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Abstrakt 

Syfte: Att beskriva hur sömnstörningar hos patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning 

(IVA-patienter) uppstår och vilka omvårdnadsåtgärder som kan förbättra IVA-patienternas 

sömn. 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att IVA-patienter frekvent drabbas av sömnbrist vilket kan 

leda till fysiska samt psykiska konsekvenser i form av cirkulatorisk påverkan, försämrad 

sårläkning eller förvirring med ångesttillstånd. Dessa i sig kan leda till förlängd vårdtid. Det är 

sjuksköterskans uppgift att upptäcka sömnproblem hos IVA-patienter samt att inleda adekvata 

omvårdnadsåtgärder. 

Metod: Denna studie är en systematisk litteraturstudie. Databassökning i sex databaser 

genomfördes och nyckelord identifierades. Begränsningar gjordes till åren 2003–2013 då en 

sökning begränsad på fem år gav för lite utfall. Det lästes 852 rubriker, 66 abstrakt samt 41 

artiklar, 38 artiklar bedömdes som relevanta. Tolv artiklar exkluderades efter granskning enlig 

mall för relevans.  Det inkluderades 26 artiklar i denna litteraturstudie. Inklusionskriterier var 

artiklar som inkluderade vuxna patienter som vårdades på IVA. Exklusionskriterier var studier 

som inkluderar barn, handlar om nattarbete hos IVA-sjuksköterskor, studier om sömnstörningar 

hos dementa samt studier om sömnstörningar hos patienter med sömn-apné. Review artiklar. 

Resultat: IVA-patienter sömnstörningar orsakas framförallt av miljöbetingat ljud och 

omvårdnadsrutiner. Omvårdnadsåtgärder såsom störningsfria tider med ljudreducerande 

strategier, användandet av öronproppar och/eller ögonmask, patientanpassad ventilatorterapi 

samt alternativa omvårdnadsåtgärder såsom musik, muskelavslappning, ljusterapi, akupressur 

och aromterapi kan bidra till att IVA-patienternas sömn förbättras. 

Slutsats: Sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder kan bidra till att IVA-patienter får 

sammanhängande sömntimmar. Dessa åtgärder är enkla att genomföra och kan leda till 

förkortad IVA vård. 

 

Nyckelord: delirium/confusion, intensive care unit, nursing care, sleep  
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Sammanfattande tabell över litteraturstudien 

Vad är känt om ämnet? 

 Sömnbrist hos svårt sjuka IVA-patienter kan leda till förlängd vårdtid på grund av 

fysiska (t ex: fördröjd respiratoravvänjning, försämrad sårläkning, cirkulatorisk 

påverkan) eller psykiska konsekvenser (t ex: förvirring eller ångesttillstånd). 

 Det kan vara svårt för sjuksköterskan att upptäcka symptom på sömnbrist på 

grund av bristande kunskap och/eller patientens oförmåga att kommunicera. 

Vad denna studie bidrar med 

 Denna systematiska litteraturstudie påvisar att sömnstörningar hos IVA-patienter 

orsakas av hög ljudnivå samt omvårdnadsåtgärder och detta kan anses som orsak 

för en stress-producerande situation vilket är ett vitt utbredd problem.  

 Det finns ett få antal studier som påvisar att omvårdnadsåtgärder såsom 

ljudreducerande miljö, störningsfria perioder, öronproppar, patientanpassade 

ventilatorinställningar samt alternativa omvårdnadsåtgärder (t.ex. massage, 

avslappning, lugnande musik) kan bidra till att förbättra IVA-patienters sömn. 

 

Praktiska implikationer och/eller policy 

 Fortsatt forskning borde fokusera på att använda sig av validerade och reliabla 

objektiva mätmetoder såsom PSG mätning för att öka tillförlitligheten. 

 De i denna systematiska litteraturstudie funna resultat inom ämnet 

omvårdnadsåtgärder kan enkelt impliceras i praktiken, är lätta att utvärdera och 

orsaker inga stora kostnader. 
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Introduktion 

Människan tillbringar en tredjedel av sitt liv i sömn och det är ett absolut behov vilket hon inte 

kan vara utan (Colten & Altevogt 2006). 

Sömnen följer den cirkadiska rytmen vilken är baserad på kroppens inbyggda 24-

timmarsklocka. Den befrämjar vakenhet på dagen och stärker sömnen under natten (Patel et al. 

2008). Ljusförhållanden respektive dagsljusförhållanden leder till förändring av den cirkadiska 

rytmen (Wright jr 2005). Under sömnen förändras kroppens normala fysiologi innefattande det 

cardiovaskulära systemet, sympatikus aktiviteten, respirationssystemet, det cerebrala 

blodflödet samt det endokrina systemet (Colten & Altevogt 2006). 

Den grundläggande strukturella organisationen av normal sömn kallas sömnmönster. Det skiljer 

mellan två typer av sömn, vilka betecknas efter saknaden respektive förekomsten av 

ögonrörelser: ”non rapid eye-movement” (NREM) sömn och ”rapid eye-movement” (REM) 

sömn (Colten & Altevogt, 2006, Harris 2005). Sömnstadier kallas sömncykel. Sömncykeln 

upprepar sig flera gånger under natten.  En sömncykel pågår ungefär 70 till 120 minuter (Colten 

& Altevogt 2006). 

De viktigaste psykiska konsekvenserna av sömnbrist är nedsatt ork, initiativ till handling, 

mottaglighet för ny information, nedsatt minne, försämrad inlärningsförmåga, beslutsförmåga, 

aktivitet och effektivitet samt förändrat stämningsläge eller depression och lägre 

frustrationströskel (Jahren Kristoffersen et al. 2006). Sömnbrist kan bland annat utlösa större 

benägenhet att visa irritation och hetsighet, tendens att dra sig tillbaka och isolera sig från andra 

(Jahren Kristoffersen et al. 2006, Figueroa-Ramos et al. 2009). Ovannämnda konsekvenser av 

sömnbrist kan leda till fördröjd respiratoravvänjning och/eller bristande samarbete mellan 

patient och sjuksköterska och därmed förlängd vårdtid (Guldbrandsen & Stubberud 2009). 

Sömnbrist är även en bidragande faktor till IVA-syndrom med förvirring och desorientering, 

vilket ibland kan uppträda först efter flera dygns IVA vård (Tembo & Parker 2009, Weinhouse 

et al. 2009, Honkus 2003). Hofhuis et al. (2008) fann att patienter som upplevde sömnstörningar 

under tiden på IVA uppgav att de upplevde problem även efter utskrivning från IVA. 

Lower et al. (2002) beskriver IVA- miljön som en omgivning präglad av turbulent och rastlös 

aktivitet där behandlingens fokus ligger på patienttransfer, patientmottagning, förflyttning för 

undersökning, invasiva ingrepp eller administration av läkemedel. Dessa aktiva åtgärder 

prioriteras medan sömnfrämjande åtgärder såsom dämpning av belysning och ljud inte 

prioriteras på samma sätt (Lower et al. 2002). Undersökningar hos IVA-patienter gjorda med 

polysomnografi (PSG) indikerar att patienternas sömnkvantitet är reducerad och hos cirka 

hälften av de undersökta patienterna visade PSG onormal sömncirkel (Bourne et al. 2007). 

Även om sömnkvantiteten inte är påverkad så upplever IVA-patienter fragmentarisk sömn med 

ett märkbart förändrat sömnmönster (Hofhuis et al. 2008, Friese et al. 2007, Celik et al. 2005, 

Stanchina et al. 2005). 

I Socialstyrelsen allmänna råd om buller inomhus SOSFS 2005:6 fastställs att riktvärden för 

buller inte bör överstiga 45 dB och att ekvivalenta ljudnivån bör ligger runt 30 dB. De flesta 

sjukhus har dock en ljudnivå mellan 50 och 70 dB på dagen och kring 67 under natten 

(Tegnestedt et al. 2013; Akansel & Kaymacki 2008; Talwar et al. 2008; Lower et al 2002). 

Vanlig konversation kan uppnå en ljudnivå runt 60 dB och en ökning med 6dB uppfattas som 

en fördubbling av ljudnivån enligt Lower et al. (2002). 
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Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) skall 

sköterskan ”ha förmåga att självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation, 

bedömning (omvårdnadsanamnes, status, mål), omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, 

planering, genomförande och utvärdering av patientens omvårdnad” (s.11). Det kan vara svårt 

för sjuksköterskan att upptäcka symptom på sömnbrist på grund av bristande kunskap och/eller 

patientens oförmåga att kommunicera (Honkus 2003). 

Tidigare forskning har visat att sömnbrist i sig kan leda till fysisk dysfunktion såsom hypertoni, 

ökning av inflammatoriska markörer, minskad utsöndring av tillväxthormoner, negativ effekt 

på sårläkning, proteinsyntes, andningspåverkan och förlängd kortisolutsöndring (Mullington, 

et al. 2010, Patel et al. 2008, Honkus, 2003). Boyko et al. (2012) påvisar att detta gäller speciellt 

för kritisk sjuka patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Sömnbehovet måste 

tillfredsställas för att människan skall kunna prestera. Detta gäller även när hon är svårt sjuk 

(Guldbrandsen & Stubberud 2009). Sömnbrist hos svårt sjuka IVA-patienter kan leda till 

förlängd vårdtid på grund av fysiska (t ex: fördröjd respiratoravvänjning, försämrad sårläkning, 

cirkulatorisk påverkan) eller psykiska konsekvenser (t ex: förvirring eller ångesttillstånd). 

 

Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva hur sömnstörningar hos IVA-

patienter uppstår och vilka omvårdnadsåtgärder som kan förbättra IVA-patienternas sömn. 

Metod 

Design 

Denna litteraturstudie är en systematisk litteraturstudie. Polit och Beck (2012) beskriver en 

systematisk litteraturstudie som syntes av forskningsresultat relaterad till en specifik 

forskningsfråga under användning av systematiskt urval och datainsamling och ett formal 

protokoll.  

Sökmetoder 

Databassökning gjordes enligt flödesschema: identifiering av nyckelord, lämpliga databaser, 

relevanta artiklar och läsning av abstrakt (Polit et al. 2004 ). Identifiering av nyckelord gjordes 

i samråd med en bibliotekarie.   

Databaserna som användes är PubMed, CINAHL, PsycINFO, Medline, Scopus samt Cochrane 

Library.   

Litteratursökning med sökorden delirium/confusion, intensive care unit, nursing care samt 

sleep, gjordes. Begränsningar gjordes till åren 2003 - 2013 och vuxna patienter. Språket 

begränsades till engelska. Sökningen genomfördes i oktober 2013 (Tabell 1).  Totalt lästes 852 

titlar och 66 abstrakt.  Av de lästa abstrakt har 41 artiklar bedömts som potentiell relevanta. 

Dessa 41 artiklar har lästs i sin helhet och efter första läsning har 38 artiklar bedömts som 

relevanta. En andra läsning enligt mall för bedömning av relevans utifrån SBU's Metodbok 

(2013) (Bilaga 1) resulterade i att 26 artiklar inkluderades. Dubbla artiklar redovisas inte. 
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Manuell sökning via referenslistor ur de valda artiklarna har inte genomförts (Polit et al. 2004). 

Litteratursökningen presenteras som flödesschema (Figur 1). 

Inklusionskriterier 

Studier som inkluderar vuxna patienter som vårdades på IVA och/eller handlar om 

sömnstörningar hos denna samt patientgrupp samt omvårdnadsåtgärder vilka främjar sömn hos 

IVA-patienter. 

Exklusionskriterier 

Studier som inkluderar barn, handlar om nattarbete hos IVA-sjuksköterskor, studier om 

sömnstörningar hos dementa samt studier om sömnstörningar hos patienter med sömn-apné. 

Review artiklar. 

Dataanalys 

För att besvara studiens syfte har artiklarna som bedömdes relevanta lästs flera gånger och 

syntetiserats genom sammanställning av design, setting, population, urval, mätmetoder, 

datainsamlingsmetod, dataanalysmetod samt utfall av datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod. Resultat har sammanställts enligt ett protokoll av Polit och Beck (2012) 

(Bilaga 2) och presenteras under resultat i löpnade text. 

