
visar att behandling med CPAP förbättrar den mentala hälsan mer än den fysiska hälsan. 
Doherty, Kiely, Lawless och McNicholas (2003) talar även om hur denna behandling 
minskar dagtröttheten, likaså minskar både ångest och depression hos både patienten och 
partnern. Broström et al. (2007) beskriver hur en del patienter ser positivt på användandet 
av CPAP som en möjlighet att lindra symtomen. Andra patienter ser dock behandlingen 
som krävande, då de upplever att den hämmar deras frihet. Parish och Lyng (2003) visar i 
sin studie att förbättringar av livskvaliteten hos patienterna kan ses redan efter en kort 
period med behandling. Detta understryks av Sin et al. (2002) som även nämner att de 



tidiga fördelaktiga effekterna som patienterna upplever kvarstår efter ett år med 
behandlingen. Doherty et al. (2003) anser att det finns ett positivt samband mellan antalet 
timmar per natt som patienten med OSAS använder sin CPAP och förbättringen av 
patientens vitalitet och energi.  
 
Genom att tillsätta uppvärmd återfuktad luft i CPAP-apparaten, visar Madors et al. (2005) 
studie, att bieffekter såsom torr hals, näsa och mun minskar i ett inledande skede. Efter 
tre månader kan det dock inte ses någon skillnad mellan gruppen som får uppvärmd 
återfuktad luft och den som endast har vanlig CPAP-behandling. Trots att patienterna i 
denna behandlingsform, i ett inledande skede, har mindre bieffekter av CPAP-apparaten 
påverkar det inte livskvaliteten, utan den har samma utveckling som för de patienter utan 
återfuktad uppvärmd luft. Uppvärmd återfuktad luft ökar inte följsamheten i 
behandlingen hos patienter med OSAS. Enligt Broström et al. (2007) önskar patienter en 
bättre undervisning angående sin behandling. Både Hui et al. (2000) och Maurice et al. 
(2007) beskriver hur undervisning vid CPAP-behandling ger god följsamhet, och denna 
undervisning kan te sig på olika sätt, men ger ändå samma resultat. Hiu et al. (2000) 
beskriver hur ett ökat stöd och undervisning i samband med CPAP-behandling kan 
förbättra livskvaliteten hos patienten med OSAS. 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
På grund av oerfarenhet vad det gäller sökning på databaser har detta varit en utdragen 
process som sedan fördröjt arbetsgången. Med mer kunskap kring sökningsprocessen och 
längre tid finns möjligheten att resultatet kunde ha sett annorlunda ut. Antagandet att 
litteraturstudien skulle behandla ett litet begränsat omvårdnadsområde, livskvalitet för 
personer med OSAS, har förändrats. Utifrån den kunskap som inhämtats under 
arbetsgången uppfattas livskvalitet som ett mycket brett sökord med många olika 
definitioner. Idag hade ett mer begränsat område valts, som till exempel livskvalitet i 
samband med CPAP-behandling för personer med OSAS, men då tiden blev för knapp, 
fortsatte litteraturstudien bearbetats utifrån det bestämda syftet. Det var svårt att finna 
givande sökkombinationer, då det med vissa tillsatta sökord gav inget resultat. Ett av 
inkluderingskriterierna var att det skulle finnas abstract vid sökningen. Detta kan 
innebära att betydelsefulla artiklar sorterats bort redan från början om de inte hade ett 
upplagt abstract. En annan svaghet med sökningen var att artiklarna benämner OSAS på 
varierande sätt. Detta gör att det är möjligt att relevanta artiklar valts bort om det inte 
tydligt framgått, att det var OSAS-artikeln belyste. Artiklarna har granskats för att fast-
ställa att det är OSAS med dagen efter-trötthet som belyses.  
 
En styrka ligger i att artiklarna täcker upp stora landområden med flera kontinenter. 
Samtliga artiklar kommer från i-länder och studierna har kunnat göras under likartade 
premisser. Samtliga artiklar är från år 2000 och framåt vilket gör att resultatet i studien är 
knuten till aktuell forskning. Av de 18 resultatartiklarna var endast 1 kvalitativ, och 
eftersom den har stämt in mycket väl på syftet i denna litteraturstudie har den varit till en 



nackdel då det varit svårt att inte överrepresentera den. Det har varit komplicerat att tolka 
upplevelser kring OSAS, ur de kvantitativa artiklarna, då de innehåller få beskrivningar 
men mycket statistik.  
 
