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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Då 24 % av Sveriges befolkning lider av sömnbrist och miljön på 

vårdavdelningarna upplevs som störande är det mycket troligt att sjuksköterskan kommer 

möta patienter som lider av detta. Aktuella behandlingsmetoder är ofta begränsade till 

medicin, som kan ge svåra konsekvenser. Med anledning av detta är det angeläget att titta 

närmare på evidens omkring omvårdnadshandlingar som kan tillämpas för att hjälpa dessa 

patienter att få en bättre sömn. Syfte: Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan kan tillämpa 

omvårdnadshandlingarna musik, tystnad, aromaterapi, massage och akupressur i vården av 

patienter med sömnbesvär. Metod: En beskrivande litteraturöversikt med deduktiv ansats 

har utförts för att få en överblick av tidigare forskning och aktuell kunskap inom området. 

Två kvalitativa artiklar och tio kvantitativa artiklar har inkluderats i översikten. Resultat: 

Resultatet visar på fem omvårdnadshandlingar, som presenteras i kategorierna Musik, 

Tystnad, Aromaterapi, Massage, Akupressur. Slutsats: Sömnkvalitén och välbefinnandet 

kan förbättras utav de olika omvårdnadshandlingarna, och med mer forskning inom området 

kan evidens ges för att tillämpa åtgärderna i den grundläggande vården.  

Nyckelord: Omvårdnadshandling, sjuksköterska, sömn, sömnbesvär. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Background: Since 24% of the population of Sweden suffers from lack of sleep, and the 

environment on the wards can be noisy it is very likely that the nurse will encounter patients 

suffering from lack of sleep. Current therapies are often limited to medicine, which can cause 

severe consequences. It is therefore important to look at evidence about nursing 

interventions that can be applied to help these patients to get a better sleep. Aim: The aim of 

this review is to describe how nurses can apply the nursing interventions music, silence, 

aromatherapy, massage and acupressure in the care of patients with insomnia. Method: A 

descriptive literature review with deductive approach has been made to get an overview of 

previous research and current knowledge in the field. Two qualitative articles and ten 

quantitative articles have been included in the overview.Result: The result shows five 

nursing interventions, which are presented in the categories Music, Silence, Aromatherapy, 

Massage, Acupressure. Conclusions: The quality of sleep and well-being can be improved 

by the different nursing interventions. More research can provide evidence in this area to 

apply the interventions in the basic care. 

Keywords: Insomnia, nurse, nursing interventions, sleep. 
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1 INLEDNING 

Många av oss har någon gång upplevt problem att somna och många har olika taktiker för att 

kunna somna. Men vad gör man när det slutar fungera och när sömnbesvären blir kroniska? 

Att leva med sömnbesvär är frustrerande och kan leda till problem som kan vara svåra att 

hantera. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2010) uppgav 24 % av 

Sveriges befolkning att de hade sömnbesvär. 

I arbetet som sjuksköterskor kommer vi att möta människor i alla åldrar med olika 

sömnbesvär. Det är viktigt att känna till vad som kan orsaka problemet, vilka konsekvenser 

det kan medföra och hur det kan behandlas. Under vår verksamhetsförlagda utbildning på 

vårdenheter har vi sett att det ordineras sömntabletter och att många patienter redan står på 

sömntabletter. Sömntabletter på patientens medicinlista kan ha en tendens att delas ut på 

rutin utan att det ifrågasätts om patienten behöver det. Vi har upplevt att den bakomliggande 

orsaken till sömnbesvären kanske varken är upptäckt eller utredd. Det kan vara störande 

miljö på avdelningen eller andra orsaker till att patienterna kan få sömnbesvär. Ibland 

kanske problemet går att lösa utan läkemedel, och sjuksköterskan har ansvaret att se till att 

patienterna får en god omvårdnad. Sömnen är en viktig del av människans välbefinnande och 

angående sömn på en vårdavdelning säger en sjuksköterska: ”It’s essential in normal health and 

even more so in disease or illness or trauma or whatever. It has a restorative function – people need 

more sleep rather than less and they tend to get less” (McIntosh & MacMillan, 2009, s. 562). Det 

valda området utgår från huvudhandledares i Västmanlands läns vårdcentralers förslag som 

var vårdande av ungdomar med psykisk ohälsa relaterat till sömnbesvär. Förslaget 

intresserar oss, men eftersom det varit svårt att hitta material i ämnet så valde vi att istället 

fokusera på sömnbesvär som sjuksköterskor kan möta i sitt yrke. Vi vill fördjupa oss i detta 

ämne, för att öka våra kunskaper i olika omvårdnadshandlingar för att främja en bättre sömn 

för patienten. 

I en inledande diskussion om omvårdnadshandlingar som skulle kunna lindra sömnbesvär 

fastnade vi för några omvårdnadshandlingar som vi tyckte skulle vara intressanta att 

undersöka. De omvårdnadshandlingarna som valdes ut var musik, tystnad, aromaterapi, 

massage och akupressur. Dessa kan ha en avslappnande effekt vilket skulle kunna tyda på att 

de även kan lindra patienters sömnbesvär. Av den anledningen förefaller det relevant att ta 

reda på hur sjuksköterskan skulle kunna använda sig utav dessa för att lindra patienternas 

sömnbesvär. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer först det vårdvetenskapliga perspektivet beskrivas. Därefter kommer 

det även redogöras för sömn, tidigare forskning inom de valda områdena, styrdokument 

gällande sjuksköterskans ansvar och till sist problemformulering.  

2.1 Vårdvetenskapligt perspektiv  

Eriksson valdes som teoretiker på grund av att hennes teorier om människan, hälsa och 

vårdandet skulle passa in i studiens syfte. Olika omvårdnadshandlingar skulle kunna kopplas 

samman med Erikssons (1987) nyckelbegrepp ansa, leka, lära. 

2.1.1 Människan 

Människan kan ses som en helhet av många olika delar. Helheten innefattar en helhetssyn på 

människan och livet. Människans helhet består av kropp, själ och ande. Livet inbegriper 

bland annat viljan att leva, människans hopp, önskningar och drömmar. Varje människa är 

unik och har ett behov av att känna oberoende. Alla människor har begär, behov och 

problem. Begäret är människans önskningar och innersta längtan där de grundläggande 

begären är liv och kärlek. Med liv menas längtan efter att finna en mening med livet, värna 

om livet och skydda sig från problem. Kärleken är något varje människa har en längtan efter 

att känna sig betydelsefull och kan vara i relation till andra människor eller gud. För att en 

vårdare ska kunna förstå människan krävs det kunskaper om dennes begär och att sedan 

kunna särskilja dessa från människans behov. Behoven kan delas in i organiska, emotionella, 

kulturella, utvecklings och andliga behov. De organiska är de grundläggande kroppsliga 

behoven till exempel mat och vila. De emotionella behoven inbegriper tillit, förväntan och 

skydd. Kulturella behov handlar om människans medvärld. Att tillhöra en grupp eller kultur, 

att känna sig delaktig är kulturella behov. Människans begär att utvecklas till sin fulla 

kapacitet är grunden för utvecklingsbehovet. Ordning, skönhet och harmoni är delar av de 

andliga behoven. De hör även samman med de existentiella livsfrågorna om till exempel 

meningen med livet. Problemet är någonting som människan inte själv kan lösa för stunden 

och kan därför behöva hjälp med det av vårdaren.  Otillfredsställda behov och begär kan 

uttrycka sig i synliga problem (Eriksson, 1988). 

2.1.2 Hälsa 

Enligt Eriksson (1995) är hälsa och lidande alltid en del av människans liv, och lidandet kan 

ge hälsan en mening. Hälsa definieras som välbefinnande, friskhet och sundhet. Hälsa är 

även något mer än bara avsaknaden av sjukdom, något kroppsligt, själsligt och andligt. 