En sammanställning av alla artiklar i tabellform redovisas i Tabell 2 och 3. Artiklarna har 

granskats enligt fastställda inklusions- och exklusionskriterier. 

Studiernas kvalitet har bedömts enligt Polit och Beck (2012) granskningsmallar (bilaga 

3)”Guide to an overall critique of a quantitative Research Report” samt ”Guide to an overall 

critique of a qualitative Research Report”. Riktlinjerna innehåller sju huvudaspekter med 

underrubriker och är avsedda att bedöma studiernas tillförlitlighet och upptäcka eventuella 

systematiska fel i studiens genomförande.  Om två eller fler delfrågor besvarades med ”nej” 

bedömdes huvudaspekten som ”nej”. Även om fyra av sju frågor besvarades med ”ja” kunde 

studiens tillförlitlighet bedömas som låg beroende på vilka huvudaspekter besvarades 

med ”nej”. Enligt Polit och Beck (2012) är olika frågor beträffande genomförandet av 

undersökningen av olika betydelse för studiernas kvalitet och det är upp till litteraturstudiens 

författare att värdera studiens bevisvärde. Kvalitetsgranskningen av studierna har gjorts av en 

person men diskuterats regelbundet med en erfaren forskare. Studiernas kvalitet anges som lågt, 

medel eller högt. 
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Figur 1 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Studierna som inkluderades i denna litteraturstudie har granskats angående tillstånd från etisk 

kommitté, om informerat samtycke har hämtats in och/eller om noggranna etiska överväganden 

har gjorts (Polit et al. 2004). 

 Alla artiklar som ingår i litteraturstudien kan redovisas.   
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Review 

Denna systematiska litteraturstudie identifierade 26 publicerade artiklar varav 25 kvantitativa 

studier samt en kvalitativ. 

Studiernas kvalitet 

Studiernas kvalitet var varierande. Med tanke på de inkluderade studiernas metod (explorativ, 

deskriptiv, randomiserad, prospektiv, observation) och forskningsobjekt (t.ex. undersökta 

nätter, lokalitet samt IVA population) kan en betydelsefull jämförelse mellan studierna inte 

göras. 

Kvantitativa studier 

Den generella studiekvalitén av de kvantitativa studierna kan anses vara låg. Studiernas urval 

var i regel konsekutivt eller bekvämlighetsurval, bortfall redogjordes ej för alla studier. En del 

av studierna hade randomiserad kontrollerad design men urvalet var oftast konsekutivt. Dessa 

urvalsförfaranden höjer risken för urvalsbias (Polit & Beck 2012, SBU's Metodbook 2013). 

Inom det undersökta området är det svårt att genomföra studier med randomiserat 

urvalsförfarande eftersom populationen är liten och det gäller högspecialiserad vård. 

Kontrollvariabeln för jämförande studier var oftast vanlig patientvård. I ett par studier användes 

två behandlingsmetoder som intervention vilket gjorde det svårt att koppla eventuella resultat 

till en entydig metod. I ett fall användes det två interventioner och en kontroll variabel plus 

vanlig vård, även detta gjorde det svårt att tyda resultaten. Genomgående var studierna 

småskaliga med lågt patientantal. Fördelningen mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen var oftast ojämn. Några studier genomförde ”powerberäkning”. Validitet samt 

reliabilitet hos mätinstrument var inte alltid angivet respektive testat för. 

Inklusions- respektive exklusionskriterier av studiepopulationen visade hög variation mellan 

studierna samt att begränsade inklusionskriterier hade till följd att urvalstorlek var liten med 

hög risk för bortfallsbias (Polit & Beck 2012, SBU's Metodbook 2013). 

Några studier redovisar för användandet av PSG som objektiv sömnmätning, de flesta forskare 

använde sig dock av subjektiva frågeformulär som beskriver patientens eller sjuksköterskans 

subjektiva upplevelser istället för objektiva mätningar. PSG kan anses som ”Golden standard” 

för att registrera sömnmönster (Bourne et al. 2007) ansågs dock ofta som för dyrt eller 

komplicerat eller att det inte gick att genomföra hos den valda studiepopulationen. För att 

evaluera patientsömn ur patientperspektiv visade sig Richard Campell Sleep Scale (RCQS) som 

mest tillförlitlig enligt ovannämnda undersökning. Resultat som erhölls i denna studie bekräftar 

forskningsresultaten. 

En annan aspekt i hänseende till studiernas tillförlitlighet är antal nätter som undersöktes. 

Studier som tog upp orsaker för sömnstörningar genomfördes för det mesta enbart under en 

natt.  En studie (Hsu et al. 2010) genomförde biofysiologiska mätningar över 42 timmar. En 

annan undersökning (Bosma et al. 2007) som handlade om respiratorvård relaterade 

sömnstörningar genomfördes över två nätter med crossover design. Patienter ventilerades varje 

natt med ändrad ventilatorinställningar. Ur den svenska artikeln (Monsèn & Edèll-Gustafsson 

2005) framgår att mätningar och dokumentation genomfördes under en längre tidsperiod. 
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Kvalitativa studier 

Den kvalitativa studiens kvalité bedöms som medel. Patientantal var adekvat och intervjuerna 

genomfördes enligt vedertagna mallar. Svagheten var tidsföljden i vilken intervjuerna 

genomfördes. 

Jämförelse kvalitativa studier med kvantitativa studier 

Den kvalitativa studiens  syfte var att beskriva vårdbehov hos äldre patienter medels 

djupintervju.  De kvantitativa studierna använde sig i de flesta fall av frågeformulär, 

självuppfattningsskalor med kompletterande frågor, observationsmetoder eller biofysiologiska 

mätningar för att kartlägga sömnstörningar samt evidenta omvårdnadsåtgärder.  

Översikt över inkluderade studier 

Studierna genomfördes i 14 olika länder (Turkiet 1, Spanien 1, Italien 2, USA 4, Taiwan 6, 

Sverige 1, Kanada 1, Jordanien 1, Kina 2, UK 1, Korea 1, Japan 1, Norge 1, Frankrike 1). Av 

26 studier undersökte 12 studier orsaker till sömnstörningar hos IVA-patienter och 12 studier 

fokuserade på omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem hos IVA-patienter. Tre studier tog upp 

såväl orsaker som omvårdnadsåtgärder. I de flesta studier användes biofysiologiska mätmetoder 

som datainsamlingsmetod (n=23) och/eller polysomnogram (PSG) (n=7). 

Tre studier var deskriptiva (Eliassen & Hopstock 2011,Nicolás et al. 2008, Ugras & Öztekin 

2007) varav två beskrev upplevd sömn respektive sömnproblem. Den tredje studien undersökte 

vilka omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem som vidtogs av sjuksköterskor. 

Sex interventionsstudier undersökte påverkan av alternativa behandlingsmetoder på sömn, 

dessa genomfördes fram för allt i asiatiska länder (musik i Taiwan och Korea, ljusterapi i Japan, 

akupressur i Taiwan, aromterapi i Korea). En studie som använde sig av muskelavslappning 

genomfördes i USA. Tre studier undersökte användbarhet av ögonmask eller/och öronproppar 

(Kina, USA samt UK). Två studier tog upp inverkan av olika respiratorinställningar på 

patientens sömn (Frankrike, Italien). I ytterligare tre studier infördes omvårdnadsåtgärder 

såsom vilotimme (Dennis et al. 2010), sömnhygien protokoll (Faraklas et al. 2013) samt 

beteendeprogram (Li et al. 2011). 

Två studier undersökte påverkan av IVA-miljö på friska patienter (Bosma et al. 2007, Hu et al. 

2010). 

Resultat  

Orsaker till sömnstörningar hos IVA-patienter 

Det identifieras fyra huvudorsaker till sömnstörningar hos IVA-patienter: Ljudnivå, 

omvårdnadsrutiner, fysiologiska faktorer samt medicinska orsaker. 

Ljudnivå 

Det finns studier som påvisar att ljudnivån kan anses som en viktig orsak till sömnstörningar 

hos IVA-patienter. Ugras och Öztekin (2007) fann att patienter stördes av ljud orsakad av 
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apparater eller övervakningsutrustning. Resultat stöds av Hsu et al. (2010). Den kvalitativa 

studien (Chang et al. 2011) identifierade den konstanta ljudnivån såsom ljud från övervaknings- 

eller behandlingsutrustning samt samtal personalen sinsemellan som bidragande orsak till 

sömnstörningar.  Liknande svar erhöll Richardson et al. (2007a). I en experimentell studie med 

friska försökspersoner och IVA-patienter påvisade Gabor et al. (2003) att uppvaknandet orsakad 

av ljud ökade hos friska försökspersoner i IVA-miljö samt att patienternas subjektiva 

sömnkvalité försämrades på öppen IVA jämförd med enkelrum. Däremot visades ingen skillnad 

för de friska försökspersoner enligt PSG mätning. I en undersökning av Nicolás et al. (2008) 

beskrev patienterna dålig sömn på grund av den konstant höga ljudnivån.  Hweidi (2007) 

undersökte vilka stressfaktorer som påverkade jordanska IVA-patienter mest. Resultatet pekar 

på att ljud och larm till stor utsträckning är ansvariga för sömnproblem. I en studie av Zhang et 

al. (2013) rapporterade patienterna att de upplevde sömnrubbningar på grund av ljud från 

fotsteg eller främmande röster. 

Monsèn och Edèll-Gustafson (2005) mätte ljudnivån i IVA-miljö före och efter implementering 

av ett modifierat beteendeprogram och fann att ljudnivån före införandet av programmet kunde 

sättas i samband med medicinsk behandling och/eller besök av anhöriga. 

Omvårdnadsrutiner 

Förutom ljud från olika ljudkällor anses även nattliga omvårdnadsåtgärder som en vanlig orsak 

till sömnstörningar. Ugrás och Öztekin (2007) fann att patienter erfor sömnstörningar på grund 

av neurologiska rutinkontroller. I en prospektiv observationsstudie (Le et al. 2012) jämfördes 

antal nattliga omvårdnadsåtgärder (NOÅ) mellan fem olika intensivvårdsavdelningar 

(medicinsk, kirurgisk, kardiokirurgisk, pediatrisk samt neonatal IVA). Flest NOÅ rapporterades 

på kirurgisk IVA. Liknande resultat har visats i studier av Chang et al. (2011), Tamburri et al. 

(2004), Zhang et al. (2013) och Richardsson et al. 2007a).  Gabor et al. (2003) påvisade att även 

patienter som vårdades i respirator erfor sämre nattsömn orsakad av omvårdnadsåtgärder. 

Fysiologiska faktorer 

Sex studier fann att fysiologiska faktorer såsom smärta, immobilisering eller obehagsskänslor 

på grund av dränage respektive trachealtub var anledning till rubbad nattsömn. Zhang et al. 

(2013) fann att IVA-patienter upplevde störd nattsömn på grund av dyspnè, smärta eller 

intubation. Richardson et al. (2007a) hittade sömnstörande faktorer såsom allmänt obehag, 

smärta efter operation, för varmt eller obekvämt sängläge. En studie rapporterade samband 

mellan sömnproblem och opioid/icke-opioid smärtlindring. Patienter som fick opioider som 

smärtlindring erfor bättre sömn (Nicolás et al. 2008). Monsén och Edéll-Gustafsson (2005) 

registrerade sugning av övre och nedre luftvägarna, lägesändring samt kroppsvård som 

sömnstörande faktorer.  Resultatet bekräftats av Ugras & Öztekin (2007). 

Medicinska orsaker 

IVA-patienter som ventilerades med proportional assisterad ventilation (PAV) hade större 

möjligheter till ostörd sömn än patienter som ventilerades med tryckunderstöd ventilation 

(PSV) (Bosma et al. 2007). 
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Trompeo et al. (2011) fann att kirurgiska IVA-patienter erfor reduktion av REM-sömn relaterad 

till delirium. Resultat tyder även på att minskad REM-sömn kan kopplas till administrering av 

Lorazepam. 

Omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem hos IVA-patienter 

Omvårdnadsåtgärder i de undersökta studierna fokuserade på störningsfria tider, användandet 

av öronproppar och/eller ögonmask, patientanpassad ventilatorterapi samt alternativa 

omvårdnadsåtgärder såsom musik, muskelavslappning, ljusterapi, akupressur och aromterapi. 

Störningsfria tider 

Fyra studier undersökte påverkan av ljud-, ljus- samt åtgärdsreducerande strategier på IVA -

patienternas sömn. Dennis et al. (2010) införde en vilotimme med reducerade ljud- och 

ljudnivån förenligt med den cirkadiska rytmen. Faraklas et al. (2013) använde sig av ett 

sömnhygienprotokoll som innebar sex störningsfria timmar på natten. Resultatet visade att 

sömnavbrott baserad på kliniska orsaker minskade efter införandet av protokollet. Li et al. 

(2011) introducerade ett beteendeförändrande program med fokus på att förändra 

sjuksköterskornas beteende med avseende på att undvika nattliga störningar i form av 

minskning av ljud- och ljusnivå respektive patientvård. Forskarna redovisade att sömnavbrott 

orsakad av miljöbetingade ljud var hög före och efter interventionen. Ett beteendemodifierande 

program på ett svenskt sjukhus (Monsén & Edéll-Gustafsson, 2005) resulterade i minskad 

frekvens av allmänna och speciella omvårdnadsåtgärder samt reducerad ljudnivå. 

En norsk studie (Eliassen & Hopstock 2011) undersökte vilka sömnfrämjande åtgärder 

sjuksköterskor tillhandahåller på IVA. Resultaten indikerar att minskning av ljus och ljud 

nattetid, undvikande av patientnära konversation både natt och dag var högprioriterade. Som 

omvårdnadsåtgärder erbjöds fot- eller handmassage samt att hålla patienten i handen. 

Användandet av öronproppar och/eller ögonmask 

Tre interventionsstudier, varav två randomiserade, undersökte nyttjande av öronproppar 

respektive ögonmask för IVA-patienters sömn. Richardson et al. (2007a) fann ingen statistisk 

signifikant skillnad för patienter som använde öronproppar och ögonmask. Hu et al. (2010) 

undersökte påverkan av ovannämnda metoder hos friska patienter i simulerad IVA nivå. 

Resultatet indikerade förbättrad REM sömn och mindre uppvaknanden vid användandet av 

interventionen. Detta är i likhet med en studie av Scotto et al. (2009). 

Alternativa omvårdnadsåtgärder 

Flera studier undersökte sömnfrämjande åtgärder såsom lugnande musik (Su et al. 2012, Ryu 

et al. 2011), ljusterapi (Ono et al. 2011), akupressur (Chen et al. 2012), muskelavslappning 

(Richardson 2003) samt aromaterapi (Cho et al. 2013). 

Båda studierna som undersökte påverkan av musik på sömn tyder på att lugnande musik 

förbättrar IVA-patienters sömn (Su et al. 2012, Ryu et al. 2011). Su et al. (2012) kunde även 

påvisa att patienter som fick lyssna på lugnande musik hade lägre hjärtfrekvens, blodtryck samt 

andningsfrekvens. Ono et al. (2011) som använde ljusterapi under två timmar på morgonen hos 

patienter efter operation för esofaguscancer, uppgav att resultatet indikerade att 
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experimentgruppen hade en förbättrad dygnsrytm samt mindre nattliga rörelser vilka ansågs 

som tecken för mindre uppvaknanden. 

Akupressur med valeriana olja ledde till fler sömntimmar (Chen et al. 2012). Denna 

undersöknings resultat är i förenlighet med en studie av Cho et al. (2013) som testade påverkan 

av aromaterapi på IVA-patienters sömn. Utfallet gav att patienter som fick inhalera en blandning 

av aromatiska oljor upplevde bättre sömn och reducerad ångestnivå. Richardson (2003) fann att 

muskelavslappning med guidade fantasiresor som sömnförbättrande åtgärd inte ledde till att 

patienternas sömn förbättrades. 

Patientanpassad ventilatorterapi 

Två studier undersökte om adekvat ventilatorinställning kan förbättra sömn hos ventilerade 

IVA-patienter. Cabello et al. (2008) undersökte om patientanpassat tryckunderstöd kunde 

reducera sömnavbrott samt central apnè. Resultatet visade ingen signifikant förbättring. En 

annan studie (Bosma et al. 2007) visade signifikant förbättrad sömnkvalitet med proportional 

assisterad tryckunderstöd. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Databassökningen i denna systematiska litteraturstudie innebar en grundlig sökstrategi med 

användning av MeSH terms, definierade inklusionskriterier och exklusionskriterier samt 

systematisk dataabstraktion och kvalitetsbedömning enligt riktlinjer. Litteratursökningen har 

genomförts i sex olika databaser.  Det databaser som valdes beskrivs i Polit och Beck (2012) 

som relevanta för området omvårdnad. En första sökning inkluderade studier publicerade de 

senaste fem åren. Eftersom utfallet då blev för litet genomfördes en andra sökning som 

inkluderade studier från de senaste tio åren. En sökning efter speciella studier till exempel 

kvalitativa studier har inte genomförts även om det i litteraturen föreslås (SBU’s Metodbock 

2013). Det beskrivs dock även att det inte är möjligt i alla databaser och utfall av sökresultat 

kan då bli för litet (2013). 

Utgående från studiens syfte valdes sökord som täcker ämnen sömn, omvårdnad samt 

intensivvård. Sökordet delirium valdes eftersom det förekom i litteraturen i samband med 

sömnsvårigheter hos IVA-patienter. Sökning efter sökorden var för sig resulterade i sökresultat 

som inte var hanterbart. En kombination av sökorden begränsade sökningen och detta kan ha 

lett till att inte alla forskning som finns i det undersökta ämnet har tagits med i denna studie. I 

den mån det var möjligt att begränsa sökningen till peer-reviewd har denna begränsning använts 

vilket kan anses som tecken för de inkluderades studier tillförlitlighet. 

Inklusionskriterier definierades utifrån syftet som handlar om sömnstörningar samt 

sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder hos vuxna patienter som vårdads på IVA. Dessa vida 

inklusionskriterierna anses höjer utfallet för sökningen. 

Exklusionskriterierna för denna systematiska litteraturstudie var studier som inkluderar barn. 

En studie (Le et al. 2008) jämförde nattliga omvårdnadsåtgärder mellan fem olika IVA varav 

en barn och en neonatal IVA. Denna studie har inkluderats eftersom i studien jämförs nattliga 
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omvårdnadsåtgärder som är generellt sömnstörande och fokus ej lades på specialiserad 

barnvård. 

Studien genomfördes av bara en författare och därför bedöms risken för utfallsbias (SBU's 

Metodbook 2013) som relativt högt 

De inkluderade studiernas kvalité är varierande och ett högt antal av studierna bedöms vara av 

låg kvalité. Dessa studier inkluderades för att påvisa att det fortfarande finns stort behov för 

forskning som ägnar sig åt sömnproblem hos IVA-patienter. Det ursprungliga syftet med denna 

systematiska litteraturstudie var att finna underlag för omvårdnadsåtgärder som är relevanta för 

IVA-patienters sömnproblem. Det visade sig att det finns en del forskning inom detta relevanta 

område men att forskningsresultaten inte är generellt överförbara då många studier har 

genomförts i kulturer som inte är jämförbar med den nordeuropeiska samt att studiernas 

genomförande har stora brister när det gäller bland annat urvalsbias, publikationsbias, 

selektionsbias, behandlingsbias (Polit & Beck 2012). 

Undersökningar respektive interventionen genomfördes på kirurgiska, medicinska, 

kardiologiska, neurologiska, kardiokirurgiska, kardiovaskulära eller allmän IVA. Enbart sju av 

26 studier jämförde sömnstörningar respektive omvårdnadsåtgärder mellan olika IVA 

specialiteter. Denna ensidiga undersökningspopulation gör en generell överförbarhet svår. 

Artiklar som inkluderades i denna systematiska litteraturstudie visar en stor bredd när det gäller 

länder där undersökningar genomfördes. Tretton studier har genomförts i asiatiska länder, fyra 

i sydeuropeiska, fem i Amerika eller Nordamerika, en i Nordvästeuropa och två i nordiska 

länder. Den stora variationen av kulturella inflytanden på studierna påverkar en allmän 

överförbarhet av resultat. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder kan 

förbättra IVA-patienters samt vilka orsaker kan ge upphov till sömnstörningar hos denna 

patientkategori. Studiernas resultat pekar på att ljud, omvårdnadsrutiner, fysiologiska faktorer 

samt medicinska orsaker kan anses som ansvariga för sömnstörningar hos IVA-patienter. Detta 

bekräftas i tidigare forskning (Parthasarathy & Tobin 2002, Lower et al. 2002, Hofhuis et al. 

2008). Som sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder identifierades störningsfria tider, användandet 

av öronproppar och/eller ögonmask, patientanpassad ventilatorterapi samt alternativa 

omvårdnadsåtgärder. Orsaker till sömnstörningar i relation till sömnförbättrande 

omvårdnadsåtgärder presenteras i tabell 4. 
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Tabell 4 Orsaker för sömnproblem hos IVA-patienter relaterad till omvårdnadsåtgärder 

Orsaker för sömnstörningar hos  

IVA-patienter 

Omvårdnadsåtgärder 

 

Ljudnivå 

(Chang et al. 2011; Gabor et al. 2003; Hsu et al. 2011; 

Hweidi 2007; Monsén & Edéll-Gustafsson 2005; 

Nicolás et al. 2008; Richardson et al. 2007a; Ugras & 

Öztekin 2007; Zhang et al. 2013) 

Vilotimme (Dennis et al. 2010);  

Program av non-farmaceutiska interventioner 
(Faraklas et al. 2013);  

Protokoll för att minska nattliga störningar 

(Li et al. 2011);  

Öronproppar (Scotto et al. 2009);  

Öronproppar och ögonmask (Hu et al. 2010; 

Richardson et al. 2007a);  

Lugnande musik (Ryu et al. 2011; Su et al. 

2012)  

Akupressur med lugnande olja (Chen et al. 

2012);  

Muskelavslappning (Richardson 2003) 

Omvårdnadsrutiner (Chang et al. 2011; Gabor 

et al. 2003; Le et al. 2008; Monsén & Edéll-

Gustafsson 2005; Tamburri et al. 2004; Ugras & 

Öztekin 2007; Zhang et al. 2013; Richardson et al. 

2007a) 

Vilotimme (Dennis et al. 2010);  

Program av non-farmaceutiska interventioner 
(Faraklas et al. 2013);  

Protokoll för att minska nattliga störningar 
(Li et al. 2011);  

Beteendeförändrande prorgram (Monsén & 

Edéll-Gustafsson, 2005);  

Sömngynnande interventioner (Eliassen & 

Hopstock 2011);  

Aromaterapi (Cho, Min & Lee 2013) 

Fysiologiska faktorer (Richardson et al. 2007a, 

Zhang et al. 2013;) 

Ljusterapi (Ono et al. 2011;) 

Medicinska orsaker (Bosma et al. 2007; Nicolás 

et al. 2008; Trompeo et al. 2011 

Pat adapterad respiratormodus (Bosma et al. 

2007; Cabello et al. 2008) 
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Störningsfria tider 

Föreliggande studie identifierade fyra studier (Dennis et al. 2010, Faraklas et al. 2013, Li et al. 

2011, Monsén & Edéll-Gustafsson 2005) vilka undersökte störningsfria tider i syfte att minska 

ljudnivån samt att reducera omvårdnadsrutiner. 