Resultatdiskussion 
 
Vid kvalitetsgranskningen av de 18 resultatartiklarna, enligt Carlsson och Eiman (2003) 
bedömningsmall, har 16 grad I, vilket har varit en styrka i litteraturstudien. De två övriga 
artiklarna bedömdes till grad II, men mycket starka sådana vilket gör att de ingår i 
litteraturstudien. Artiklarna har mycket tydliga metodbeskrivningar och det bortfall som 
beskrivs påverkar inte studiernas resultat. Insamlad data och analys stämmer bra överens 
och svarar gott på artiklarnas syfte. I några av artiklarna är det svårare att förstå resultatet 
på grund av komplicerade tabeller. De kvantitativa studierna har använt sig av väl 
beprövade mätinstrument vilket är en styrka och ökar trovärdigheten. Den kvalitativa 
studien är mycket tydlig och lätt att förstå, då artikeln använder sig av citat för att lyfta 
fram patienternas upplevelser. Det är få av artiklarna som tar upp etiska aspekter vilket 
kan ses som en svaghet.  
 
Resultatet visar att personer med OSAS har en försämrad livskvalitet både fysiskt och 
psykiskt (Breugelmans et al., 2004; Gonsalves et al., 2004; Parish & Lyng, 2003). 
Broström et al. (2007) och Lacasse et al. (2002) beskriver hur den sociala livskvaliteten 
är försämrad. WHO (1997) skriver att livskvalitet är ett brett område som inkluderar 
bland annat en individs fysiska, psykiska och sociala hälsa. Hos personer med OSAS 
påverkas de här tre funktionerna. Socialstyrelsen (2005) tar upp i Kompetensbeskrivning 
för legitimerad sjuksköterska att sjuksköterskan ska kunna tillgodose patientens psykiska, 
fysiska och sociala omvårdnadsbehov. Därför är det viktigt att sjuksköterskan identifierar 
patientens behov, så tidigt som möjligt så att rätt vård kan ges.   
 
Personer med OSAS upplever, enligt Lacasse et al. (2002), att det är svårt att hålla sig 
vaken dagtid, vilket kan göra det svårt för dem att inte somna när de kör bil. Runfeldt 
(2007) beskriver hur en person med sömnapné blev tvungen att börja åka buss till jobbet 
för att personen ansåg sig vara en för stor fara för andra då hon körde bil. Sjuksköterskan 
kan utgå från VIPS-modellen (Ehnfors et al., 2000), för att ge information och råd till 
patienter. I det här fallet är det av vikt att råd kring bilkörning i samband med trötthet 
diskuteras. Personer med OSAS bör vara medvetna om att de inte bara är en fara för sig 
själva i trafiken, utan att andra kan påverkas då Gonsalves et al. (2004) rapporterar hur en 
femtedel av personerna med OSAS i studien varit med om bilolyckor på grund av 
tröttheten.  
 
Livskvaliteten påverkas av högt BMI på ett ofördelaktigt sätt hos personer med OSAS, 
enligt Sforza et al. (2003). Mohsenin (2001), Pang et al. (2006) och Sin et al. (2002) 
beskriver hur ett högt BMI ökar antalet AHI. De personer med OSAS som motionerade 
något visade sig, enligt Hong och Dimsdale (2003), ha ett lägre BMI, vara mindre trötta 
dagtid, få mer energi och bättre sömnkvalitet, än de som inte motionerade alls. I en studie 
av Young et al. (2002) redovisas hur viktminskning, tack vare viktminskningsprogram, 
resulterat i en knapp halvering av apné-frekvensen. Enlig Socialstyrelsen (2005), bör 



sjuksköterskan motivera till livsstilsförändringar. VIPS-modellen (Ehnfors et al., 2000) 
visar att sjuksköterskan har ett ansvar att ge patienterna stöd och uppmuntran till den 
träning de kan behöva. Genom att vara tillgänglig kan sjuksköterskan handleda och 
undervisa patienten i aktivitet, kostvanor och betydelsen av viktnedgång.  
 