Människan befinner sig alltid i en rörelse mellan hälsa och lidande. Människans behov och 

begär är motivationen för rörelsens riktning. Inom denna rörelse finns tre olika dimensioner 

av hälsa görande, varande och vardande. Dimensionerna är inte absoluta och gränserna är 

inte tydliga men de är beroende utav att människan är medveten om dem och aktivt handlar 
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för att röra sig mot nästa nivå. Den första nivån, görande dimensionen, innebär att 

människan kopplar samman hälsan med beteenden för att undvika sjukdom. Att vara 

hälsosam och att ha hälsa är tankar som förknippas med denna nivå. I den andra nivån, 

varande dimensionen, är fokus på balans, harmoni och välbefinnande. Det centrala är att 

tillfredsställa sina behov. Den tredje nivåns, vardande dimensionens, kärna är att sträva efter 

försoning med livet och en djupare förståelse för tillvaron. Människan kan leva fullt ut, 

känner frid och en vilja att växa.  För att kunna uppleva full hälsa bör alla tre nivåer 

bearbetas. 

2.1.3 Vårdande 

Vårdande är ett samspel mellan sjuksköterska och patient, då de båda ömsesidigt påverkar 

varandra. Kärleken är det som utgör det vårdande i vården. Vårdandet kan ta olika former 

eftersom alla människor är olika och unika. Vårdhandlingen skapas därför i stunden, 

speciellt utformad för varje patients aktuella behov. En professionell vårdare bör ha god 

kännedom om patientens behov och begär samt kunna behärska konsten att bemöta de unika 

problem som uppstår i varje vårdsituation (Eriksson, 1987).  ”Att vårda är att ansa, leka och 

lära, att fungera i tro, hopp och kärlek” (Eriksson, 1987, s. 9). Tro, hopp och kärlek är grunden för 

en Caritativ vård, som innebär att hjälpa patienten med det den behöver genom ansa, leka, 

och lära (Eriksson, 1993). Genom olika former av ansa, leka, lära kan ett tillstånd av tillit 

åstadkommas. Att ansa innebär att på ett grundläggande sätt ta hand om patientens behov 

och hjälpa patienten till oberoende genom att inte ingripa där patienten klarar sig själv. Det 

som är utmärkande för ansa är värme, närhet, beröring och att verkligen vilja patienten väl. 

Leka är ett uttryck för hälsa och är en central enhet i vårdandet. Det som relateras till leka är 

övning, lust, skapande och önskan. Inom vårdandet kan leken hjälpa patienten att anpassa 

sig till den nya situationen. Lära kännetecknas av en ständig utveckling för patienten och 

vårdarens ansvar är att göra lärandet möjligt. Lärandet är en del av den naturliga vården som 

innehåller allt som en människa behöver utöver de grundläggande behoven. De 

grundläggande behoven utgörs bland annat av föda, renlighet och vila (Eriksson, 1988). 

2.2 Sömn 

För att kunna sätta sig in i de olika omvårdnadshandlingarna kommer sömnen och vilans 

betydelse, definition av sömnbesvär, orsaken till sömnbesvär, konsekvenser av sömnbesvär 

samt vård och omvårdnad vid sömnbesvär att tas upp i följande stycken. 

2.2.1 Sömnen och vilans betydelse 

Sömn är ett återkommande och regelbundet tillstånd som karaktäriseras av stillhet och 

inaktivitet. Kroppen är under sömnen mindre mottaglig för yttre stimulans jämfört med 

vaket tillstånd. Den består av två omväxlande tillstånd non rapid eye movements (NREM) 

och rapid eye movements (REM). I dessa tillstånd uppvisas skillnader i fysiologiska 

mätningar som EEG och andning. Den normala sömnen är regelbunden och pålitlig men 
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sömnmönstren ändras över en persons livslängd (Chouvarda m.fl., 2012).  Enligt Perry, Patil 

och Presley- Cantrell (2013) bör vuxna sova sju till åtta timmar per dygn, och ungdomar bör 

sova nio timmar per dygn för att brist på sömn inte ska påverka hälsan. 

Vila är enligt Asp (1994) en del utav sömnen och är en viktig del av omvårdnaden. Genom att 

tillgodose de behov som finns för vila kan en god och rofylld sömn uppnås. Vila förknippas då 

med känslan av välbefinnande. Saker som stör kan vara i miljön eller ens egna upplevelser 

och de bör uteslutas i den mån det går. Det är också viktigt att bibehålla sina kvällsrutiner för 

att få en god nattvila. Människor uppfattar vila olika beroende på vilket sammanhang och 

tillstånd personen befinner sig i och mellan olika individer varierar de faktorer som upplevs 

ge vila. Detta kan avgöra vilken typ av vila som behövs för återhämtning.  

Asp (2002) menar att vila och icke vila bör vara i balans, och de båda påverkar varandra 

positivt. Långvarig icke vila leder till utmattning, och påverkar också upplevelsen av 

egenvärdet. Till vila hör inte bara sömn och vilorytm, utan också aktiviteter som ger 

stimulans. Enligt Asp (2012) är arbetstempot i dagens samhälle högt, men det är inte det 

höga tempot som är det stora problemet, utan bristen på återhämtning.  

2.2.2 Definition av sömnbesvär 

När problem med insomning, sömnlängd, perioder av vakenhet på natten och sömnkvalitén 

pågår under minst en månad anses det vara en sömnrubbning som kallas insomnia enligt 

Chouvarda m.fl. (2012). Nationalencyklopedin preciserade att insomnia är samma sak som 

sömnlöshet och sömnsvårigheter. Roth (2007) beskriver även att insomnia ofta definieras 

som en individs upplevelse av att ha sömnproblem. Vidare menar Roth (2007) att insomnia 

är en term som i litteraturen kan användas för att beskriva neurofysiologiska bevis på 

sömnbesvär. Dessa neurofysiologiska bevis är förlängd insomningstid, upprepade 

uppvaknanden under natten och längre perioder av vakenhet under natten detta mäts med 

polysomnografi. Nationalencyklopedin definierar polysomnografi som en sömnmätning med 

t.ex. EEG, EKG, ögonrörelser och skelettmusklernas tonus.  

I detta arbete har det valts att fokuseras på ordet sömnbesvär som innefattar alla delar av 

diagnosen insomnia, eftersom författarna till den aktuella studien anser att alla patienter 

med sömnbesvär har lika stort behov av omvårdnad för en förbättrad sömn. 

2.2.3 Orsaker till sömnbesvär 

De vanligaste faktorerna som påverkar sömnen på sjukhuset är sjukdomstillståndet, störande 

miljö, medicinering, ängslighet och depression. Ytterligare saker som påverkar sömnen kan 

vara smärtor, andningsproblem, problem före eller efter operation, rädslor, oro, och tankar 

om att inte kunna utföra sina dagliga sysslor i hemmet (Ünsal & Demir, 2012). 

Vårdavdelningarna är lika bullriga som en kontorsmiljö. Sjuksköterskans bedömning är inte 

tillräcklig för att fatta beslut om att kontrollera patienternas ljudmiljö eftersom deras 

bedömning av vilka rum som var tysta eller bullriga inte stämde överens med den verkliga 

decibelnivån. Sjuksköterskorna har uppfattningen att sjuksköterskeexpeditionen är den 
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bullrigaste platsen på avdelningen, fast decibelnivån är lägre och jämnare där (Pope, 2010). 

Patienter som hela tiden bli utsatta för brus och buller kan vänja sig med det, men då är det 

de oregelbundna höga ljuden som stör dem. Att arbeta för att förhindra dessa ljud är därför 

det mest fördelaktiga. Sjuksköterskorna har en ledande roll i att genomföra sådana 

förändringar (Richardson, Thompson, Coghill, Chambers & Turnock, 2009). 

Patienter beskriver vårdavdelningen som allmän, komplicerad, högljudd och att det är svårt 

att få ro. Även bristen på avskildhet, utrymme, bekvämlighet och trivsel är vanliga orsaker till 

sömnsvårigheter. Jämfört med att sova i hemmet upplevs omständigheterna omkring sömn 

på vårdavdelningen som för öppna och försvårade insomningen mycket. En patient uttrycker 

att andra patienter och sjuksköterskans arbete kan vara störande faktorer: ”Sometimes others 

are unwell and have requests. If you’re unlucky enough to come across patients who cry loudly, you 

just can’t sleep at all.” (Lee, Low, & Twinn, 2007, s. 340). Avdelningens rutiner, som kvällsrutiner, 

undersökningar och morgontvätt upplevs som begränsande och är i konflikt med patientens 

behov och sovvanor (Lee m.fl., 2007). 