Dennis et al. (2010) fann att ljus- och ljudnivån minskade signifikant under vilotimmen både 

på dag- och nattetid samt att patientsömnen därmed förbättrades. Författarna fann dock ingen 

signifikant skillnad för mätningar genomförd nattetid före införandet av vilotimmen jämfört 

med tiden då vilotimmen infördes. Detta resultat förklarades med att ljus- och ljudnivån på den 

undersökta IVA redan var reducerad innan införandet av nattlig vilotimme. Det framgår inte till 

vilken nivå ljudet reducerades. Samband mellan minskade sömnavbrott och reducerade 

ljudnivån påvisades även av Li et al. (2011). Forskarna rapporterade mindre sömnavbrott på 

grund av ljud efter införandet av ett protokoll vilket skulle garantera störningsfria tider. 

Den rekommenderade ljudnivån bör enligt Socialstyrelsen SOSFS 2005:6 ligga kring 30 dB 

och inte överstiga 45 dB. Den ljudnivån som redovisades i denna studie tyder på att den 

rekommenderade ljudnivån överskrids i allmänhet på intensivvårdsavdelningar.  Li et al. (2011) 

uppmätte 57,7 dB bredvid patientsängen nattetid under vanliga omständigheter. Toppnivån låg 

på 59.2 dB.  Monsén och Edéll-Gustafsson (2005) uppmätte ljudnivå över 84 dB. Gabor et al. 

(2003) fann en ljudnivå som överskred både 60 och 70 dB under sömntimmarna. Hsu et al. 

(2010) fann att höga ljudnivån kunde associeras med stegring av blodtryck och hjärtfrekvens. 

Den uppmätta ljudnivån varierade mellan 59 och 81 dB(A). Dessa resultat är i likhet med 

aktuella undersökningar vilka kunde påvisa att den uppmätta ljudnivån låg i genomsnitt låg på 

64 dB (Akansel & Kaymacki 2008), mellan 52 och 58 dB (Tegnestedt et al. 2013) respektive 

överskred 80 dB (Talwar et al. 2008). 

I denna studie fann Zhang et al. (2013), Chang et al. (2011), Hweidi (2007) och Richardson et 

al. (2007) att höga ljudnivån kan anses som ansvariga för sömnavbrott. Detta är i motsats till en 

studie av Gabor et al. (2003) som påvisade att enbart 20 % av uppvaknanden hos IVA-patienter 

orsakades av den höga ljudnivån. Däremot ansågs ljudnivån ansvarig för sömnavbrott hos friska 

patienter. Resultatet förklaras med att hos dessa patienter saknades stimuli som 

omvårdnadsåtgärder eller respiratorvård. 

Strategier i syfte att reducera ljudnivån inkluderade även minskning av frekvensen nattliga 

omvårdnadsrutiner. Monsén & Edéll Gustafsson (2005) kom fram till att deras 

beteendeförändrande program ledde till att frekvensen av genomförda omvårdnadsåtgärder 

minskade. Detta gällde dock inte patienter med skallskada som inte fick någon störningsfri 

period och i följd ingen normal dygnsrytm.  Faraklas et al. (2013) uppgav att den undersökte 

patientgruppen rapporterade mindre sömnavbrott relaterad till nattliga omvårdnadsåtgärder. Li 

et al. (2011) däremot fann ingen minskning av nattliga omvårdnadsåtgärder efter införandet av 

ett aktivitetskontrollerande protokoll. 

Tidigare forskning av Celik et al. (2005) visade att i genomsnitt 51 interaktioner per patient per 

natt genomförs vilket betyder att patienterna får ingen möjlighet att uppnå sömn. Interaktioner 

var mest frekvent mellan kl. 02:00 och 05:00 på natten.   

Enligt föreliggande studiens resultat genomförs en hög andel av nattliga omvårdnadsåtgärder 

mellan kl 22:00 och 06:00 (Le et al. 2012), kl. 24:00, 03:00 samt 06:00 (Tamburri et al. 2004).  
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Aktuell forskning tyder på att IVA-patienter får mindre och sämre sömn samt att sömnen 

påverkas bland annat av omvårdnadsåtgärder (Elliot et al. 2011). 

En, i denna studie inkluderade, undersökning av Ugras & Öztekin (2007) beskriver att 

omvårdnadsåtgärder relaterad till neurologiska kontroller upplevdes mindre störande än oljud. 

En annan undersökning visade inget samband mellan sömnkvalitet och antal genomförda 

omvårdnadsåtgärder (Nicolás et al. 2008) 

Samtliga protokoll för störningsfria intervaller fokuserade på att reducera sömnstörningar 

orsakad av huvudsakligen ljud eller omvårdnadsrutiner. Inga studier genomfördes i syfte att 

gynna patienternas sömn genom att påverka fysiologiska faktorer.  Enbart en översikt över vilka 

sömnfrämjande åtgärder IVA-sjuksköterskor tillhandahåller för patienter visade att personalen 

bland annat erbjöd sina patienter smärtstillande, lägesändring eller munvård (Eliassen & 

Hopstock, 2011). Detta är i likhet med Hofhuis et al. (2012) som fann att icke farmakologiska 

interventioner vidtogs för att främja patientsömn.    

De granskade artiklar identifierade bland annat immobilisering, samtal personalen sinsemellan, 

obehagskänslor, smärta eller fotsteg, som faktorer för deras sömnrubbningar (Zhang et al. 2013, 

Chang et al. 2011, Richardson et al. 2007a). Detta är i likhet med aktuell forskning som tyder 

på att IVA -patienter även erfar sömnstörningar orsakad av obehag, smärta, sjukdom i sig, ångest 

samt ljud orsakad av andra patienter (Akansel & Kaymacki 2008, Boyko et al. 2012, Honkus 

2003). Hofhuis et al. (2011) beskriver att tillfrågade IVA-sjuksköterskor nämnde att deras 

patienter upplevde störd sömn-vaken cykel orsakad av bland annat smärta. 

Trompeo et al. (2011) fann samband mellan Lorazepam, minskad REM sömn samt fler dagar i 

delirium. Även Nicolás et al. (2008) bekräftar att icke-opioid smärtlindring orsaker dålig sömn. 

Resultat överenstämmer med tidigare forskning. Friese et al. (2007) påvisade med PSG att 

mycket sedering (>10mg/h) minskar sömntiden. Enligt Elliot et al. (2011) var den totala 

sömntiden reducerad för patienter som fick sedering. En annan studie beskriver att 

bensodiazepiner reducerar SWS och REM sömn vilket utgör en disposition för delirium. 

Användandet av öronproppar och/eller ögonmask 

 Scotto et al. (2009) utgick från hypotesen att IVA-patienter erfar bättre sömn när de använder 

öronproppar. Resultatet påvisar att patienter som sov med öronproppar upplevde allmänt bättre 

sömn. 

Motsatt resultat påvisas av Richardson et al. (2007a). Öronproppar och ögonmask nämndes inte 

av patienten som sömnförbättrande. Patienterna uppgav att de upplevde oljud som 

sömnstörande trots öronproppar. 

Hu et al. (2010) erbjöd friska försökspersoner som sov fyra nätter i simulerad IVA-miljö 

öronproppar och ögonmask för en natt. Öronproppar som användes reducerade ljudnivån med 

29 dB. Den uppmätta ljudnivån var upp till 66 dB. Under interventionen förbättrades REM 

sömnen signifikant. Det uppmättes mindre uppvaknanden samt att melatoninsekretion och 

cortisolsekretion visade signifikant skillnad jämfört med sömn utan hörsel- och ögonskydd. 
Resultatet är i likhet med tidigare forskning vilken fann att IVA-patienter tillbringar mer tid i 

lätt sömn (Friese et al. 2007). Shilo et al. (1999) och Wright jr et al. (2005) påvisade att 

melatoninsekretion minskar vid sömnstörningar.   
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Alternativa omvårdnadsåtgärder 

Alternativa omvårdnadsåtgärder undersöktes i syfte att fastställa deras påverkan på 

sömnkvalitet. Su et al. (2012) påvisade att lugn musik leder till subjektiv förbättrad 

sömnkvalitet samt lägre hjärtfrekvens, medelartärtryck och andningsfrekvens.  Enligt en 

undersökning av Hofhuis et al. (2012) används nämnda fysiologiska reaktioner ofta av 

sjuksköterskor för att fastställa om patienten sover. 

Ryu et al. (2011) fann att sömnframkallande musik ger bättre sömn till patienter än öronproppar. 

Detta resultat kan relateras till resultatet av Richardson et al. (2007a) då patienter uppgav att de 

trots öronproppar upplevde störd sömn orsakad av ljud. 

Ono et al. (2011) som exponerade postoperativa patienter för ljusterapi påvisade förbättrad 

sömncykel och därmed möjlighet till vila för dessa patienter. De fann också mindre tecken till 

delirium hos dessa patienter. Detta är i likhet med tidigare forskning (Weinhouse et al. 2009) 

som betonar vikten av att hålla dag-natt rytm för att förebygga delirium. Även Honkus (2003) 

framhäver att den cirkadiska rytmen rubbas av störd dag/natt rytm. 

Chen et al. (2012) undersökning som fann att akupressur med valeriana olja ledde till förbättrad 

sömn vilket kan relateras till tidigare forskning av Hofhuis et al. (2008) i vilken IVA-patienter 

intervjuades angående sina IVA erfarenheter. Ett svar indikerade att patienten kunde slappna av 

bättre när en sjuksköterska höll honom i handen. Akupressur kan ses i likhet med lugnande 

beröring.  Richardson (2003)  kunde inte påvisa att muskelavslappning leder till förbättrad 

sömn. 

Patientanpassad ventilatorterapi 

Cabello et al. (2008) jämförde tre olika ventilatormoder. Slutsatsen dras att adekvata, 

patientanpassade ventilatorinställningar kan vara viktigare än själva modus. Detta är i motsats 

till resultat av Bosma et al. (2007). Patienter som ventilerades med assisterad ventilation fick 

mindre ventilatorasynkroni och därmed mindre uppvaknanden. 

Parthasarathy & Tobin (2002) stödjer resultatet att assisterad ventilation leder till mindre 

sömnavbrott jämförd med tryckunderstöd ventilation. Boyko et al. (2012) betonar 

respiratorvård som orsak för sömnavbrott samt minskad sömnkvalitet. 

Slutsats 

Sömnstörningar hos IVA-patienter orsakade av IVA-miljön kan anses ge en stress-producerande 

situation vilket är ett utbrett problem. Även om det finns få studier som påvisar att IVA-

patienters sömnstörningar orsakas av miljöbetingat ljud och omvårdnadsrutiner kan det inte 

uteslutas att dessa faktorer påverkar sömnen. De granskade artiklarna angående sömnfrämjande 

omvårdnadsåtgärder har låg till medel bevisvärde. De examinerade omvårdnadsåtgärderna är 

dock lätta att genomföra och orsakar inga nämnvärda kostnader. 

Fortsatt forskning borde fokusera på vidgade inklusionskriterier med en högre studiepopulation 

i form av en multicenterstudie. PSG som anses som ”Golden standard” borde användas för att 

examinera om enskilda omvårdnadsåtgärder är effektiva. Utvärdering av omvårdnadsåtgärder 

borde ske i form av randomiserade studier med kontrollgrupper som inte bara avser ”vanlig 
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vård” utan jämförbara åtgärder. Studiernas genomförande i kulturer motsvarande den svenska 

rekommenderas. 
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Tabell 1 Resultat databassökning 

Sökord PubMed Cinahl PsycINFO Cochrane 

 Library 

Medline Scopus 

Intensive care unit 27.681 12.884 2115 1194 18.495 31.031 

Sleep 25.112 19.213 11.398 995 27.750 31.033 

Nursing care 48.740 78.307 20.583 1902 32.290 4682 

Delirium/Confusion 2275 2821 1965 161 2683 3062 

Intensive care unit+ Sleep 271 158 64 183 200 304 

Intensive care unit+ Nursing care 2023 2394 939 564 1498 332 

Intensive care unit+ Delirium/Confusion 355 245 48 40 290 386 

Sleep + Nursing care 1324 634 382 420 616 59 

Sleep + Delirium/Confusion 119 119 59 60 122 220 

Nursing care + Delirium/Confusion 421 469 160 105 341 25 

Intensive care unit+ Sleep + Nursing care 66 52 33 131 46 10 

Intensive care unit+ Sleep + Delirium /Confusion 23 15 1 16 17 27 

Nursing care + Sleep + Delirium/Confusion 19 17 4 47 11 37 

Nursing care + Intensive care unit + 

Delirium/Confusion 

71 59 21 32 53 3 

Intensive care +Nursing care + Sleep + 

Delirium/Confusion 

5 6 0 14 4 12 
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Tabell 2 Orsaker för sömnstörningar hos IVA-patienter 

 

Författa

rna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering 

Design Urval/ 

Under 

söknings 

grupp 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Dataanalys 

metod 

Resultat 

Bosma 

et al. 