Enligt Broström et al. (2007) och Lacasse et al. (2002) upplever personer med OSAS att 
deras psykiska hälsa försämras. Under natten upplevs rädsla (Broström et al., 2007) då de 
vaknar upp ur mardrömmar med andnöd. Rädslan utmärker sig även i känslorna inför 
framtiden, med de följdsjukdomar som kan uppstå. Naess (2001) beskriver hur 
livskvalitet är närvaro av goda känslor och bedömningar, men även frånvaro av negativa 
känslor och bedömningar såsom nedstämdhet och ångest. För att knyta an till VIPS-
modellen (Ehnfors et al., 2000) ska sjuksköterskan ge emotionellt stöd till patienten, till 
exempel genom att samtala och lyssna på patienten om diagnos och situation. Det är 
vikigt att patienter kan uppleva trygghet i främmande miljöer och Halvorsen-Bastøe och 
Frantsen (2006) beskriver hur sjuksköterskan kan hjälpa patienten till en lugn och rofylld 
natt. Det kan göras genom att tillsammans med patienten samtala om det som oroar 
patienten och svara på de frågor som kan dyka upp. På så vis kan patienten känna sig 
trygg och bli bättre till mods. Sjuksköterskan kan upplysa patienten om att personalen är 
tillgänglig under hela dygnet om oro upplevs under natten. Patienten kan erbjudas 
enkelsal så att patienten inte upplever att denne stör medpatienterna ifall behovet av att 
ringa på personal uppstår. En OSAS-sjuksköterska kan vara ett annat alternativ till stöd 
då denne har mer specifika kunskaper om OSAS och kan svara på ytterligare frågor. 
OSAS-sjuksköterskan har även mer tid att tillbringa med varje patient och kan få 
patienten att känna sig sedd.  
 
Broström et al. (2007) beskriver hur personer med OSAS upplever skam i samband med 
snarkningar, eller ifall att de somnar framför någon utanför familjen. Naess (1987) anser 
att livskvalitet är att ha självförtroende samt vara tillfreds i sin tillvaro. Självrespekt och 
glädje belyses av Naess (2001) som viktiga aspekter för att känna välbefinnande. I de 
etiska koderna (ICN, 2002) beskrivs det hur sjuksköterskan ska tillgodose människans 
sociala behov och hälsa. Enligt Ehnfors et al. (2000) kan sjuksköterskan genom lyhördhet 
välja ett individanpassat stöd som kan underlätta samtalet mellan sjuksköterskan och 
patienten, där patienten själv bestämmer hur mycket denne vill berätta om sin 
livssituation. Socialstyrelsen (2005) beskriver hur sjuksköterskan kan förhindra ohälsa 
hos patienter genom att undervisa och stödja patient och anhöriga. Detta kan vara 
lämpligt i denna situation då anhöriga genom ökad förståelse kan vara till mer stöd och 
trygghet för patienten. Sjuksköterskan kan även informera patienten om Apnésjukas 
Riksorganisation (www.apnerix.se) för att patienten därigenom kan möta andra med 
OSAS så att denne inte känner sig ensam med sina besvär.   
 
Personer med OSAS bedömer, enligt Parish och Lyng (2003) och Sforza et al. (2003), att 
deras sociala funktioner är försämrade. Sforza et al.(2003) skriver, att dagtröttheten är en 
påverkande faktor till det. En av de faktorer som påverkar den sociala funktionen är 
koncentrationssvårigheterna (Broström et al. 2007). De beskriver hur personer med 
OSAS gör upp dagsscheman efter när de känner ork för att klara av sina dagliga 
aktiviteter. Att vara aktiv är något som Naess (1987) belyser, med detta menar hon att ha 



en aptit på livet och en frihet att välja. Fördelar med ett sådant dagsschema kan vara att 
personer kan ha kontroll över sin situation och på så sätt kan styra sina vardagliga 
aktiviteter. Men detta behöver inte innebära att personen upplever att han/hon har en stor 
frihet att välja sina aktiviteter eller ha en känsla av hög livskvalitet. Dagsschema kanske 
inte är en permanent lösning. En mer varaktig behandling av tröttheten, såsom CPAP, kan 
vara att rekommendera.  
 
För att öka livskvaliteten för personer med OSAS, är CPAP-behandling, en 
behandlingsmetod, som visat sig öka livskvaliteten (Hui et al,. 2000; Mador et al., 2005; 
Parish & Lyng., 2003; Sin et al,. 2002).  Doherty et al. (2003) anser att denna 
behandlingsform minskar trötthet, ångest samt depressionen. Enligt flera studier, 
(Meurice et al., 2007; Parish & Lyng, 2003; Sin et al., 2002) förbättras den psykiska 
hälsan mer än den fysiska hälsan. Det kan ses ett samband mellan det ovanstående och 
professor Erikssons (1990) betydelse av hälsokorset, där en person kan uppleva hälsa och 
välbefinnande trots sjukdom. Liknande tolkning kan ses hos Naess (2001) då hon 
beskriver hur en person med sjukdom kan uppleva god livskvalitet. Socialstyrelsen 
(2005) tar upp hur sjuksköterskan ska motivera patienten till följsamhet i behandlingen. 
Sjuksköterskan kan ge information om de goda effekterna som kan ses efter CPAP-
behandlingen, för att öka följsamheten. Information kring Apnésjukas Riksorganisation 
(www.apnerix.se) kan ge patenten möjlighet att möta andra med erfarenheter av CPAP. 
Det är viktigt att sjuksköterskan ser till att behandlingen blir så behaglig som möjligt, 
genom att se till att ansiktsmasken passar bra samt åtgärda eventuella bieffekter.  
 