 

2.2.4 Konsekvenser av sömnbesvär 

Sömnbrist kan enligt Kamdar, Needham och Collop (2011) ha skadliga effekter på andningen, 

speciellt hos patienter som redan har existerande luftvägssjukdomar. Problem kan uppstå 

med hjärtat och blodkärl till exempel åderförkalkning, högt blodtryck och 

kranskärlssjukdom. Även kroppens immunsystem, det hormonella systemet och 

ämnesomsättningen kan försvagas och få störningar. Kamdar m.fl. (2011) beskriver vidare att 

psykologiska problem, som delirium, nedsatt mental hälsa och försämrad livskvalitet kan 

orsakas av sömnbrist. Det kan även orsaka svårigheter att ta emot och bearbeta information 

samt reagera på och använda informationen. Perry m.fl. (2013) menar att sömnen dessutom 

kan spela en viktig roll för emotion, prestation, reaktionsförmåga och inlärning.  

2.2.5 Vård och omvårdnad vid sömnbesvär 

Bensodiazepiner är det mest utskrivna läkemedlet i I- länder mot sömnbesvär och 

rekommendationerna för hur länge läkemedlet ska användas inte har följts och har därmed 

kunnat orsaka läkemedelsberoende (Lugoboni m.fl., 2014). Användandet av bensodiazepiner 

leder till sämre sömnkvalitét enligt Béland m.fl. (2011). Flick, Garms-Homolová och Röhnsch 

(2012) ger en bild av att läkare känner en press att skriva ut sömntabletter, eftersom 

patienterna annars inte tycker att de får hjälp. Anthierens, Grypdonck, De Pauw & 

Christiaens (2009) hävdar att sjuksköterskor kan spela en nyckelroll för användandet av icke 

farmakologiska åtgärder och bör arbeta förebyggande mot sömnbesvär. Många 

sjuksköterskor har enligt McIntosh och MacMillan (2009) en positiv inställning till 

sömnfrämjande omvårdnadshandlingar men de känner att de inte alltid har stöd från annan 

personal eller vårdkulturen på avdelningen. Men de visar ändå goda kunskaper i vilka 

omvårdnadshandlingar som kan genomföras. Vidare beskriver de att en mer erfaren 
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sjuksköterska har inflytande på hur de andra agerar, och att den sjuksköterskans attityd 

influerar de andras attityder till olika omvårdnadshandlingar.  

Enligt Ünsal och Demir (2012) har sjuksköterskan en viktig roll att kunna bedöma patientens 

sömnmönster för att urskilja sömnbesvär och avgöra hur dessa bör behandlas. Att fastställa 

vilka faktorer som orsakar sömnbesvär och utmattning är en viktig del i detta arbete. Oléni, 

Johansson och Fridlund (2004) belyser vikten av att känna till hur patienterna upplever den 

nattliga vården och åtgärder som främjar patienternas nattliga vila eftersom det är svårt för 

sjuksköterskan att bedöma om patienten har sovit hela natten. Det är viktigt att 

sjuksköterskan planerar sitt arbete så att det inte är störande för patienternas sömn. Det är 

även viktigt att de tänker på att de patienter som sover dåligt kan känna sig mer ensamma 

och kan därför ha ett större behov av att sjuksköterskan tittar till dem. I dessa fall kan en 

sjuksköterskas låga profil för att inte störa sömnen orsaka mer ängslighet och oro hos 

patienten (Oléni m.fl., 2004). 

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om de omvårdnadshandlingar som kommer att tas upp i den aktuella 

studien resultat kommer att beskrivas i underrubrikerna musikens betydelse för människan, 

tystnad, aromaterapi, massage och akupressur.  

2.3.1 Musikens betydelse för människan 

Musik är en viktig del av många kulturer och associeras ofta med avslappning och njutning. 

Musikterapi kan användas för att lindra smärta eller ångest. Det verkar genom att patientens 

uppmärksamhet vänds bort från sitt obehag (Williams, Davies & Griffiths, 2009). Enligt 

Siedliecki och Good (2006) är musik ett billigt, säkert och okomplicerat sätt för 

sjuksköterskan att underlätta patienternas smärta. Sjuksköterskan bör tänka på att 

musiksmak är individuellt och att ålder samt etnicitet kan påverka hur patienten upplever 

musiken. Det är därför viktigt att samtala med patienten och ta reda på vilken sorts musik 

den föredrar att lyssna på. Patienten kan sedan själv lära sig att tillämpa detta och på så vis 

kan patienten styra när den vill lyssna på musiken. Även naturbaserade ljud är enligt 

Saadatmand m.fl. (2013) en åtgärd som är lätt och säker, utan oönskade sidoeffekter. De 

beskriver att patienternas stressnivåer och ängslighet kan minskas med hjälp av att ändra 

ljuden i omgivningen, detta kan göras genom att spela upp ljud från naturen. Sjuksköterskan 

kan hjälpa patienterna att hantera sin ängslighet och på så sätt uppnå avslappning och lägre 

mottaglighet för stress. 

2.3.2 Tystnad 

Människor med dålig hälsa och äldre människor kan ha ett större behov av tystnad och kan 

därför vara mer känsliga för ljud. Behovet av tystnad är starkt relaterat till ljudkänsligheten 

och hur ljudet uppfattas. När ljudet uppfattas som negativt till exempel buller från trafik eller 



7 

 

människor blir behovet av tystnad större, men om ljudet uppfattas som positivt minskar 

behovet av tystnad. Ljud som kan uppfattas positiva är exempelvis vardagliga ljud som finns i 

hemmet. Behovet av tystnad kan vara orsaken till att människor deltar i avslappnande 

aktiviteter (Booi & Van den Berg, 2012).  

2.3.3 Aromaterapi 

Aromaterapi innebär att essentiell olja från växter till exempel inhaleras, tillsätts i krämer 

och tvålar eller masseras på huden. Oljorna anses ha läkande och behandlande effekter både 

fysiologiskt och psykologiskt. Effekten kan bero på hur oljan används och vilka minnen en 

person har av den specifika doften (Williams m.fl., 2009). Edris (2007) beskriver att 

essentiella oljor används för att förebygga och behandla sjukdomar. Det kan användas för 

bland annat behandling av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och antibakteriellt. Aromaterapi 

med inhalation av bergamottolja beskrivs av Peng, Koo och Yo (2009) ha en tendens att 

verka som avslappnande och att det på så sätt är en effektiv och säker metod att använda för 

uppnå avslappning. En positiv effekt på hjärtfrekvens och blodtryck kan också uppnås med 

hjälp av bergamottoljan. 

2.3.4 Massage 

Massage definieras som en handling då olika grader av tryck appliceras på huden med hjälp 

av händerna. På detta sätt nås bland annat musklerna i syftet att öka cirkulationen, ge 

avslappning och mildra smärta. Massage kan utföras på olika sätt, till exempel taktil massage 

med lättare beröring, Shiatsu massage med fingertopparna eller Swedish massage som är att 

med lite hårdare tryck knåda med händerna (Williams m.fl., 2009). Massage kan ge bättre 

humör, avslappnande muskler, mindre smärtintensitet och bättre avkoppling under 

sjukhusvistelsen. Massagens effekt tenderar att bli bättre efter varje tillfälle de utövas på 

patienten. Effekten kan synas 16-18 timmar efter avslutad behandling (Jane m.fl., 2011). 

Massage kan även hjälpa patienterna att känna sig mer bekväma och minska oro. Efter 

massage under tre dagar kan en sänkning av blodtrycket mätas och det kan även ses att 

ångest minskar (Chen m.fl., 2013). Ozolins (2011) beskriver däremot att beröring kan ha en 

negativ effekt. Vissa patienter kan sexualisera beröringen, och andra kanske inte är bekväma 

med att bli berörda. Patienter med risk för trycksår kan till och med få vävnadsskador av 

massagen. 

2.3.5 Akupressur 

Akupressur innebär att man med fingrarna trycker på bestämda punkter på kroppen, ofta 

samma punkter som används inom akupunktur, för att behandla olika symtom 

(Nationalencyklopedin). Akupressur är en lättåtkomlig behandling som alla kan utföra. Den 

tar inte mycket tid och kan därför utföras flera gånger om dagen för att få en bättre effekt. 

Mobilisering och återhämtning av Strokepatienters motoriska och dagliga funktion har visat 

ett positivt resultat i när sjuksköterskor utfört akupressur (Yue, Jiang & Wong, 2012). 