Italien 

Critical 

Care 

Medicine 

2007 

To assess quality 

andquantity of sleep 

during pressure support 

ventilation (PSV) and  

proportional assist 

ventilation (PAV). 

Kvanti 

tativ 

Konsekutivt 

randomi- 

serad  

cross-over, 

45 patienter    

identifierad 

29 

exkluderad, 

16 

inkluderad. 

bortfall 3, 

13 fullföljde.  

Bortfalls 

analys 

18-75 år, respirator 

behandling 

> 3 dagar, sederad 

med 

Midazolam, 

Lorazepam eller 

Propofol enligt 

protokoll. 

PSG. 

Luxmeter: 

lux. 

Mikrofon: 

decibel. 

Paired 

Student’s t-test. 

Wilcoxons. 

Signed 

rank 

test. 

Multivariat 

variance 

analys. 

Uppvaknanden per timme av total 

sömntid var 16 under PSV och 9 under 

PAV (p<0.02). Uppvaknanden orsakad av 

ljud var 2 under PAV och 8 under PSV. 

Chang 

et al. 

Taiwan 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

2011 

To explore the care needs 

of older patients in the 

ICUs. 

Kvali 

tativ 

Ändamåls 

enligt 

35 patienter, 

3-4 dagar 

tidigare 

utskrivna från 

IVA 

> 65 år, ingen IVA 

erfarenhet sen 

tidigare, inga 

kognitiva eller 

mentala inskränk 

ningar 

Intervju. Kvalitativ 

content 

analys. 

Äldre patienter som vårdades på IVA 

erfor störd nattsömn pga den konstanta 

ljudnivån på IVA, såsom ljud från 

apparater, utrustning samt samtal 

personalen sinsemellan. Patienterna 

upplevde även störningar orsakad av 

personalens rutinuppgifter. 
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Tabell 2 Orsaker för sömnstörningar hos IVA-patienter 

 

Författa

rna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering 

Design Urval/ 

Under 

söknings 

grupp 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Dataanalys 

metod 

Resultat 

Gabor 

et al. 

Kanada 

 

American 

Journal of 

Respiratory 

and Critical 

Care 

Medicine 

2003 

(1) To determine the 

prevalence of excessive 

noise patient-care 

activities ovar a 24-hour 

period. 

(2) To determine the 

relative impact of these 

factors on sleep 

continuity. 

(3) To monitor healthy 

unattendet individuals to 

in the actual ICU 

environment to examine, 

in isolation, the effect of 

noise on sleep quality as 

compared with that in 

critically ill patients. 

(4) To evaluate the 

effectiveness of a noise -

reduction strategy by 

monitoring these healthy 

subjects in a single room 

in the ICU. 

 

Kvanti 

tativ 

Konsekutivt 

randomiserad 

cross over för 

experiment 

gruppen. 

7 manliga 

patienter 

6 friska men. 

Patienter: 

endotracheal 

intubation, 

förväntad 

respiratortid 

ytterligare 24 

timmar. 

Friska 

försökspersoner 

exkluderades vid 

anamnes 

av sömn 

rubbningar och/eller 

tidigare IVA 

erfarenhet 

PSG. 

Ljud 

mätare. 

Infraröd 

kamera. 

Fråge 

formulär. 

Paired t-test. 

Unpaired t-est. 

One-way 

variansanlys 

med 

Post-hoc 

Bonferroni 

tests. 

Chi-square. 

IVA-patienter erfor sämre sömnkvalitet 

än friska patienter. Ingen signifikant 

skillnad för friska patienter när det gäller 

uppvaknandet mellan enkelrum och 

öppen IVA.11,7 +/-8,3 % uppvaknandet 

orsakad av ljud. 17,7 +/- 5,4 % av 

omvårdnadsåtgärder resulterade i 

sömnstörningar hos IVA-patienter. 

Sömnkvalitet var signifikant sämre på 

öppen IVA jämfört med enkelrum 

(p<0,05) och hemma (p<0,05). 
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Tabell 2 Orsaker för sömnstörningar hos IVA-patienter 

 

Författa

rna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering 

Design Urval/ 

Under 

söknings 

grupp 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Dataanalys 

metod 

Resultat 

Hsu et 

al. 

Taiwan 

Clinics 

(Sao Paulo) 

2010 

To measure the noise 

level in ICUs and to 

investigate the influences 

of noise on post-cardiac 

surgery patients' heart 

rate, blood pressure, and 

perceived physiological 

and psychological 

responses. 

Kvanti 

tativ                                                            
Ändamåls 

enlig 

41 patienter, 

bortfall 1 = 

40 patienter 

18-75 år, 

Vaken och 

orienterad, 

första 

hjärtkirurgiska 

ingrepp, utan 

komplikation, 

kapabel att 

kommunicera, 

utan auditiva eller 

visuella effekter, bra 

smärtlindrad. 

Sound level 

meter. 

Impact of 

Noise 

Per 

ception. 

Monitor för 

över 

vakning av 

vital 

parameter. 

Deskriptiv 

statistik. 

Spearman's 

rank order 

Correlation. 

Crohnbach's 

alpha. 

Ingen signifikant korrelation mellan 

ljudnivå och uppfattade psykologiska 

(irritation, skrämt, ångest, vrede, 

nervositet, fruktan och nedstämdhet) och 

fysiologiska (sömnlöshet, takykardi, 

trötthet, andnöd, yrsel, huvudvärk, 

muskelsmärta, anorexi samt dålig hörsel) 

effekter. Blodtryck stegring och 

pulsstegring var signifikant associerad 

med höga ljudnivån. 

Hweidi 

Jor 

danien 

Internation

al Journal 

of Nursing 

Studies 

2007 

(1) What are the most 

and least important 

stressors as perceived by 

Jordanian patients in 

CCUs? 

(2)  What is the effect of 

selected Jordaniens 

patients' characteristics 

on their perception of 

stressors in CCUs. 

Kvanti 

tativ 

Bekvämlig 

hets urval 

165 patienter 

 

Patienter inskrivna 

på en 

av 3 IVA. 

Vårdad i minst 24 

timmer. 

Beredd att delta i 

studien. Kapabel att 

kommunicera 

På arabiska. 

Fråge 

formulär 

med 

strukturera 

intervju. 

Intensive 

care 

environment

al stressor 

scale. 

Independent 

t-test. 

Pearson 

correlation. 

Som en av flera stressfaktorer uppgavs 

sömnproblem på grund av ljud och larm 

från apparater och 

övervakningsutrustning. Kön hade ingen 

påverkan på upplevd stress (df 163 t -

0.208, p 0.836). Ålder var relaterad till 

stressnivå (t-0.257, p<0.5). Gifta patienter 

uppgav mindre stress än ensamstående 

(t9.40, p=0.00).   Det gäller även 

högutbildade patienter gentemot 

lågutbildade patienter (t2.45, p=0.015) 
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Tabell 2 Orsaker för sömnstörningar hos IVA-patienter 

 

Författa

rna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering 

Design Urval/ 

Under 

söknings 

grupp 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Dataanalys 

metod 

Resultat 

Le et al. 
USA 

Journal of 

Surgical 

Sesearch 

2012 

(1)To analyze the 

frequency and the nature 

of nocturnal nursing 

interactions among five 

ICUs of differing types. 

(2) To identify 

differences in the 

proportions of these 

interactions that could be 

safely omitted. 

 

Kvanti 

tativ 

Konsekutivt 

200 patienter 

40 per IVA. 

Minst 48 timmars 

IVA vistelse. 

Sedativa och 

narkotika i 

definierad dos.   

Enkät. 

Smärt 

skala (VAS). 

Richmond 

Agitation 

Sedation 

Scale Score. 

Mixed- 

logistic 

regression 

model. 

Linear mixed- 

effects model 

with random 

intercept. 

Pearson's 

correlation. 

Total 1831 nattliga omvårdnadsåtgärder    

(NOÅ) rapporterades. Kirurgisk IVA 

rapporterade flest NOÅ (471), NIVA, 

minst NOÅ (186). Signifikant skillnad 

(p=0.016) mellan genomsnittlig 

varaktigheten av NOÅ och de fem IVA. 

Ingen signifikant skillnad (p0.4115) 

mellan de fem IVA angående vilka NOÅ 

som skulle kunna tas bort utan att riskera 

patientsäkerhet. Signifikant skillnad 

(p=0.016) längd. Pearsson's correlation 

mellan antal av NOÅ och patienternas 

ålder var 0.22 (p=0,0017). 

Li et al. 
Taiwan 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

2010 

Strategies should be 

developed to identify and 

decrease unpleasant 

noises, rearrange and 

modify nursing care 

activies and prevent 

direct night light. 

Kvanti 

tativ 

Konsekutivt 

60 patienter, 

bortfall 5, 55 

avslutade 

studien. 28 

patienter i 

experiment 

gruppen,  

27 i kontroll 

gruppen. 

>18 år, genomgått 

bröstkorgs-, 

abdominal eller 

annan omfattande 

kirurgiska ingrepp. 

Fråge 

formulär, 

Sleep in the 

intensive 

care unit 

question 

naire 

(SICQ). 

RCSQ. 

T-test. 

Chi-square test. 

GEE. 

Sömnavbrott orsakad av ljud, 

diagnostiska test och läkemedels 

administration, ljus, övervakning, samt 

blodprovstagning.   
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Tabell 2 Orsaker för sömnstörningar hos IVA-patienter 

 

Författa

rna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering 

Design Urval/ 

Under 

söknings 

grupp 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Dataanalys 

metod 

Resultat 

Monsén

& 

Edéll-

Gustafs

son 

Sverige 

Intensive 

and Critical 

Care 

Nursing 

2005 

To examine sleep 

disturbance faktors 

documented by personnel 

and recorded noise level 

during two weeks before 

and after implementation 

of a behavioural 

modification programme. 

Kvanti 

tativ 

Konsekutivt 

23 patienter, 

9 patienter   

före och 14 

patienter efter 

interventione

n. 95 av 130 

ssk'or deltog. 

Bortfall 

redogörs ej. 

Ssk'or som jobbade 

på vederbörande 

IVA. Patienter som 

vårdades på denna 

avdelning. 

Decibel 

meter. 

Registre 

rings 

formulär. 

Wilcoxon's test. 

Paired 

 t-test. 

Spearman's 

correlation 

coefficient. 

Generella omvårdnadsåtgärder störde 

patienterna mest före (p=0.504) och efter 

(p=0.684)) införandet av programmet. 

Höga ljudnivån före interventionen 

korrelerade med medicinsk behandling 

(r=0.38, p<0.05) samt besök av anhöriga 

(r=0.40, p<0.03). 

Nicolás 

et al. 

Spanien 

Nursing in 

Critical 

Care 

2008 

(1) To descripe how 

surgical patients persieve 

their night-time sleep in 

the ICU. 

(2) To compare the 

subjective perception of 

patients with the nursing 

records and analyse these 

for the degree of 

agreement with patient 

reports. 

Kvanti 

tativ 

Konsekutivt 

104 patienter, 

86 patienter 

en natt, 18 

patienter 2 

nätter. 

  

Ikke ventilerade 

eller akut opererade 

patienter. 

kapabel att 

kommunicera, 

ingen alkohol, 

anamnes, 

psykiatriska 

problem eller 

sömnapné. 