Hui et al.(2000) och Maurice et al. (2007) anser att undervisningen om CPAP-behandling 
till patienten ger ökad följsamhet. Detta utvecklas vidare av Hui et al. (2000) som skriver 
att ökat stöd och undervisning utöver den ordinarie undervisningen ökar livskvaliteten 
hos personer med OSAS. Den ökade undervisningen är efterfrågad av patienterna, 
(Broström et al., 2007). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
(Socialstyrelsen, 2005) tar upp att sjuksköterskan ska ha goda kunskaper i att undervisa 
patienten om hans/hennes individuella behov, och hur patienten kan bidra till att främja 
sin egen hälsa och förebygga ohälsa. Ehnfors et al. (2000) beskriver hur undervisning 
ökar en patients förmåga att hantera nya situationer. Sjuksköterskan kan undervisa om 
hur rökning och alkohol och sömn i ryggläge bör undvikas då det ökar risken för apnéer 
(Dobbin, 2006). Sjusköterskan ska även kontrollera att patienten uppfattat all information 
om OSAS som läkaren gett.  
 

Konklusion 
 
Resultatet visar att personer med OSAS upplever att de har försämrad livskvalitet som 
kännetecknas av flera funktioner såsom fysiska, psykiska och sociala. Tröttheten är den 
faktor som påverkar livskvaliteten på ett negativt sätt i de samtliga aspekterna. Detta kan 
leda till att deras livsstil begränsas eftersom personerna styrs av sina besvär. Risken för 
att råka ut för en trafikolycka finns till följd av tröttheten. Oro och rädsla i samband med 
OSAS sänker ytterligare personens livskvalitet. Det sociala umgänget undviks i vissa 
sammanhang, då personen upplever skamkänslor. Kvinnor upplever större försämring på 
livskvalitet än män, trots att män har svårare och fler andningsuppehåll. Att ha ett högt 



BMI ökar risken för att få OSAS, eftersom antal andningsuppehåll ökar. 
 
Den vanligaste behandlingen i samband med OSAS är CPAP. Efter att ha genomgått den 
behandlingen upplevde många att deras symtom hade lindrats och att livet hade blivit 
positivt förändrat. Däremot var det några som ansåg att behandlingen var krävande då 
känslan av frihet minskade.  
 

Implikationer 
 
OSAS har visat sig vara en stor dold folksjukdom, som sjuksköterskor behöver mer 
kunskap om i sjukvården. Det är viktigt då sjusköterskan med hjälp av stöd och 
undervisning kan öka livskvaliteten för dessa patienter. Det finns bristfällig kunskap om 
följsamheten av CPAP-behandling, vilket sjuksköterskan behöver för att kunna motivera 
patienter till att behandla sin OSAS. Detta eftersom CPAP har visat sig vara en effektiv 
behandling som ökar livskvaliteten. Undervisning till patient och anhöriga om OSAS är 
efterfrågat. Ett bra alternativ vore då att ha en sömn-sjuksköterska som kan ägna extra tid 
åt patienterna. Genom en mer utvecklad sömnanamnes skulle fler patienter med 
sömnstörningar av detta slag kunna upptäckas lättare.   
 
Det finns ett uttalat behov att bedriva forskning med ett sjuksköterskeperspektiv som 
utgångspunkt. Då det finns brister i redovisning av hur patienter upplever sin OSAS, 
behövs kvalitativ forskning inom detta område för att sedan kunna utarbeta relevanta 
omvårdnadsåtgärder.  
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Tabell 3 Artikelöversikt                                                                                                                                          
Pubår 
Land 
 

Författare Titel Syfte 
 

Metod 
Urval 

Slutsats 
 

Veten-
skaplig 
kvalitet 

 

2004 
USA 
 

Breugelmans, J. G,  
Ford, D. E.,   
Smith, P.L.,   
Punjabi, N. M. 
 

Differences in patient 
and bed partner-
assessed quality of life 
in sleep-disordered 
breathing. 
 