Akupressur kan även sänka hjärtfrekvensen och verka avslappnande. Efter fyra behandlingar 
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kan effekten börja ses, och efter åtta behandlingar är effekten tillräcklig för att resultatet ska 

kunna visa effekt av behandlingen. Akupressur kan därför vara användbart som komplement 

till konventionell behandling för tillstånd där avslappning och sänkt puls är önskvärt 

(McFadden & Hernández, 2010). Akupressur hjälper även patienter med sjuklig utvidgning 

av luftrören att få en kliniskt meningsfull förbättring i livskvalitén under behandlingstiden. 

Akupunktur är en genomförbar omvårdnadshandlingar, och kan lätt läras ut till patienter så 

att de själva kan utföra den (Maa m.fl., 2007). 

2.4 Styrdokument   

Enligt socialstyrelsen (2005) är det sjuksköterskans uppgift att värna om alla hälsoaspekter, 

en god vårdmiljö och se till att grundläggande behov tillgodoses. Med hjälp av patientens 

egna resurser ska sjuksköterskan förebygga ohälsa, och motivera till livsstilsförändringar. 

Utöver detta ska sjuksköterskan även följa gällande författningar och värna om patientens 

rättigheter. 

I hälso och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 2 § att vårdgivare ska ha den 

personal och utrustning som behövs för en god vård. Patienterna har rätt att få all 

information gällande sitt hälsotillstånd och olika behandlingsmetoder, samt välja vilken form 

av behandling som ska ges. 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att sömn och vila hör till en människas grundläggande behov och 

måste tillgodoses. Sömnlöshet är dock ett aktuellt problem för många patienter på 

vårdavdelningar. Brist på sömn ger oönskade konsekvenser som andningssvårigheter, hjärt- 

och kärl problem, immunologiska, hormonella och psykiska problem. Avdelningens 

vårdkultur angående sömnfrämjande åtgärder och kollegornas inställning kan påverka 

sjuksköterskor till att välja att ge sömntabletter för patientens sömnbesvär. Detta kan ske 

istället för att ta reda på och åtgärda bakomliggande orsak till sömnbesvär. När då lugnande 

tabletter ges blir bensodiazepiner en vanlig behandling som kan ge svåra biverkningar och 

konsekvenser, framför allt beroende. Vilan anses ha en stor roll i patientens återhämtning 

och miljön kan ha en negativ inverkan, därför är det viktigt att ge miljön eftertanke för att 

kunna förbättra patientens förutsättningar för vila och återhämtning. De gällande 

författningarna fastslår att sjuksköterskans ansvar är att värna om patientens grundläggande 

behov och värna om en god vårdmiljö. Patienten har även rätt att få information om alla 

behandlingsmetoder och själv välja vilken behandling som önskas. Med anledning av detta är 

det viktigt att ha evidens och tillgång till olika omvårdnadshandlingar. 

Tidigare forskning visar att omvårdnadshandlingarna musik, tystnad, aromaterapi, massage 

och akupressur kan hjälpa människor på olika sätt och öka välbefinnandet. Antagandet är att 

dessa omvårdnadshandlingar även kan hjälpa patienter med sömnbesvär. Detta arbete avses 
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försöka besvara antagandet att sjuksköterskans omvårdnadshandlingar musik, tystnad, 

aromaterapi, massage och akupressur kan lindra patienters sömnbesvär. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan kan tillämpa de valda omvårdnadshandlingarna i 

vården av patienter med sömnbesvär. 

4 METOD 

Under denna rubrik kommer val av metod, urval, datainsamling, analys och etiska 

överväganden att presenteras. 

4.1 Val av metod 

Det finns mycket forskningsresultat publicerat om sömnproblem och behandlingsmetoder, 

och därför valdes det att göras en litteraturöversikt i den aktuella studien. Då forskarna för 

den aktuella studien valt omvårdnadshandlingar som skulle kunna lindra sömnbesvär 

kommer en deduktiv ansats användas för att besvara syftet. Med deduktiv menas enligt Patel 

och Davidsson (2011) att utgå från en teori, och testa om den stämmer i verkligheten. Arbetet 

kommer utgå från Fribergs (2012) analysmetod då det i databassökningar hittades både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar till underlaget. En litteraturöversikt enligt Friberg (2012) 

görs för att få en överblick av tidigare kvantitativ och kvalitativ forskning samt aktuell 

kunskap inom det valda området. Översikten kan göras antingen beskrivande eller 

syntetiserande. Beskrivande sammanställning innebär att göra en allmän översikt, en 

sammanställning av den tidigare forskningen. Syntetiserande innebär att dra slutsatser och 

sätta samman de olika artiklarna till en ny helhet. Då det ansågs att tiden var för kort för att 

göra en syntetiserande översikt så valdes den allmänna beskrivande översikten som metod. 

4.2 Urval och datainsamling 

Inför detta arbete har information och artiklar hämtats från databaserna CINAHL plus, 

PubMed, Vård i Norden och Discovery. För att kunna svara till syftet har några sökord varit 

kombinationer med sleep, sömn, music, aromatherapy, non pharmacological intervetions, 

music therapy, environment, nurs*, massage och acupressure. För att se exakt hur 
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sökningar har gjorts (Bilaga A). Inklusionskriterier har vart peer reviewed, fulltext och valt 

publiceringsår 2004- 2014, global forskning, vårdvetenskapliga artiklar och engelskt språk. 

Kvantitativa och kvalitativa artiklar hart valts ut för att kunna ge en bred förståelse för 

problemet. Exklusionskriterier har varit artiklar äldre än tio år, studier på andra språk än 

svenska och engelska, litteraturöversikter och resultat gällande sömnsvårigheter direkt 

relaterade till specifika diagnoser.  

Enligt Friberg (2012) är det första steget i litteraturöversikten ett helikopterperspektiv, som 

handlar om att få en helhet inom området. Här är sökningen stor och genom att läsa 

rubrikerna på sökresultatet kunde en första gallring av artiklarna ske, då artiklar som inte 

verkade intressanta för syftet valdes bort. I de artiklar som verkade intressanta för syftet 

lästes abstract och de som svarade till intresseområdet valdes ut. Artiklar som var studier och 

sammanställningar av tidigare forskning valdes bort då de inte är direkta källor. 

Referenslistorna i dessa artiklar undersöktes däremot utan framgång för att se om där fanns 

någon artikel som kunde användas i arbetet. I nästa steg i litteraturöversikten smalnade 

området av och artiklarnas resultat lästes, många artiklar gallrades bort för att de resterande 

skulle passa problemformuleringen och syftet. Det sista steget i litteraturöversikten är att en 

kvalitetsbedömning enligt Friberg (2012) utfördes, för att bedöma artiklarnas användbarhet. 

Artiklarna granskades enskilt utefter frågor föreslagna av Friberg (2012). Frågeställningar 

som ingick i denna metod var om problemet var tydligt uttryckt, om det finns teoretiska 

utgångspunkter, ett tydligt syfte, hur resultatet och metoden diskuterades och hur resultatet 

kopplades ihop med de teoretiska antaganden som gjorts. Granskning gjordes också på 

metod, urval, dataanalys och resultat som ska vara väl beskrivna och motiverade. Även 

artiklarnas etiska aspekter granskades. Utifrån detta delades artiklarna upp i hög, mellan 

eller låg kvalité. Artiklar med låg kvalitét valdes bort. Tolv artiklar valdes slutligen ut, varav 

en artikel var från 2003, då ingen nyare forskning i dess område kunde hittas. Två av dessa 

artiklar var kvalitativa och tio var kvantitativa. Dessa artiklar fördes sedan in i en 

artikelmatris i Excel (Bilaga B) för att få en bra översikt över dem. 

4.3 Analys 

När datainsamling och urval är avklarade började, enligt Friberg (2012), själva analysen där 

författarna till den aktuella studien i första delen av analysen läste igenom valda artiklar ett 

flertal gånger och separat gjorde sammanfattningar av artiklarna för att få en förståelse av 

artiklarnas innehåll. I dessa sammanfattningar markerades med överstrykningspenna det 

som författarna ansåg vara av stor vikt för det fortsatta arbetets gång. Detta användes sedan 

som ett stöd för analysen. 