Richard- 

Cambell 

Sleep 

Question- 

naire. 

Intervju. 

Data 

journal. 

Deskriptiv 

statistik. 

Student's t-test. 

ANOVA. 

Crohnbach's 

alpha. 

29 (27,89%)patienter upplevde god sömn, 

48 (46,15%) patienter upplevde normal 

sömn och 27 (25,96%) patienter upplevde 

dålig sömn. Inget samband mellan 

omvårdnadsåtgärder och sömnskattning. 

69 (SD=23,17) patienter som fick icke-

opioid smärtlindring rapporterade dålig 

sömn (SD=23,17) jämförd med 36 

patienter som fick opioder (SD=15.97) 

(p=0.003) . SSK och patient rapport 

angående sömnkvalitet korrelerade för 44 

(43.56%) patienter (p<0.05). 
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Tabell 2 Orsaker för sömnstörningar hos IVA-patienter 

 

Författa

rna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering 

Design Urval/ 

Under 

söknings 

grupp 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Dataanalys 

metod 

Resultat 

Richard

son  

et al. 

UK 

Nursing in 

Critical 

Care 

2007a 

To identify factors that 

influence sleep in critical 

care. 

Kvanti 

tativ 

Bekvämlig 

hetsurval 

64 patienter, 

34 i 

experimentgr

uppen, 28 i 

kontrollgrupp

en, bortfall 2. 

> 24 timmar på 

IVA, 

> 24 timmar utan 

generell anestesi, 

sjuksköterske 

bedömning om 

patienten är kapabel 

att förstå syftet med 

studien och att ge 

samtycke, 

hög vårdbehov. 

 

Fråge 

formulär. 

Content analys 

metod. 

Som mest sömnstörande faktorer uppgavs 

ljud och ljus samt till vis del 

omvårdnadsåtgärder. Teman som hittades 

var: 
”too much going at night”. 

”noise off staff on unit”. 

”staff talking”. 

”telephone and nurses”. 

”alarms. 

”monitor noise”. 

”too hot”. 

”generell discomfort”. 

”kept sliding down the bed”. 

”being turned”. 

”pain from surgery” 
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Tabell 2 Orsaker för sömnstörningar hos IVA-patienter 

 

Författa

rna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering 

Design Urval/ 

Under 

söknings 

grupp 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Dataanalys 

metod 

Resultat 

Tam 

burri 

et al. 

Nordost 

USA 

American 

Journal of 

Critical 

care 

2004 

(1)To examine the 

fequency, pattern, and 

types of nocturnal care 

interactions in 4 critical 

care units. 

(2) To analyze the 

relationsships among 

frequency, temporal 

patterns, and types of 

nocturnal interactions 

and selected variabels 

related to patients (age, 

sex, acuity) and site of 

admission to the 

intensive care unit (ICU): 

and 

(3) To analyze the 

differences in patterns of 

nocturnal care activities 

among the 4 untis. 

Kvanti 

tativ 

Ändamåls 

enligt. 

50 patient 

journaler. 

Patienter >21 år. 

Inskrivna på en av 4 

IVA. 

Vårdad minst 4 

nätter på en av 

dessa IVA. 

 

Aktivitäts 

checklista. 

Decriptiv 

statistik. 

Person's 

correlation. 

147 nätter registrerades. Per natt ägde 

42,6 (S.D. 11.3) omvårdnadsåtgärder rum 

som var mest frekvent kring midnatt och 

mindre frekvent kl. 03. Det registrerades 

197 störningsfria intervaller som varade 

en timme och 9 intervaller som varade 2 -

3 timmar. Ingen störningsfri intervall som 

varade längre än 3 timmer registrerades. 

Att sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder 

har vidtagits dokumenterades bara vid ett 

tillfälle. Det fanns moderat signifikans 

mellan sjukdomstillstånd och 

omvårdnadsåtgärd (r=0,32-0,56, p<0.5). 

Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan nivån av sjukdomstillstånd och en 

av de 4 IVA (F3.47=2.68, p<0.06). 

Frekvensen av nattliga 

omvårdnadsåtgärder differerade 

signifikant mellan de 4 IVA 

(F3.146=10,99, p<0,001). Post hoc 

comparison indikerade att 

omvårdnadsåtgärder var signifikant högre 

på Kirurgisk IVA och NIVA jämförd med 

MIVA och kardioIVA (Scheffé tests, all 

ps<0.05). 
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Tabell 2 Orsaker för sömnstörningar hos IVA-patienter 

 

Författa

rna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering 

Design Urval/ 

Under 

söknings 

grupp 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Dataanalys 

metod 

Resultat 

Trom 

peo et 

al. 

Italien 

Minerva 

Anesthesio 

logica 

2011 

Assess the characteristics 

of sleep disruption in a 

cohort of surgical  

critically ill patients 

examining the hypothesis 

that severe impairment of 

REM sleep is associated 

to delirium. 

Kvanti 

tativ 

Konsekutivt 

154 patienter, 

exkluderat 

103 pat, 51 

inkluderad, 

bortfall 22, 

= 29 patienter 

i under 

söknings 

grupp. 

Bortfalls 

analys. 

 

Vuxna 1865 år, 

ventilerad i minst 2 

dagar pga akut 

respirations 

svikt relaterad till 

kirurgiska ingrepp 

Simpli 

fied acute 

physio 

logy 

Score II 

(SAPS II). 

Cam ICU. 

PSG. 

2 tailed t test. 

Mann-Whitney 

U test. 

Chi square test, 

Fisher's exact 

test,. 

Multivariat 

forward 

stepwise 

logistic 

regression 

analysis. 

14 patienter erfor upp till 44 minuter 

REM sömn (REM reduktion). 15 

patienter erfor i genomsnitt   

2,5 minuter REM sömn (allvarlig REM 

reduktion). 

SAPS II score var högre för patienter 

med allvarlig REM reduktion. Signifikant 

skillnad för samband allvarlig REM 

reduktion och högre doser Lorazepam 

(p=0.01) samt fler dagar delirium och 

allvarlig reducerad REM sömn (p=0.001).   

Ugras 

& 

Öztekin 

Turkiet 

Tohoku 

Journal of 

Experi 

mentell 

Medicine 

2007 

 (1) Do patients in 

NSICU have problems in 

sleep activities? 

(2) What are the factors 

that effect patients sleep 

in NISCU? 

(3) What are the nursing 

interventions’ that effect 

patients' sleep in NSCIU? 

Kvanti 

tativ 

Konsekutivt 

126 patienter, 

bortfall 42 

=84 patienter. 

 

18-65 år, kapabel att 

kommunicera, tala 

Turiska, vårdas på 

NIVA under minst 

en natt, ikke-opoid 

smärtlindring, 

orienterad, kapabel 

att besvara ett 

frågeformulär. 

Fråge- 

formulär. 

Deskriptiv 

statistik. 

 

66 patienter uppgav sömnproblem. 

42 (63,6%) patienter upplevde 

sömnstörningar pga immobilisering, 

38 (57,6%) patienter identifierade den 

högljudda miljön på IVA som orsak för 

sina sömnstörningar samt att 44 (66,7%) 

uppgav att de stördes av ljud orsakad av 

apparater eller övervakningsutrustning. 

29 (43,9%) patienter uppgav störningar 

pga att bli ombedd att röra extremitet, 27 

(40.9%) stördes av medvetandekontroll 

och 26 (39.4%)patienter av 

pupillkontroll. 
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Tabell 2 Orsaker för sömnstörningar hos IVA-patienter 

 

Författa

rna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering 

Design Urval/ 

Under 

söknings 

grupp 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Dataanalys 

metod 

Resultat 

Zhang  

et al. 

Kina 

Support 

Care 

Cancer 

2013 

To identify differences 

between nurses' and 

patients' perceptions of 

sleep quality and factors 

disrupting sleep in the 

ICU. 

Kvanti 

tativ 

Ran 

domiserad 

165 patienter, 

bortfall 13, 

40 sjuk 

sköterskor, 

inget bortfall. 

Klar och 

orienterade 

patienter, <18 år, >7 

dagar IVA vård, 

frivillig deltagande. 

Patientansvariga 

sjuksköterskor. 

Pittsburgh 

Sleep 

Quality 

Index Scale. 

Fråge 

formulär. 

X2 test. 
Logistic 

regression test. 

70 patienter uppgav dålig sömnkvalitet, 

82 indikerade normal sömn. 105 patienter 

uppgav subjektiva sömnproblem i 

samband med inläggning på sjukhus samt 

att 30 upplevde allvarliga 

sömnstörningar. 4 patienter kunde inte 

sova alls. 76 patienter rapporterade 

förändringar i sitt sömnmönster. Samband 

mellan sömnstörningar och okänd 

omgivning, nattliga omvårdnadsåtgärder 

samt ljud från fotsteg eller främmande 

röster var signifikant. Detta gäller även 

fysiologiska orsaker såsom dyspné, 

smärta eller intubation. 

Signifikant skillnad mellan 

sjuksköterskors och patienternas 

sömnupplevelser fanns bland annat 

angående nattliga omvårdnadsåtgärder, 

röster från andra patienter, dyspné och 

intubation. Sjuksköterskor 

underestimerade dessa faktorer. 
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Tabell 3 Omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem hos IVA-patienter 

 

Författarna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering/Hypotes 

Design Intervention 

experiment 

grupp/ 

Kontrollgrupp 

Urval/Under 

söknings 

grupp/ 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Data 

analys 

metod 

Resultat 

Bosma 

et al. 

Italien 

Critical 

Care 

Medicine 

2007 

To assess quality and 

quantity of sleep during 

pressure support 

ventilation (PSV) and  

proportional assist 

ventilation (PAV). 

Kvanti 

tativ 

Patienter ventilerades en 

natt med PSV och andra 

natten med PAV. 

Kontrollgruppen 

ventilerades första natten 

med PAV, andra med 

PSV. 

Konsekutivt 

randomi- 

serad, cross-over 

45 patienter    

identifierad 29 

exkluderad, 16 

inkluderad. 

bortfall 3, 

13 fullföljde.  

Bortfalls 

analys. 

18-75 år, respirator 

behandling 

> 3 dagar, sederad 

med 

Midazolam, 

Lorazepam eller 

Propofol enligt 

protokoll.  

PSG 

Luxmeter: 

lux 

Mikrofon: 

decibel. 

Paired 

Student’s t-

test. 

Wilcoxons 

Signed 

rank 

test. 

Multivariat 

variance 

analys. 

Den totala patient-

ventilatorasynkroni per timme 

var mer frekvent under PSV än 

PAV och korrelerade signifikant 

med antal uppvaknanden per 

timme (R2=0.65, p=0,0001). 
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Tabell 3 Omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem hos IVA-patienter 

 

Författarna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering/Hypotes 

Design Intervention 

experiment 

grupp/ 

Kontrollgrupp 

Urval/Under 

söknings 

grupp/ 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Data 

analys 

metod 

Resultat 

Cabello 

et al. 

Frankrike 

  

Critical 

Care 

Medicine 

2008 

That an adequate setting 

of the PS level, adapted to 

the patient's ventilatory 

need, could diminish the 

level of fragmentation 

due to central apneas and 

ineffective efforts when 

compared with ACV. 

Kvanti 

tativ 

Patienter ventilerades 

med tre olika 

respiratorinställnigar 

mellan kl. 14 och 20, kl. 

20 och 22 samt kl. 02 till 

08. 

Konsekutivt urval. 

Randomiserad, 

cross over. 

15 patienter, inget 

bortfall. 

Vid medvetande, 

>24 timmar utan 

sedering eller 

opoider, 

ventilerad med PSV, 

FiO2 < 0,6, 

SpO2 > 90% 

 

PSG. 

kanal- 

Phletysmo

graphy. 

Evita. 

Ljud 

mätare. 

Friedman 

test. 

Wilcoxon's 

paired test. 

Non 

parametric 

test. 