Att undersöka om det är någon 
skillnad på patienter med störd 
andning under sömn, och deras 
partners uppfattning om patientens 
livskvalitet. 

Kvantitativ undersökning där 122 
patienter, samt deras respektive 
partners fyllde i ett frågeformulär. 

Patienterna klassar generellt sin livskvalitet 
högre än sina respektive sängpartners gör. 

 
 
 
I 

2007 
Sverige 

Broström, A., 
Johansson, P., 
Strömberg, A.,  
Albers, J.,  
Mårtensson, J., 
Svanborg, E. 

Obstructive sleep 
apnoea syndrome- 
patients´ perceptions 
of their sleep and its 
effects on their life 
situation. 

Att göra en beskrivande studie om 
hur patienter med obehandlad OSAS 
uppfattar sin sömnsituation, och hur 
OSAS påverkar deras livssituation. 

Kvalitativ undersökning där 20 
deltagare med obehandlad OSAS 
intervjuades, delvis i strukturerat form 
och i samtalsform.   

Höga snarkningar, frekventa uppvaknanden, 
dyspné, frustration över att behöva urinera 
nattetid, rädsla för att dö under sömnen och 
partners oro för apnén, påverkar 
sömnsituationen för patienter med OSAS. 
Torr och öm strupe, tankar om 
komplikationer, nedstämdhet och depression 
påverkar livskvaliteten hos patienter med 
OSAS.  
 

 
 
 
 
I 
 

2002 
Canada 

Dancey, D. R.,  
Hanly, P. J.,  
Soong, C., 
Lee, B.,  
Shepard, J., 
Hoffstein, V. 

 

Gender differences in 
sleep apnea -The role 
of neck circumference. 

Att undersöka sambandet mellan 
övre luftvägsfetma och sömnapné i 
en grupp män och kvinnor 
remitterade till en sömnklinik. 

Kvantitativ undersökning där 3942 
patienter genomgick polysomnografi 
undersökning samt fick mätt 
omkretsen runt nacken som en 
indikator för övre luftvägsfetma. 

 

Frekvensen och svårigheten med sömnapné 
i den undersökta gruppen, är större hos män 
än hos kvinnor. Andra faktorer än 
nackomkrets, ålder och BMI måste bidraga 
till dessa könsskillnader. 

 
 
 
I 

2005 
Australien 

Dixon, J. B., 
Schachter, L. M., 
O’Brien, P. E. 

Polysomnography 
before and after 
weight loss in obese 
patients with severe 
sleep apnea. 

Att med hjälp av polysomnografi-
undersöka effekten av viktminskning 
hos feta patienter med svår sömn 
apné som genomgått en 
magsäcksoperation.  Att undersöka 
dagtids sömnighet, det metaboliska 
syndromet och livskvaliteten. 

 

Kvantitativ undersökning där 25 
patienter, innan magsäcksoperation, 
undersöktes med polysomnografi och 
fick svara på frågeformulär. 1 år 
senare gjordes en uppföljning. 

Viktminskning bidrar till stor förbättring hos 
patienter med OSA då behov av CPAP 
behandling minskar, metabola syndrom 
förbättras, förbättrad nattsömn, mindre 
dagtids sömnighet, samt bättre livskvalitet 
med färre symtom på depression. 

 
 
 
I 
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Pubår 
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Författare Titel Syfte 
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Slutsats 
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skaplig 
kvalitet 

2003 
Irland 

Doherty, L. S., 
Kiely, J. L.,  
Lawless, G., 
McNicholas, W. T. 

Impact of nasal 
continuous positive 
airway pressure 
therapy on the quality 
of life of bed partners 
of patients with 
obstructive sleep 
apnea syndrome. 

 

Att bekräfta författarnas tidigare 
upptäckter att CPAP förbättrar 
livskvaliteten hos partners när CPAP 
ges till patienter med OSAS. 

Kvantitativ undersökning där 55 par 
där den ena av dem har OSAS 
svarade på olika frågeformulär innan 
behandling med CPAP påbörjats, 
samt när behandlingen pågått under 
sex veckor. 

Både patienter och partners rapporterade 
signifikanta förbättringar på de olika 
frågeformulären efter CPAP behandling. 

 
 
I 

2004 
Portugal 

Gonsalves, M. A., 
Paiva, T.,  
Ramos, E., 
Guilleminault, C. 

Obstructive sleep 
apnea syndrome, 
sleepiness, and quality 
of life. 