Den andra delen av analysen handlar enligt Friberg (2012) om att söka efter likheter och 

skillnader i syfte, metod och resultat. Dessa likheter och skillnader sammanställdes, 

förkortades och dokumenterades sedan i en artikelmatris (Bilaga B) för att ge en överblick 

och underlätta den fortsatta analysen. Artiklarna tilldelades en bokstav, A-L, för att främja en 

lättare analysgång och separera artiklarna från varandra. Artiklarnas bokstäver fördes sedan 

in i sökmatrisen för att kunna se vart artikeln är tagen ifrån och vilka sökord som användes.   
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Den tredje och sista delen av analysen handlar enligt Friberg (2012) om att göra den 

beskrivande sammanställningen. I denna del granskades artiklarnas syfte, metod och 

resultat. Då kvalitativa och kvantitativa artiklar, enligt Friberg (2012), inte kan jämföras 

linjärt granskades de separat. Syfte, metod och resultat jämfördes och sorterades för att 

sedan presenteras under lämpliga rubriker, där referering till de aktuella artiklarna gjordes 

för att ge en förståelse för området. Under dessa rubriker presenteras de kvalitativa och 

kvantitativa resultaten separat.  

4.4 Etiska överväganden 

Det är forskaren eller i det här fallet författarna till den aktuella studien som har det yttersta 

etiska ansvaret över arbetet. Det innebär att hänsyn till gällande regler och riktlinjer för 

plagiat och förfalskning av vetenskaplig data enligt Codex (2013) har tagits under arbetets 

gång. De vetenskapliga artiklarna som valts ut har blivit godkända utav en etisk nämnd. 

Författarna har strävat efter att välja artiklar som är peer reviewed, vilket innebär att de är 

granskade av minst två oberoende källor. För att arbetet skall vara trovärdigt har författarna 

inte valt bort artiklar som inte stödjer den egna ståndpunkten. Norstedts stora engelska 

ordbok har använts för att engelska artiklar ska bli noggrant översatta och för att undvika 

feltolkningar har vissa variabler och tekniker sökts upp. Citaten kommer även att återges på 

artikelns språk för att inte feltolkningar eller förvrängningar ska uppstå. 

5 RESULTAT 

I analysen av de kvantitativa och kvalitativa artiklarna har artiklarnas syfte, metod och 

resultat studerats. Inledningsvis kommer en överblick av de kvalitativa artiklarnas syfte och 

metod att presenteras för sig och sedan kommer en presentation av de kvantitativa 

artiklarnas syfte och metod. Därnäst kommer artiklarnas resultat presenteras under de fem 

teman som arbetats fram, musik, tystnad, aromaterapi, massage och akupressur, även där 

kommer de kvalitativa och kvantitativa artiklarnas resultat presenteras var för sig. 

Avslutningsvis kommer en förtydligande sammanfattning av resultatet.  

5.1 Överblick av artiklarnas syfte och metod 

De två kvalitativa artiklarna har likheter i sina syften då de riktar sig till vårdarna för att få 

reda på deras upplevelser och erfarenheter av två olika behandlingsmetoder (Alexandersson, 

Dehlén, Johansson, Pettersson & Langius, 2003; Johannessen, 2013). Däremot skilde de sig 

åt då en var intresserad av upplevelserna och effekterna av taktil massage (Alexandersson 

m.fl., 2003) och den andra intresserade sig för vårdarnas erfarenheter av aromaterapi i 

vården (Johannessen, 2013). 



12 

 

Jämförelser av de kvalitativa artiklarnas metoder visar att en studie använde sig utav 

semistrukturerade intervjuer (Alexandersson m.fl., 2003). Den andra kvalitativa artikeln var 

ett action research project, som utöver intervjuer även använde sig av fältanteckningar, 

rapporter och loggböcker för att samla in data (Johannessen, 2013). Likheter som fanns 

mellan artiklarna var att de båda är i vårdmiljö och den studerade handlingen utfördes av 

vårdpersonalen, en annan likhet är att data samlades in genom intervjuer (Alexandersson 

m.fl., 2003; Johannessen, 2013). 

Tio kvantitativa artiklar analyserades. Fyra av dem hade syftet att utforska och rapportera om 

musikens effekt på sömnkvalitén (Chan, 2011; Harmat, Takács & Bódizs, 2008; Lai & Good, 

2006; Su m.fl., 2012). Artiklarnas syfte skilde sig åt genom att de hade olika deltagargrupper 

i sina studier. Två artiklar riktade in sig mot äldre (Chan, 2011; Lai & Good, 2006), en hade 

högskolestudenter som målgrupp (Harmat m.fl., 2008) och en riktade in sig på 

intensivvårdspatienter (Su, Lai, Chang, Yiin, Perng & Chen, 2012). Även Li, Wang, Wu, Liang 

och Tung (2011) gjorde sin studie på intensivvårdspatienter men de hade som syfte att testa 

effektiviteten av riktlinjer för ljudnivå nattetid för att förbättra sömnkvalitén hos patienterna. 

Att utvärdera effekten av en planerad tyst period på en akutavdelning var syftet hos Gardner, 

Collins, Osborne, Henderson och Eastwood (2009). Ytterligare likheter i syftet påträffades 

hos fyra artiklar då de ville utforska olika terapiers påverkan på sömnbesvär (Chen, Chao, Lu, 

Shiung & Chao., 2012; Reza, Kian, Pouresmail, Masood, Bagher, & Cheraghi, 2010; Soden, 

Vincent, Craske, Lucas & Ashley, 2004; Sun, Sung, Huang, Cheng & Lin, 2010). Däremot 

intresserade de sig av skilda terapier, då tre inriktade sig på akupressur (Chen m.fl., 2012; 

Reza m.fl., 2010; Sun m.fl., 2010), en av dessa var intresserad av vänderotolja i kombination 

med akupressuren (Chen m.fl., 2012) och en riktade in sig på massage jämfört med massage 

med lavendelolja (Soden m.fl. 2004).  

Då de kvantitativa artiklarnas metoder jämfördes påträffades likheter i alla artiklar, dessa 

likheter var att samtliga använde sig utav olika sömnskalor för att mäta kvalitén på sömnen 

(Chan, 2011; Chen m.fl., 2012; Gardner m.fl., 2009; Harmat m.fl., 2008; Lai & Good, 2006; 

Li m.fl., 2011; Reza m.fl., 2010; Soden m.fl., 2004; Su m.fl., 2012; Sun m.fl., 2010). Därutöver 

användes polysomnografi (Su m.fl., 2012; Chen m.fl., 2012) och decibelmätare (Gardner 

m.fl., 2009; Li m.fl., 2011). En artikel samlade även in data genom observation och 

aktigrafimätning (Chen m.fl., 2012). I en studie intervjuades deltagarna av en 

forskarassistent eftersom 64,9  % av deltagarna inte var läskunniga (Reza m.fl., 2010) 

Åtta av studiernas design var randomized controlled trial (Chan, 2011; Chen m.fl., 2012; 

Harmat m.fl., 2008; Lai & Good, 2006; Reza m.fl., 2010; Soden m.fl., 2004; Su m.fl., 2012; 

Sun m.fl., 2010). De andra två använde sig av Quasi-experimental design (Li m.fl., 2011) och 

Multi-centred non-randomised parallel group trial (Gardner m.fl., 2009).  

 Ytterligare likheter i metoden fanns i tre av artiklarna då studien pågick i deltagarnas hem 

(Chan, 2011; Harmat m.fl., 2008; Lai m.fl., 2006) och forskaren besökte deltagarna varje 

vecka för att mäta sömnkvalitén (Chan, 2011; Lai & Good, 2006) eller ringde varje vecka för 

att bedöma hur deltagarna följer uppgiften (Harmat m.fl., 2008). De andra sju studierna 

utspelade sig i vårdmiljö (Chen mfl., 2012; Gardner m.fl., 2009; Li m.fl., 2011; Reza m.fl., 

2010; Soden m.fl., 2004; Su m.fl., 2012; Sun m.fl., 2010). 
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5.2 Presentation av artiklarnas resultat 

I analysen av artiklarnas resultat kunde likheter och skillnader läsas ut. Detta presenteras i 

de fem temana musik, tystnad, aromaterapi, massage och akupressur. 