Ingen signifikant skillnad mellan 

de tre respiratorinställningar när 

det gäller sömnavbrott, 

sömneffektivitet och -mönster 

( p>0,05).   
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Tabell 3 Omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem hos IVA-patienter 

 

Författarna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering/Hypotes 

Design Intervention 

experiment 

grupp/ 

Kontrollgrupp 

Urval/Under 

söknings 

grupp/ 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Data 

analys 

metod 

Resultat 

Chen 

et al. 

Taiwan 

Inter 

national 

Journal of 

Nursing 

Studies 

2012 

To investigate the 

effectiveness of valerian 

acupressure on the sleep 

quality of ICU patients.   

Kvanti 

tativ 

Sömnobservation 2 

nätter, interventionen 

genomförs andra natten. 

Ingen övervakning av 

hjärtfrekvens första 

natten. 

Intervention: 

Valeriana olja 

applicerades på foten och 

handleden enligt regeln 

för akupressur. 

Akupressur pågick i 

totalt 18 min. 

Övervakning av 

hjärtfrekvens för och 

efter interventionen.   

Kontrollgruppen 

vårdades enligt 

avdelningens vanliga 

rutiner. Ingen 

övervakning av 

hjärtfrekvens. 

Konsekutivt 

Randomiserad 

85 patienter, 41 

patienter i 

experimentgruppen, 

44 i 

kontrollgruppen. 

Vaken, läskunnig, 

kapabel att 

kommunicera, 

samtycke, APACHE 

II score <15. 

Actigrafi. 

GT1 

monitor. 

Stanford 

sleppness 

scale 

(SSS). 

Cheklist 

om 

vårdnads 

aktivitet 

samt 

sömn 

ob 

servation . 

Hjärt 

frekvens 

mätare. 

Pearson's 

correlation, 

chi-squared 

test, 

sampled 

t-test, 

paired t-

test. 

Ingen signifikant skillnad 

angående sömnobservation och -

mätning de första natten. Fler 

sömntimmar för 

experimentgruppen den andra 

natten (p = 0.03 observerad; p < 

0.001 actigrafi) samt mindre 

vakna minuter (p < 0.001 

actigrafi), mindre uppvaknanden 

( p < 0.001 actigrafi) och lägre 

SSS värdering ( p < 0.001). 

Experimentgruppen upplevde 

fler sömntimmar (p < 0.001) och 

mindre vaken tid (p = 0.1) efter 

första natten. 
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Tabell 3 Omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem hos IVA-patienter 

 

Författarna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering/Hypotes 

Design Intervention 

experiment 

grupp/ 

Kontrollgrupp 

Urval/Under 

söknings 

grupp/ 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Data 

analys 

metod 

Resultat 

Cho et al. 

Korea 

Evidence-

Based 

Comple 

mentary 

and Alter 

native 

Medicine 

2013 

To test the effect of 

aromatherapy on the 

anxiety, bloodpressure, 

and sleep of patients with 

ischemic heart diseases 

who underwent stent 

insertion during 

cororonary angiography 

and were admitted to a 

cardiovascular ICU. 

Kvanti 

tativ 

Experimentgruppen fick 

inhalera aromaterapi som 

droppades på en het sten. 

Inhalationen 

genomfördes före och 

efter PCI, stenen lades 

under kudden till nästa 

morgon. 

Kontrollgruppen erhöll 

vanlig vård. 

Mättningar genomfördes 

före och efter PCI. 

Bekvämlighetsurval. 

60 patienter, bortfall 

4. 28 patienter i 

varje grupp. 

Patienter med 

coronarsjukdom, 

genomgått PCI, 

inskrivna på IVA. 

Klar och orienterad, 

kapabel att 

kommunicera, 

förstår syfte med 

studien och vill 

delta. 

Spiel 

berger's 

State- 

Trait 

Anxiety 

Inventory- 

form 

Korea YZ. 

Sure V24 

patient 

monitor. 

Korean 

translation

form of 

VSH. 

Crohn 

bachs 

Alpha. 

X2 test. 
t-test. 

repeatet- 

measures 

ANCOVA 

Minskad ångest för 

experimentgruppen (t= -4.9, 

p<0.001) efter PCI. 

Ingen signifikant 

sömnförbättring för 

experimentgruppen före och 

efter interventionen. 

Kontrollgruppen upplevde sämre 

sömn efter genomgått PCI. 

Signifikant skillnad mellan 

experiment- och kontrollgrupp 

för sömnuppskattning före och 

efter genomgått PCI (t=4.15, 

p<0.001). Ingen signifikant 

skillnad för blodtryck. 

Dennis et al. 

Southeast 

USA 

American 

Associati

on of 

Neuro 

science 

Nursing 

2010 

1. To determine if the 

implantation of a Quiet 

Time (QT) protocol twice 

a day would reduce noise 

to the EPA-recommended 

levels. 

2. To determine if 

reducing light levels and 

other impinging 

environmental stimuli 

would allow neuro-

patients to sleep or rest 

peacefully. 

Kvanti 

tativ 

 

Vilotimme mellan kl 

14:00 och 16:00 

respektive kl  01:30 och 

3:30. 

 

Konsekutivt, 

randomiserad 

50 patienter, 

35 patienter 

observerades på 

dagtid, 15 på 

nattetid. Inskriven 

på Neuro-IVA, < 18 

år, GCS 10 eller 

högre. 

Ljus- och 

ljud 

mätare. 

Edwards 

och 

Schuring's 

sömn 

obser 

vations 

verktyg. 

ANOVA, 

SAS PROC 

GENMOD, 

GEEs. 

Efter implementering av 

vilotimmen minskade ljudnivån 

med ca 10 decibel på dagen 

(p<0.001 vid patientens 

huvudände) Detta gäller även 

ljusnivån. Patienterna erfor 

bättre sömn under vilotimmen 

både på natt och dag (dag 

71,4%, natt 73,3%). 



Andrea Leitzig VT 2014     45 

 

Tabell 3 Omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem hos IVA-patienter 

 

Författarna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering/Hypotes 

Design Intervention 

experiment 

grupp/ 

Kontrollgrupp 

Urval/Under 

söknings 

grupp/ 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Data 

analys 

metod 

Resultat 

Eliassen & 

Hopstock 

Norge 

Intensive 

and 

Critical 

Care 

Nursing 

2011 

To investigate the 

perceptions of the sleep-

promoting interventions 

that ICU nurses believe 

they provide. 

Kvanti 

tativ 

Att sammanställa 

information angående 

omvårdnadsåtgärder som 

genomfördes av 

studiedeltagarna för att 

gynna natt och dagrytm 

hos deras patienter. 

Ändamålsenligt 

urval. 

49 sjuksköterskor, 

bortfall 24= 25 

ssk'or svarade. 

Legitimerad 

sjuksköterska, 

specialist 

sjuksköterska för 

intensivvård, 

fastanställt på IVA. 

Fråge 

formulär. 

Deskriptiv 

statistik. 

52 % av sjuksköterskorna 

reducerade alarm nivån för 

nattsömn och 10 % för dagsömn. 

100 % stänger av takljus på 

natten. 

96 % av sjuksköterskorna 

förbättrade patientkomfort både 

på dag och natt. 92% respektive 

88 % gav adekvat smärtlindring 

på dag respektive natt. 
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Tabell 3 Omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem hos IVA-patienter 

 

Författarna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering/Hypotes 

Design Intervention 

experiment 

grupp/ 

Kontrollgrupp 

Urval/Under 

söknings 

grupp/ 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Data 

analys 

metod 

Resultat 

Faraklas et al. 

USA 

Journal of 

Burn 

Care & 

Research 

2013 

A program of nonpharma 

ceutical 

interventions would 

improve the quality of 

sleep in our patient 

population. 

Kvanti 

tativ 

Sömnhygien protokoll 

som innebär bland annat 

att patienterna inte fick 

blir störda mellan 

midnatt och kl 06:00. 

Inga patientbesök efter kl 

23:00. Patienter 

uppmuntrades att stänga 

av TV'n och att inte 

dricka kaffe efter kl 

15:00. All 

miljöbetingande ljud och 

ljus minskades eller 

stängdes av. 

Sjuksköterskorna frågade 

patienten om dess 

vanliga sömnrutiner. 

Kontrollgruppen 

vårdades enligt 

sedvanliga nattrutiner på 

avdelningen. 

Konsekutivt 

130 patienter, 81 

före införandet av 

sömnhygien 

protokoll och 

49 efter införandet. 

Inget bortfall. 

Vuxna patienter, 

inskrivna på bränn 

skadeenheten, inte 

delirant, kapabel till 

verbal respons, 

ingen generell 

narkos de senaste 24 

timmar. 

Richard 

Campell 

Sleep 

scale. 

En”open-

end” 

fråga. 

x2 test, 
Wilcoxons 

ran-sum 

test. 

Fishers's 

exact test. 

Signifikant skillnad för klinisk 

orsakade avbrott pre och post  

(p=0.012) beteendeprogrammet. 

Patienter efter införandet av 

programmet hade kortare 

insomningstid (p=0.022) än 

patienter som tillfrågades före. 

Ingen signifikant skillnad för 

smärtorsakade sömnavbrott 

(p=0.237). Ingen signifikant 

skillnad för patienter som inte 

upplevde sömnstörningar 

(p=0,311) före och efter 

beteendeprogrammet. 



Andrea Leitzig VT 2014     47 

 

Tabell 3 Omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem hos IVA-patienter 

 

Författarna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering/Hypotes 

Design Intervention 

experiment 

grupp/ 

Kontrollgrupp 

Urval/Under 

söknings 

grupp/ 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Data 

analys 

metod 

Resultat 

Hu et al. 

Kina 

Critical 

Care 

2010 

Patients' sleep is disrupted 

by the noise and light in 

the ICU, accompanied by 

impaired nocturnal 

melatonin secretion an 

elevated cortisol 

secretion. Earplugs and 

eye masks worn during 

exposure to a simulated 

ICU environment may 

improve sleep and protect 

nocturnal melatonin and 

cortisol secretion. 

Kvanti 

tativ 

Försökspersoner bar 

ögonmask och 

öronproppar under en av 

4 nätter. 

 

Konsekutivt 

Randomiserad 

15 försökspersoner, 

bortfall 1. 7 

personer i varje 

grupp. 

Ikke-rökare, >18 år, 

ingen 

hörselnedsättning, 

inga sömnproblem, 

ingen anamnes av 

nattarbete de senaste 

3 åren, samtycke att 

avstå alkohol och 

koffein 12 timmar 

före varje studienatt. 

Öron 

proppar 

3M. 

Ögon 

mask. 

PSG. 

Visuell 

analog 

skala för 

sömn 

mätning. 

Melatonin

- och urin 

koncentrat

ion. 

ANOVA. 

paired 

student's 

test. 

Wilcoxon's 

rank sum 

test. 

Paired 

sample test. 

Sömnarkitektur förändrades 

signifikant när det gäller REM 

sömn (p = 0.03), REM latens (p 

= 0.02) samt uppvaknande (p = 

0.03) Användning av 

öronproppar och ögonmask 

resulterade i mer REM sömn  

(p = 0.005), kortare REM latens 

( p = 0.013) samt mindre 

uppvaknande 

 (p =  0.04). 

Melatonin- samt 

cortisolsekretion visade 

signifikant skillnad (F = 7.84, p 

= 0.007/ F = 9.26, p = 0.004). 

Subjektiv sömnkvalité visade 

signifikant skillnad (F=20.6,  

p = 0.00). 6 av 14 personer 

upplevde öronproppar som 

hjälpsam metod att förbättra 

sömn och 8 av 14 personer 

ögonmasker. 
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Tabell 3 Omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem hos IVA-patienter 

 

Författarna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering/Hypotes 

Design Intervention 

experiment 

grupp/ 

Kontrollgrupp 

Urval/Under 

söknings 

grupp/ 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Data 

analys 

metod 

Resultat 

Li et al. 
Taiwan 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

2010 

Strategies should be 

developed to identify and 

decrease unpleasant  

noises, rearrange and 

modify nursing care 

activies and prevent direct 

night light 

Kvanti 

tativ 

Protokoll som innehöll 

förhållningssätt för att 

undvika nattliga 

störningar såsom 

högljuda samtal, 

röntgenundersökningar, 

minskad ljus- och 

ljudnivå mellan kl 23:00 

och 05:00. 