Att utvärdera hur patienter med störd 
andning under sömn upplever 
trötthet, livskvalitet, och på grund av 
detta svårigheter med att köra bil. 

Kvantitativ undersökning där 135 
patienter med OSAS fick fylla i olika 
frågeformulär och genomgå 
polysomnografi. 

Flertalet av patienterna upplevde att deras 
försämrade livskvalitet berodde på antal 
uppvaknande under natten. Kroppsliga 
hälsoproblem upplevdes försämra 
livskvaliteten mer än känslomässiga, trots 
höjda värden på mätskalan. Denna 
undersökning visar inte om patienter med 
OSAS, på grund av trötthet, har svårigheter 
att köra bil. 

 

 
 
 
I 

2006 
USA 

Hiestand, D. M., 
Britz, P.,  
Goldman, M., 
Phillips. B. 

Prevalence of 
symptoms and risk of 
sleep apnea in the US 
population. 

Att bedöma den allmänna 
utbredningen hos de i den utvalda 
amerikanska populationen som är i 
riskzonen för OSA 

Kvantitativ undersökning där data 
från en tidigare gjord 
telefonundersökning om 
sömnaspekter analyserades. 1506 
invånare ur populationen hade svarat 
på frågor från ett specifikt 
frågeformulär. 

 

En fjärdedel av alla amerikaner tillhör 
riskgruppen för OSA, med en ökad risk upp 
till 65 års ålder. Fler än hälften av de som är 
feta riskerar i ännu högre grad OSA.  

 

 
 
I 
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Pubår 
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Urval 

Slutsats 
 

Veten-
skaplig 
kvalitet 

2003 
USA 

Hong, S.,  
Dimsdale, J.E. 

Physical activity and 
perception of energy 
and fatigue in 
obstructive sleep 
apnea. 

Att undersöka förhållandet mellan 
svårigheten hos apnén, fysisk 
aktivitetsnivå och psykologiskt 
välbefinnande hos patienter med 
OSA. 

Kvantitativ undersökning där 38 
patienter med sömn apné deltog. 
Sömnrytm, subjektivt välbefinnande 
och självrapporterad vanemässig 
fysisk aktivitet mättes. 

 

Positiva samband mellan fysisk aktivitet och 
psykologiskt välbefinnande visas för 
patienter med OSA, men om motion ska 
användas som behandling för OSA behöver, 
enligt författaren, mer forskning. 

 
 
I 

2000 
Kina 

Hui, D. S. C.,  
Chan, J. K. W., 
Choy, D. K. L.,  
Ko, F. W. S.,  
Li, T. S. T., 
Leung, R.C.C.,  
Lai, C. K. W. 

Effects of augmented 
continuous positive 
airway pressure 
education and support 
on compliance and 
outcome in a Chinese 
population. 

Att studera effekten av förstärkt 
CPAP -undervisning och stöd av 
följsamhet och resultat hos patienter 
med OSA. 

Kvantitativ undersökning där 108 
patienter med nydiagnostiserad 
OSAS delades in i två grupper. Den 
ena gruppen fick normal CPAP - 
undervisning och stöd medan den 
andra gruppen fick förstärkt CPAP - 
undervisning och förstärkt stöd. 

 

Förstärkt CPAP -undervisning och stöd ökar 
inte följsamheten hos dessa patienter. Dock 
ökar livskvaliteten under den förstärkta 
perioden. 

 
 
 
I 

2002 
Canada 

Lacasse, Y., 
Godbout, F.,  
Sériés, F 

Health-related quality 
of life in obstructive 
sleep apnoea. 

Att beskriva effekten av OSA på 
patientens livskvalitet. 

Kvalitativ undersökning där 100 
patienter med OSA graderade 187 
poster på en femgradig skala, vilka 
de ansåg påverka deras livskvalitet 
mest. 

Otillfredsställande sömn, överdriven trötthet, 
svårighet att hålla sig vaken, snarkning, att 
störa sin partners sömn är de fem poster 
som graderas högst av patienter med OSA. 

 

 
 
I 

2005 
USA 

Mador, M. J., 
Krauza, M.,  
Prevez, A.,  
Pierce, D.,  
Braun, M., 

Effect of heated 
humidification on 
compliance and 
quality of life in 
patients with sleep 
apnea using nasal 
continuous positive 
airway pressure. 
 

Att avgöra om tillägg med uppvärmd 
fukt i CPAP apparaten förbättrar 
följsamhet och livskvalitet hos 
patienter med sömnapné. 