5.2.1 Musik 

Musikens effekt på sömn mättes kvantitativt då en grupp fick lyssna på musik, den andra fick 

lyssna på ljudböcker och den tredje var kontrollgrupp utan någon form av ingripande. I 

musikgruppen fick 30 av 35 studenter en bättre sömn, i ljudboksgruppen fick endast 9 av 21 

en bättre sömn, hos kontrollgruppen fanns ingen statistisk signifikant förändring. Att lyssna 

på musik resulterade i förbättrad sömnkvalitet, kortare insomningstid, längre sömnperiod, 

bättre sömneffektivitet, färre sömnavbrott och en bättre daglig funktion vecka för vecka 

(Harmat m.fl., 2008). Ett liknande resultat påträffades hos äldre vuxna då musikgruppens 

sömn förbättrades över hela perioden med 35 % och effekten av studien förbättrades varje 

vecka den pågick (17 %, 24 %, 29 %), men max effekt kunde inte uppnås på tre veckor. 

Musikgruppen visade signifikant förbättring i både sömnmätning och upplevd sömnkvalitet, 

kortare insomningstid, längre sömnperiod, bättre sömneffektivitet och en bättre funktion 

dagtid (Lai & Good, 2006). Ytterligare en studie visar att musikgruppen upplever bättre 

sömn, även att hjärtfrekvensen, blodtrycket och andningsfrekvensen minskar efter 20- 35 

minuters lyssnande (Su m.fl., 2012). Ett annat resultat framkom då ingen statistisk 

signifikant skillnad i sömnkvalitet kunde läsas ut mellan musikgruppens och 

kontrollgruppens medianvärde, men inom musikgruppen kunde en förbättring av 

sömnkvalitén dock ses (Chan, 2011). 

5.2.2 Tystnad 

Li m.fl. (2011) finner att den lägre ljudnivån nattetid förbättrade patienternas sömn. På en 

skala från 0-10 då en högre siffra betyder en bättre sömn visar experimentgruppen ett 

resultat på 6,82 i medelvärde under de tre månaderna som studien pågick. Kontroll gruppen 

hade ett medelvärde på 5.33 i samma skala. Experimentgruppen rapporterade även mindre 

trötthet under dagen och mindre störning under natten från nattliga vårdaktiviteter eller ljud 

från omgivningen. Gardner m.fl. (2009) kom fram till ett liknande resultat då tyst tid 

infördes mellan 14.00 och 15.30 för experimentgruppen. Under denna tid var det 

begränsningar för besökande och personalens aktiviteter för att ge lugn åt patienterna. 

Studien inkluderade även en kontrollgrupp där inga förändringar gjordes. 

Experimentgruppen upplevde således hälften av ljudnivån jämfört med kontrollgruppen. De 

fann signifikanta samband mellan decibel nivå och antal patienter vakna och antal sovande 

patienter. Vid högre decibelnivå var det färre patienter som sov. 
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5.2.3 Aromaterapi 

Sjuksköterskor upplevde att doften av lavendel hade en positiv effekt på de äldre. De som 

arbetade nattskift upplevde att färre äldre var oroliga och vandrade på natten även att flera 

sov bra. Sjuksköterskorna som hade morgonskiftet såg att dessa äldre var piggare och på 

bättre humör. En sjuksköterska berättade: 

                 “Resident A now has a much better and structured sleep. Previously, she slept very little, she 

used to be very uneasy and worrisome and called frequently for the staff. Now this habit is 

channeled to day and evening instead and it leaves the night quiet. She sleeps little during 

the day now that she is more alert and relaxed. On average, she is very much quieter and 

has a better night’s sleep than before. She has reduced the use of Sobril.” (Johannessen, 

2013, S.211) 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna inte behövde ta sina lugnande mediciner i samma 

utsträckning som innan aromaterapin. Patienterna hade även mer ork under dagen och 

kunde delta mer i dagliga aktiviteter. Genom att ha olja i tvål, krämer, badoljor, och även att 

använda oljan direkt på huden kunde patienterna bli lugnare. Några sjuksköterskor sade: “We 

are so glad that essential oils are natural products and that they are so easy to relate to and use.” 

(Johannessen, 2013, s.211). Sjuksköterskorna ville fortsätta med aromaterapin efter studien, 

även prova andra essentiella oljor som till exempel citron mot depression eller tea tree olja 

mot nagelsvamp. (Johannessen, 2013.)  

5.2.4 Massage 

 

En sjuksköterska upplever att massage känns som en extra tillgång, eftersom patienterna blir 

lugna, kan slappna av, komma till ro och därmed få en god sömn. Nattpersonalen använder 

sig av taktil massage på oroliga patienter som inte kan sova, med gott resultat. 

                 ”man vill ju att patienten skall komma till ro och kunna sova gott så att dom ska kunna 

samla krafter och sånt, och då känns ju massagen som en extra tillgång i och med att dom 

blir lite mer lugna och dom kan slappna av” (Alexandersson m.fl., 2003, s. 29 ) 

Taktil massage upplevs ge effekt även psykosocialt, på välbefinnande och på smärta, 

patienterna somnade ofta som andrahandseffekt av massagen. (Alexandersson, m.fl., 2003) 

En grupp patienter som fick massage uppvisade statistiskt signifikanta bättre sömn poäng 

enligt VSH (Verran and Snyder-Halpern) efter massagen. Gruppen jämfördes med en annan 

grupp som fick massage med lavendelolja. Gruppen som fick massage med lavendelolja hade 

också en statistiskt signifikant förbättring i sömnpoäng. Det kunde också ses att denna grupp 

tenderade att ha en bättre sömn även efter studiens slut (Soden m.fl., 2004). 

5.2.5 Akupressur 

Akupressur med vänderotolja visade sig effektivt i antal sömntimmar, färre vakna minuter 

nattetid, färre uppvaknanden under natten enligt aktigrafimätning och lägre sömn poäng 

enligt SSS (Stanford Sleepiness Scale). Patienterna uppvisade även lägre hjärtfrekvens som 
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forskarna tolkat som en avslappningsreaktion. (Chen m.fl., 2012) Signifikanta skillnader 

fanns mellan experimentgrupp och kontrollgrupp i den subjektiva sömnkvalitén, 

sömnlängden, fördröjd sömn, sömneffektivitet, sömnstörningar och tillräcklig sömn under 

studien. Mellan kontrollgruppen och placebogruppen fanns ingen skillnad. PSQI (Pittsburgh 

Sleep Quality Index) visade också signifikant skillnad mellan akupressurgruppen och 

kontrollgruppen, samma skala visade ingen skillnad mellan placebogruppen och 

kontrollgruppen. (Reza m.fl., 2010). Effekten av akupressur höll i sig en vecka efter avslutad 

terapi, men sömnsvårigheterna var tillbaks efter två veckor. Effekten innebar förbättrad 

insomning, minskad uppvaknanden under natten, ökade totala sömntimmar, ökad 

sömnkvalitet, ökat välmående och funktion, samt mindre trötthet under dagen. (Sun m.fl., 

2010). 

5.3 Resultatsammanfattning 

Den lugnande musikens effekt på deltagarna i de olika studierna var samma oberoende av 

deltagarnas ålder eller plats som studien genomfördes på. Sömnen upplevdes bättre och så 

även den dagliga funktionen. Det kunde även uppmätas sänkning av blodtryck, pulsfrekvens 

och andningsfrekvens efter en kort tids lyssnande på musiken. 

Att personal endast utför nödvändiga sysslor, att teknisk utrustning som inte behövs eller 

används stängs av och besök begränsas under viloperioder ger en tystare avdelning där 

patienterna kan få ro att sova. Decibelmätning visade att ljudnivån var avgörande för antalet 

patienter som var vakna eller sov. 

Vårdarnas erfarenheter av att med fläkt sprida lavendelolja i luften, och användandet av 

lavendelolja i tvål och i krämer på avdelningen är att patienterna upplevs bli lugnare under 

natten. De upplevdes även sova bättre och därför bli piggare och på bättre humör under 

dagen.  

Kvalitativa och kvantitativa studier visar att oavsett om patienterna fick massage, massage 

med lavendelolja eller taktil massage förbättrades deras sömn under studiens gång. De 

patienter som fick massage med lavendelolja tenderade däremot att ha en positiv effekt även 

efter studiens slut. 