Sjuksköterskorna 

utbildades att följa 

protokollet.    

Konsekutivt 

60 patienter, bortfall 

5, 55 avslutade 

studien. 28 patienter 

i 

experimentgruppen, 

27 i 

kontrollgruppen. 

>18 år, genomgått 

bröstkorgs-, 

abdominal eller 

annan omfattande 

kirurgiska ingrepp. 

Fråge 

formulär. 

Sleep in 

the 

intensive 

care unit 

question 

naire 

(SICQ). 

RCSQ. 

t-test. 

Chi-square 

test. 

GEE. 

Mindre ljudnivå för 

experimentgruppen (p < 0.001). 

Experimentgruppen erfor bättre 

sömn än kontrollgruppen (p 

=0.027). 

Sömneffektivitet i 

experimentgruppen var 

signifikant högre (p = 0.047) 

men mindre än 85% trots 

protokoll. 

Sömnavbrott orsakad av 

miljöbetingade ljud var hög före 

efter interventionen. 

Monsén, & 

Edéll-

Gustafsson 

Sverige 

Intensive 

and 

Critical 

Care 

nursing 

2005 

To examine sleep 

disturbance faktors 

documented by personnel 

and recorded noise level 

during two weeks before 

and after implementation 

of a behavioural 

modification programme. 

Kvanti 

tativ 

Ett beteendeförändrande 

program med riktlinjer 

för för störningsfria 

intervaller. 

Datainsamling före och 

efter införandet av 

programmet. 

Konsekutivt 

23 patienter, 

9 patienter   

före och 14 patienter 

efter interventionen. 

95 av 130 ssk'or 

som jobbade på 

vederbörande IVA.  

deltog. Bortfall 

redogörs ej. 

Decibel 

meter. 

Registre 

rings 

formulär. 

Wilcoxon's 

test. Paired 

 t-test. 

Spearman's 

correlation 

coefficient. 

Minskad frekvens av allmänna 

och speciella 

omvårdnadsåtgärder samt 

reducerad ljudnivå. 
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Tabell 3 Omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem hos IVA-patienter 

 

Författarna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering/Hypotes 

Design Intervention 

experiment 

grupp/ 

Kontrollgrupp 

Urval/Under 

söknings 

grupp/ 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Data 

analys 

metod 

Resultat 

Ono et al. 

Japan 

Intensive 

and 

Critical 

Care 

Nursing 

2011 

To improve the light 

environment in the 

postoperative period and 

to evaluate the 

relationship between 

postoperative rest and 

bright light exposure. 

Kvanti 

tativ 

Ljusterapi 2 timmar/dygn 

mellan kl 07:30 och 

09:30. 

Kontrollgruppen erfur 

normala ljusförhållanden 

bestående av dags- och 

omgivningsljus. 

Konsekutivt 

Randomiserad 

26 patienter, bortfall 

22. 10 patienter i 

experimentgruppen, 

12 i 

kontrollgruppen. 

Bortfall under 

studiens förlopp 1 

patient i varje 

grupp. 

Genomgott 

kirurgisk resektion 

och rekonstruktion 

av ösofagus genom 

hö torakotomi pga 

ösoaguscancer.  

Kapabel att 

kommunicera och 

att ge informerad 

samtycke. 

Accelero

meter 

GMS. Cor 

poration, 

Hjärt 

frekvens 

mätare. 

GMS Cor 

poration. 

NEE- 

CHAM 

Confusion 

Scale, 

japansk 

version. 

Two sample 

t-test, 

Mann- 

Whitney U 

test, 

Fisher's 

exact test. 

Circadian rytm för 

experimentgruppen var 24.1 +/- 

3.3 timmar och för 

kontrollgruppen 21.9 +/- 1.5 

timmar, indikerande signifikant 

skillnad (inget p värde anges). 

Antal nattliga rörelse per timme 

var signifikant lägre för 

experimentgruppen natten till 

dag 4 kl. 02:00, 04:00, 06:00 

och 07:00 (p <0.05). I 

kontrollgruppen visade 5 av 12 

patienter tecken till delirium och 

i experimentgruppen 1 av 10. 

Ingen signifikant skillnad för 

förekomsten av delirium kunde 

påvisas. 
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Tabell 3 Omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem hos IVA-patienter 

 

Författarna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering/Hypotes 

Design Intervention 

experiment 

grupp/ 

Kontrollgrupp 

Urval/Under 

söknings 

grupp/ 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Data 

analys 

metod 

Resultat 

Richardson 

et al. 

USA 

Dimen 

sions of 

Critical 

Care 

Nursing 

2003 

To examine the effects of 

relaxation and guided 

imagery on sleep in 

critically ill adults. 

Kvanti 

tativ 

Kombination av 

muskelavslappning och 

guidade fantasiresor. 

Kontrollgruppen fick 

vanlig vård. 

Bekvämlighetsurval. 

Randomiserad. 

36 patienter som 

vårdades på NIVA, 

CIVA eller MIVA. 

16 patienter i 

experimentgruppen, 

20 patienter i 

kontrollergruppen. 

Bortfall redovisas 

ej. 

Vuxna > 18 år. 

Ssk patient 

förhållande 1:2, 

kapabel att 

kommunicera 

verbalt eller via 

teckenspråk, klar 

och orienterad, 

stabil. 

VSH. 

Bakeland 

and Hoy 

Sleep log. 

Mary's 

Hospital 

Sleep 

Question 

naire. 

Pearson 

correlation 

coefficient. 

Independent 

t-test. 

Ingen signifikans. 
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Tabell 3 Omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem hos IVA-patienter 

 

Författarna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering/Hypotes 

Design Intervention 

experiment 

grupp/ 

Kontrollgrupp 

Urval/Under 

söknings 

grupp/ 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Data 

analys 

metod 

Resultat 

Richardson 

et al. 

UK 

Nursing 

in Critical 

Care 

2007a 

Evaluate the usefulness of 

two sleep interventions, 

namely eye masks and 

earplugs by critical care 

patients. 

Kvanti 

tativ 

Patienter i 

experimentgrupper erhöll 

ögonmask och 

öronproppar. 

Kontrollgruppen fick 

vanlig vård. 

Bekvämlighets 

urval. 

64 patienter, 34 i 

experimentgruppen, 

28 i 

kontrollgruppen, 

bortfall 2. 

> 24 timmar på IVA, 

> 24 timmar utan 

generell anestesi, 

sjuksköterske 

bedömning om 

patienten är kapabel 

att förstå syftet med 

studien och att ge 

samtycke, 

hög vårdbehov, 

Kapabel att använda 

interventionen 

självständig. 

Fråge 

formulär. 

Sömnupp 

skattnings 

skala. 

Appropriate 

Inferential 

statistical 

test. 

X2 test. 

Ingen statistisk signifikans. 
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Författarna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering/Hypotes 

Design Intervention 

experiment 

grupp/ 

Kontrollgrupp 

Urval/Under 

söknings 

grupp/ 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Data 

analys 

metod 

Resultat 

Ryu et al. 

Korea 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

2011 

1. The quantity scores of 

sleeping in experimental 

grupp (sleep inducing 

music) will be higher than 

iin control group (ear 

plugs). 

2. The quality scores of 

sleeping in experimentel 

group will be higher than 

in the controllgroup. 

Kvanti 

tativ 

Sömnframkallande musik 

spelades via hörlurar 

mellan kl 22:00 och 

22.53. Hörlurarna togs 

bort kl 05:00 på 

morgonen om patienten 

inte önskade annat. 

Ögonmask. 

Kontrollgruppen fick 

öronproppar såsom 

ögonmask. Öronproppar 

togs bort vid samma tid 

som i experiment 

gruppen. 

Konsekutivt 

Randomiserad 

60 patienter, bortfall 

2 = 58 patienter, 

29 i varje grupp. 

>20 år, koronar artär 

sjukdom, inläggning 

på kardiologisk 

enhet, 

24 timmar sängvila 

efter ingrepp. 

Fråge 

formulär. 

VSH. 

t test, 

Deskriptiv 

statistik. 

Sömnkvantitet i 

experimentgruppen var 

signifikant högre än i 

kontrollgruppen (t=3.18, 

p < 0.05). 

Sömnkvalitén i 

experimentgruppen var 

signifikant högre än  i 

kontrollgruppen (t= 5.26, 

p < 0.001). 

Scotto et al. 

USA 

Nursing 

in Critical 

Care 

2009 

To determine the effect of 

earplug use on the 

subjective experience of 

sleep for patients in a 

critical unit. 

Kvanti 

tativ 

Användning av 

öronproppar under 

ordinarie nattetid. 

Kontrollgruppen får inga 

öronproppar. 

Konsekutivt 

Randomiserad 

100 patienter, 

bortfall 12 = 88 

patienter. 49 i 

experimentgruppen, 

39 i 

kontrollgruppen. 

Alert och orienterad, 

kapabel att förstå 

studien, ge 

informerad 

samtycke, 

Använda studiens 

verktyg. 

VSH. T-test. 

deskriptiv 

statistik. 

Patienter i experimentgruppen 

sov allmänt bättre än 

experimentgruppen (p = 0.002) 

Ed bland annat vaknade mindre 

ofta (p = 0.005), rörde sig 

mindre (p = 0,007), sov längre 

(p = 0.044), sov djupare (p = 

0.005), somnade omgående (p = 

0,008), vaknade utvilad (p = 

0,008). Det fanns ingen skillnad 

hur nöjda patienterna var när det 

gäller insomningstiden (p = 

0.11) 
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Tabell 3 Omvårdnadsåtgärder vid sömnproblem hos IVA-patienter 

 

Författarna/ 

Land 

Journal/ 

Pub. år 

Syfte/Problem 

formulering/Hypotes 

Design Intervention 

experiment 

grupp/ 

Kontrollgrupp 

Urval/Under 

söknings 

grupp/ 

Inklusions- 

kriterier 

Data- 

in 

samlings 

metod 

 Data 

analys 

metod 

Resultat 

Su et al. 
Taiwan 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

2012 

To examine the effects of 

music on subjective and 

objective quality of sleep 

and relaxation responses, 

including heart rate, mean 

arterial pressure, and 

resoiratory rate in ICU 

patients. 

Kvanti 

tativ 

4 delar av lugnande 

pianomusik, komponerad 

av 2 av författarna, 45 

min längd. Musikbitarna 

hade liknande 

kännetecken, 

inkluderande lugnande 

rytm för att uppnå 

avslappnande effekt. 

Kontrollgruppen fick 

vanlig vård. 

Konsekutivt, 

randomiserad 

55 Patienter, bortfall 

27. 28 patienter 

kompletterar 

studien, 14 patienter 

i varje grupp. 

>18 år, APACHE II 

score <25, kapabel 

att kommunicera på 

antingen mandarin 

eller taiwanesisk, 

vaken och 

orienterad. IVA-

vistelse 

>24 timmar, 

artärkateter. 

PSG. 

Verran 

and 

Snyder-

Halpern 

Sleep 

Scale. 

 Artär 

kateter. 

T-test. 

x2 test. 
Fisher's 

skewness 

coefficient. 

Posthoc 

multiple 

comparison 

med LSD 

(least 

significant 

difference) 

correction. 

Alla försökspersoner uppgav 

dålig sömnkvalité. 

Experimentgruppen upplevde 

subjektiv bättre sömnkvalité än 

kontrollgruppen 

(Wald x2 = 6.35, p=0.012). 

Experimentgruppen hade lägre 

hjärtfrekvens än kontrollgruppen 

efter interventionen (Wald x2 = 

8.89, p = 0.003). 
Liknande resultat kunde påvisas 

för blodtryck efter ca 30 min (p 

= 0.01) och andningsfrekvensen 

efter ca 35 min (p <0.001). 
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