Kvantitativ undersökning av 98 
patienter som nyligen påbörjat CPAP 
behandling, där hälften av dem fick 
uppvärmd fukt tillsatt i apparaten och 
den andra hälften fick det inte. 
 

Tillägg med uppvärmd fukt i CPAP 
apparaten vid behandlingsstart leder inte till 
bättre följsamhet eller bättre livskvalitet, än 
traditionell CPAP behandling. 

 
 
I 
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Pubår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2006 
Frankrike 

Meurice, J-C., 
Ingrand, P.,  
Portier, F.,  
Arnulf, I., 
Rakotonanahari, D., 
Fournier, E., 
Philip-Joet, F., 
Veale, D. 
 

A multicentre trial of 
education strategies at 
CPAP induction in the 
treatment of severe 
sleep apnoea-
hypopnoea syndrome. 

Att studera effekterna av livskvalitets- 
förändringar och följsamhet vid CPAP 
behandling med fyra olika 
utbildningsstrategier. 

Kvantitativ undersökning där 112 
patienter delades in i fyra grupper, 
där varje grupp hade sin specifika 
utbildningsstrategi. 

Alla fyra utbildningsstrategierna fungerar 
likvärdigt när det gäller förbättring av 
livskvalitet och följsamhet vid CPAP 
behandling.    

 
 
 
I 

2001 
USA 

Mohsenin, V. Gender differences in 
expression of sleep-
disordered breathing – 
role of upper airway 
dimensions. 

1). Att undersöka effekten av fetma, på 
svalgets storlek hos både män och 
kvinnor. 
2). Att fastställa rollen som de övre 
luftvägarnas dimensioner har i hur 
sleep -disordered breathing uttrycker 
sig och dess förhållande till kön. 

En kvantitativ undersökning där 78 
män och 52 kvinnor genomgick 
polysomnografi som bland annat 
mätte storleken på de övre 
luftvägarna. 

1). Fetma har ingen effekt på svalgets 
storlek, vare sig hos män eller kvinnor. 
2). De övre luftvägarnas utformning hos 
män, men inte hos kvinnor, 
överensstämmer med svårigheten av 
sömnapné. 
Ju mindre svalg-area, desto svårare 
sömnapné hos män. 
 

 
 
 
 
I 

2006 
USA 

Pang, k. P., 
Terris, D. J., 
Podolsky, R. 

Severity of obstructive 
sleep apnea: 
Correlation with clinical 
examination and 
patient perception. 

Att sammanställa patienters kliniska 
historia, patienters egna upplevelse av 
OSA, och fysisk undersökning av 
svårigheten av OSA. 
 

Kvantitativ undersökning där 102 
patienter genomgick en 
omfattande anamnes och klinisk 
undersökning. 

Det finns samband mellan de symtom som 
kan ses och svårighetsgrad i sjukdomen. 
Patienternas självuppfattade svårighet med 
OSA stämmer överens med objektiva 
mätningar. 
 

 
 

II 

2003 
USA 

Parish, J. M.,  
Lyng, P. J. 

Quality of life in bed 
partners of patients 
with obstructive sleep 
apnea or hypopnea 
after treatment with 
continuous positive 
airway pressure. 

Att undersöka livskvalitet hos patienter 
med OSA samt deras partners, och 
undersöka effekterna av den efter att 
patienterna har behandlats med CPAP. 

54 patienter med OSA genomgick 
undersökningar. Både patienterna 
och deras partners fick svara på 
frågeformulär både före och efter 
CPAP –behandlingen. 

OSA försämrar livskvaliteten hos både 
patienter och deras partners, men 
behandling med CPAP förbättrar 
livskvaliteten. 
 
 

 
 
I 
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Pubår 
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Författare Titel 
 

Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2003 
Norge 

Sand, T.,  
Hagen, K., 
Schrader, H. 

Sleep apnoea and 
chronic headache. 

Att uppskatta allmän huvudvärk och 
kroppssmärta bland de patienter som 
har misstänkt sömnapné jämfört med 
förekomsten i en stor 
befolkningsbaserad studie. 

324 patienter som genomgått 
polysomnografi fick komplettera 
med frågeformulär om 
sömnrelaterade vanor, huvudvärk 
och kroppssmärta. 

Kronisk huvudvärk är vanligare bland 
patienter med eller utan polysomnografi-
konstaterad OSAS jämfört med generell 
befolkning. Det kan inte ses något samband 
mellan huvudvärk och svårighetsgrad av 
apné samt med syrenedsättning. 
 

 
 
 
I 

2003 
Schweiz 

Sforza, E., 
Janssens, J. P., 
Rochat, T.,  
Ibanez, V. 