Patienter fick bättre sömn enligt sömnmätning med sömnskalor och polysomnografi efter 

akupressur och akupressur med vänderotsolja. En lägre hjärtfrekvens kunde uppmätas efter 

akupressuren. Den önskade effekten av akupressur höll i sig upp till en vecka efter avslutad 

behandling. 
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6 DISKUSSION  

Diskussionen är indelad i tre delar och kommer att presenteras därefter. Till att börja med 

kommer resultatdiskussionen, där resultatets syfte och metod först kommer diskuteras och 

kopplas till bakgrunden. Sedan kommer de fem temana musik, tystnad, aromaterapi, 

massage och akupressur diskuteras. De kommer kopplas till bakgrunden och Erikssons 

perspektiv på människan, hälsan och vårdandet. Diskussion kring sjuksköterskans roll och 

resultatets tänkbara användningsområden i praktiken kommer också att föras. Den andra 

delen är metoddiskussion där den vetenskapliga kvalitén, metodval, datainsamling, urval, 

analys och dess styrkor och svagheter kommer att diskuteras. Slutligen kommer 

etikdiskussionen där etiska överväganden som gjorts kommer att diskuteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

I den första delen av resultatdiskussionen tas artiklarnas syfte och metod upp för diskussion. 

Därefter kommer artiklarnas resultat diskuteras och kopplas till bakgrunden under sina 

respektive teman. Tänkbara användningsområden av resultaten kommer även att diskuteras. 

6.1.1  Resultatets syfte och metod 

De två kvalitativa artiklarnas syften var att ta reda på vårdarnas upplevelser och erfarenheter 

av olika behandlingsmetoders påverkan på patienters sömn (Alexandersson m.fl., 2003; 

Johannessen, 2013). Den ena var inriktad på taktil massage (Alexandersson m.fl., 2003) och 

den andra på aromaterapi (Johannessen, 2013). Det ansågs vara bra i den aktuella studien att 

ha med vårdarnas perspektiv för att ge en bredare bild av resultatet. Att de var inriktade på 

två olika omvårdnadshandlingar ansågs som en styrka eftersom studiens syfte var att lyfta 

fram olika omvårdnadshandlingar för att hjälpa patienter med sömnbesvär. Eftersom Lee 

m.fl. (2007) beskriver att patienter upplever miljön på sjukhuset som störande för deras 

sömn hade det även kunnat vara bra att ha kvalitativa studier ur patientperspektiv som visar 

på hur olika omvårdnadsmetoder upplevs hjälpa. I de båda artiklarna samlades data in med 

intervjuer, vilket ansågs som adekvat då deras syfte var att ta reda på vårdarnas upplevelser 

och intervjuer kan ge mer personliga svar. Den ena använde utöver detta också 

fältanteckningar, rapporter och loggböcker (Johannessen, 2013), detta upplevdes positivt då 

deras data blev bredare och då även kan tänkas vara mer tillförlitligt. 

Fyra av de tio kvantitativa artiklarna hade syftet att utforska och rapportera musikens effekt 

på sömnkvalitén (Chan, 2011; Harmat m.fl., 2008; Lai & Good, 2006; Su m.fl., 2012). Dessa 

artiklar riktade in sig på olika deltagare för sina studier. Två använde sig utav äldre personer 

(Chan, 2011; Lai & Good, 2006), en hade högskolestudenter (Harmat m.fl., 2008) och den 

fjärde hade intensivvårdspatienter (Su m.fl., 2012). Författarna till den aktuella studien 

ansåg att variationen av deltagare i artiklar med samma syfte var positiv eftersom det kunde 

visa att resultatet är överförbart på flera patientkategorier.  
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Fyra andra artiklar hade som syfte att utforska olika terapiers påverkan på sömnbesvär (Chen 

m.fl., 2012; Reza m.fl., 2010; Soden m.fl., 2004; Sun m.fl., 2010). Dessa terapier var 

akupressur (Reza m.fl., 2010; Sun m.fl., 2010), akupressur med aromaterapi (Chen m.fl., 

2010) och massage med aromaterapi (Soden m.fl., 2004). Då författarna för den aktuella 

studien vill få fram olika omvårdnadshandlingar som kan ha en positiv inverkan på 

sömnbesvär anses det bra att artiklarna tog upp olika metoder. Men det kan även uppfattas 

som en svaghet då materialet inom varje metod blir tunnare än om arbetet riktat in sig på 

endast en metod.  

De två resterande artiklarna var båda inriktade på störande ljud på vårdavdelningen 

(Gardner m.fl., 2009; Li m.fl., 2011), och hur tysta perioder (Gardner m.fl., 2009) och 

riktlinjer för hur ljudnivå nattetid kan påverka patienternas sömn (Li m.fl., 2011). Det kändes 

viktigt att visa att även tystnad kan påverka sömnen eftersom Lee m.fl (2007) framfört att 

patienter upplever sig få störd sömn av andra patienters och personals ljudnivåer nattetid. 

Samtliga kvantitativa artiklar använde sig utav olika sömnskalor för att mäta sömnkvalitén 

(Chan, 2011; Chen m.fl., 2012; Gardner m.fl., 2009; Harmat m.fl., 2008; Lai & Good, 2006; 

Li m.fl., 2011; Reza m.fl., 2010; Soden m.fl., 2004; Su m.fl., 2012; Sun m.fl., 2010). Detta 

hade ett stort värde för den aktuella studien eftersom det var resultatet av sömnens påverkan 

från olika omvårdnadshandlingar som var av intresse för sjuksköterskans arbete. Genom att 

artiklarna hade kvantitativ ansats kunde resultatet från skalorna läsas av i tabeller och ge en 

användbar överblick.  

Artiklarnas studier utfördes både i hemmet (Chan, 2011; Harmat m.fl., 2008; Lai & Good, 

2006) och i vårdmiljö (Chen mfl., 2012; Gardner m.fl., 2009; Li m.fl., 2011; Reza m.fl., 2010; 

Soden m.fl., 2004; Su m.fl., 2012; Sun m.fl., 2010). Det skulle kunna diskuteras att det är 

negativt att alla artiklar inte var i vårdmiljö eftersom syftet var att se omvårdnadshandlingar 

som sjuksköterskan kunde utföra, men det ansågs ändå vara positivt då det visar att 

metoderna fungerar i olika miljöer. 

6.1.2 Musik 

Lugnande musik som en del av kvällsrutinen kan ge förbättrad sömnkvalité, kortare 

insomningstid, längre sömnperiod, bättre sömneffektivitet, färre sömnavbrott, och en bättre 

daglig funktion. Även sänkt blodtryck, lägre hjärtfrekvens och andningsfrekvens kunde ses 

hos de patienter som fick lyssna på lugn musik inför vila. Detta kan bekräftas av Kamdar m.fl. 

(2011), som beskriver att sömnbrist kan leda till problem med bland annat hjärt- och 

lungfunktion. Slutsatsen skulle kunna dras att dessa fysiologiska förbättringar och 

förbättring av sömnkvalitén kan ge ett bättre välbefinnande hos individen, vilket kan 

bekräftas av Asp (1994) som menar att vila och välbefinnande hör ihop. Siedliecki och Good 

(2006) uttrycker att användandet av musik i vården är billigt, säkert och lätt för 

sjuksköterskan, men det är viktigt att ta reda på vilken musik patienten föredrar att lyssna 

på, så att önskad effekt kan uppnås. Saadatmand m.fl. (2013) beskriver att musik kan sänka 

patienternas stressnivåer och minska ängslighet på ett säkert sätt, utan biverkningar. 

Författarna för den aktuella studien tror att förutsättningarna för avslappning och att somna 

ökar om stressen kan minskas därför kan det vara en bra idé att använda musik inom 
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omvårdnaden eftersom det inte kräver någon utbildning av personal och inte heller är 

tidskrävande eller är någon stor kostnad för avdelningen. Som Eriksson (1988) beskriver så 

är ansa ett sätt att ta hand om patientens grundläggande behov och hjälpa patienten till 

oberoende. Musiken är enligt författarna till den aktuella studien ett verktyg för att ta hand 

om de grundläggande behoven genom att i det här fallet lindra patientens sömnbesvär. Om 

vårdaren låter patienterna själv välja vilken musik de vill lyssna på, och även styra över när 

de själva känner att de har behov av den avslappnande effekten får patienten känna ett 

oberoende och självbestämmande. Förväntningarna inför studien var att det skulle vara ett 

mycket tydligare positivt resultat av musikens effekt på sömnbesvär än det som resultatet 

visar.  