Determinants of 
altered quality of life in 
patients with sleep- 
related breathing 
disorders. 

1). Att säkerställa vilka hälsorelaterade 
frågor gällande livskvalitet som 
påverkas mest hos ett stort urval 
patienter med sömnrelaterade 
andningsstörningar. 
2). Att fastställa om dagtids sömnighet, 
splittrad sömn, förekomst av 
andningsstörningar eller hypoxemi 
bättre skulle kunna förutse nivån på 
förändringar i graden av livskvalitet och 
livsstilsbetingad sjuklighet. 

Kvantitativ undersökning där 130 
patienter med sömnrelaterad 
andningsstörning som genomgått 
polysomnografi svarade på 
frågeformulär, samt gjorde 
praktiska sömnighetstester. 

1). De livskvalitetsområden som påverkas 
mest, är vitalitet, fysisk roll, känslomässig 
roll, mental hälsa och social funktion. 
2). Den hälsorelaterade livskvaliteten hos 
patienter med sömnrelaterad 
andningsstörning beror på att flera fenomen 
samverkar: sömnstadier, dagtids sömnighet 
och fetma.  Splittrad sömn, hypoxemi och 
förekomst av apné påverkade inte den 
hälsorelaterade livskvaliteten på ett 
signifikant sätt. 
 

 
 
 
 
 
I 

2002 
USA 

Sin, D. D.,  
Mayers, I.,  
Man, G. C. W., 
Ghahary, A., 
Pawluk, L. 
 

Can continuous 
positive airway 
pressure therapy 
improve the general 
health status of 
patients with 
obstructive sleep 
apnea? 
 

Att undersöka kortvariga samt 
långvariga effekter av CPAP-behandling 
på hälsorelaterad livskvalitet hos 
patienter med OSA. 

Kvantitativ undersökning där 723 
patienter med OSA fyllde i 
frågeformulär om livskvalitet. 365 
av dem fick CPAP behandling och 
358 var utan behandling. 

Resultatet visar på en tydlig förbättring av 
livskvalitet under både kortvarig och 
långvarig CPAP användning. 
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Bilaga II 
 
Begreppsdefinition  
 
Apnea-hypnea index (AHI) – benämns av Barbé et al. (2001) som hur många 
andningsuppehåll personen haft per timme under sömnen. Ju högre denna siffra blir, ju 
svårare sömnapné har personen.  
 
Body mass index (BMI) – är ett begrepp som beskriver index på kroppsmassa och anger 
relationen mellan vikt och längd. BMI räknas ut genom att kroppsvikten (kg) divideras 
med kroppslängden x två. Det används som en måttenhet för normalvikt, övervikt samt 
undervikt över hela världen (Bjerkheim, 2006) 
 
Short form 36 (SF- 36) – beskrivs av Akashiba (2002) som en enkät ämnad för att öka 
förståelsen om hur personer upplever sin hälsa samt livskvalitet och hur sjukdomar 
påverkar deras förmåga att fungera i det dagliga livet. Denna enkät består av 36 frågor 
som fokuserar på psykisk och fysisk hälsa, och för personer med sömnapné ger detta en 
god möjlighet att kunna uttrycka sig om sin tillvaro. För att få en helheten om individens 
hälsa, är enkäten uppdelad i olika skalor, vilka är följande: Fysisk funktionsförmåga, 
rollfunktion - fysiska begränsningar, kroppssmärta, generell hälsa, vitalitet och social 
funktion, rollfunktion - känslomässiga begränsningar samt psykiskt välbefinnande. Anser 
individen att hon inte har god hälsa sätter den ett lågt poäng, och anses hälsan vara god 
sätts det högre poängsumma. Om sjukdomen och hälsan begränsar en persons förmåga att 
utföra vissa dagliga aktiviteter och behov, och poängen sätts lågt, tolkas resultatet som 
om att individen inte upplever god hälsa och välbefinnande.  
 
Calgori sleep apnea index (SAQLI) – Reimer & Flemons (1997) skriver att detta är en 
enkät speciellt utformad för att mäta livskvalitet hos patienter med obstruktiv sömnapné 
syndrom, före och efter CPAP- behandling. Denna enkät består av 35 frågor som sedan 
delas in i fyra områden: daglig funktion, social interaktion, känslomässig funktion samt 
symtom.  
 
Epworth sleepiness scale (ESS) – beskrivs av Cutler (2000) som en enkät speciellt 
utformad för att mäta subjektiv daglig trötthet. 