6.1.3 Tystnad 

Den andra delen av ljudmiljöns påverkan på sömnen som har utforskats kan kännas självklar 

för många och detta är tystnad. Men Lee m.fl. (2007) visar att vårdavdelningen kan vara 

stökig och göra det svårt för patienterna att sova, även avsaknad av avskildhet, att det är svårt 

att finna ro och vårdarnas rutiner kunde uppfattas som begränsande av sömnen. Booi och 

Van den Berg (2012) nämner att äldre människor och människor med dålig hälsa har större 

behov av tystnad och är mer känsliga för ljud. Däremot så beskriver Rickardsson m.fl. (2009) 

att patienter kan vänja sig vid bullret på avdelningen fast höga oregelbundna ljud ändå 

kommer vara störande och det är sjuksköterskans ansvar att minska på dessa ljud. Enligt 

Eriksson (1988) kan patienten behöva få hjälp av vårdaren att åtgärda problem som de själva 

inte kan lösa. Författarna till den aktuella studien upplever att patienterna inte kan påverka 

ljudnivån på en vårdavdelning. Med anledning av detta behöver vårdaren uppmärksamma 

problemet och tillsammans med patienten försöka komma på en lösning. Det som framkom i 

resultatet av den aktuella studien är att en tystare avdelning kan påverka patienternas sömn. 

Detta kan uppnås genom att sjuksköterskorna, under viloperioder, endast utför aktiviteter 

som är viktiga för patienten, samt genom att stänga av teknisk utrustning som kan störa och 

inte måste vara i bruk. Det visar att med dessa åtgärder kan störande ljud minskas och 

patienterna kan sova bättre. Detta anser författarna till den aktuella studien skulle kunna 

vara en bra åtgärd för att ge patienterna det lugn de behöver för att kunna sova bättre. Denna 

åtgärd, precis som lugn musik, är inte kostsam för avdelningen och kräver inte heller mycket 

av vårdpersonalen. Enligt Socialstyrelsen (2005) är det sjuksköterskans ansvar att se till att 

patienterna har en bra miljö omkring sig. Det kan därför anses att det är viktigt att som 

sjuksköterska planera sina omvårdnadshandlingar. Att utföra åtgärderna på passande 

tidpunkter kan göra så att de inte drabbar patienten och medpatienter negativt. Som Pope 

(2010) säger så kan det vara svårt för sjuksköterskorna att bedöma ljudnivån på 

vårdavdelningen och i patientrummen och därmed också svårt att fatta beslut om hur 

ljudnivån ska hanteras. Enligt författarna i den aktuella studien är det viktigt att ha i åtanke 

att alla är olika och det som stör en person kanske inte alls är störande för en annan. Det är 

därför viktigt att ha en dialog med patienterna för att få reda på hur de upplever avdelningen. 

Ibland kan det också vara bra att ha en decibelmätare som stöd för sin bedömning av 

ljudnivån. Resultatet stämde väl överens med författarna av den aktuella studiens 

förväntningar, då det är allmänt vedertaget att tystnad är till hjälp för att främja insomnande 

och sömn. 
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6.1.4 Aromaterapi 

Eriksson (1998) menar att behov och begär som inte är tillfredsställda kan visa sig i problem 

som är synliga för omgivningen. Den aktuella studiens resultat visar att aromaterapi med 

lavendelolja i omvårdnaden kan göra så att patienter upplevdes få en bättre sömn och med 

det bli piggare samt på bättre humör under dagen. På avdelningen spreds lavendeloljan i 

luften av små fläktar så att alla patienter fick lika stor koncentration av oljan. Det användes 

även lavendelolja i tvålar och krämer. Författarna av den aktuella studien kan se ett samband 

med att patienternas synliga problem, som i detta fall var dåligt humör och dagtrötthet, blev 

bättre och att deras sömnbehov blev tillfredsställt med aromaterapin. Författarna av den 

aktuella studien tänker även att eftersom lavendelolja har en tendens att förbättra sömnen 

bör även inhalation av bergamottolja, som Peng m.fl. (2009) beskriver ha en positiv effekt på 

sömnen då deras resultat tyder på att metoden får patienterna att slappna av. Enligt Edris 

(2007) används essentiella oljor för att förebygga och behandla sjukdom. Resultatet i den 

aktuella studien visar även att patienter som stod på lugnande mediciner upplevdes ha ett 

mindre behov av att få dem efter inhalation av lavendelolja. Då Lugoboni m.fl. (2014) 

beskriver att lugnande läkemedel kan leda till beroende, och Béland m.fl. (2011) tar upp att 

långtidsanvändning av de lugnande läkemedlen kan leda till sömnbesvär, kan lavendelolja 

enligt författarna till den aktuella studien ha goda förutsättningar för att minska på 

användandet av lugnande läkemedel eftersom det visat sig ha en lugnande effekt. Detta är 

ytterligare en åtgärd som inte kräver så mycket tid från vårdarna eller någon speciell 

utbildning. Men eftersom det är en stark doft är det inte säkert att alla tål den, eller tycker om 

den kan den därför vara svår att använda på en större avdelning. Den terapeutiska effekten 

Williams m.fl.(2009) beskriver att aromaterapi har tycks bekräftas av resultatet då 

patienterna i studierna har kunnat få en förbättrad sömn och vila. Författarna till den 

aktuella studien hade innan arbetet förväntningarna att aromaterapi skulle hjälpa, men inte 

att det skulle visa ett så tydligt resultat. 

6.1.5 Massage 

Även taktil massage upplevdes lugnande och ha rogivande effekter på patienterna och kan 

därför ge en god sömn. Detta utnyttjades av nattpersonalen på de patienter som var oroliga 

och inte kunde sova. Den taktila massagen kunde utöver detta även ha god effekt på 

välbefinnande och smärta. Vårdarna kände att den taktila massagen var en extra tillgång för 

att hjälpa patienterna till ro och samla kraft. Detta kan bekräftas av Chen m.fl. (2013) som 

menar att massagen kan minska patienternas ångest och oro. Resultatet av den aktuella 

studien belyste även att oavsett vilken sorts massage patienten fick, av taktil massage, 

massage och massage med lavendelolja, så hade massagen en god inverkan på sömnen. Det 

som skilde dem åt var att gruppen som fick massage med lavendelolja tenderade att sova 

bättre även efter avslutad behandlingsperiod. Då tillfredställandet av de grundläggande 

behoven är en viktig del i att röra sig mot hälsa enligt Eriksson (1995) och sömn och vila hör 

till de grundläggande behoven (Eriksson, 1988), kan slutsatsen dras att massage är ett bra 

redskap inte bara för sömnen utan även för patientens välbefinnande. Författarna till den 

aktuella studien upplever att massage kan vara tidskrävande och att personalen kan behöva 

viss utbildning för att kunna utföra massagen rätt. Eftersom massage, som Jane m.fl. (2011) 
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beskriver kan ge patienterna ett bättre humör, mer avslappning och mindre smärta så kan 

det enligt författarna till den aktuella studien vara värt den tiden det tar att utföra 

omvårdnadshandlingen. Om tiden ändå inte räcker till kan taktil massage vara ett bättre val, 

eftersom det inte kräver mer av personalen än att de sitter vid patienten en stund och med 

lätt beröring lugna patienten. Ozolins (2011) beskriver dock att det inte alltid är lämpligt att 

beröra patienterna. Alla patienter är inte bekväma med att bli berörda på grund av att det 

kan upplevas inkräktande på det personliga rummet och även för att det kan misstolkas 

sexuellt. Med anledning av detta anser författarna till den aktuella studien att det är viktigt 

att vårdaren har en kommunikation med patienten. På det viset kan en tillit skapas och även 

en förståelse för vart den enskilda patientens gräns för beröring går. Massage hade enligt 

resultatet en bättre effekt än vad författarna för den aktuella studien hade förväntat sig. Då 

förväntningarna var att det skulle ha en viss effekt men inte att effekten skulle vara så bra och 

ihållande.  

6.1.6 Akupressur 

Akupressur och akupressur med vänderotsolja visade en god effekt på patienternas sömn 

genom att sömntimmarna ökade, välmående och funktion ökade samt att tröttheten under 

dagen minskade. Perry m.fl. (2013) menade att varje individ bör sova ett visst antal timmar 

per natt för att bibehålla hälsan, som vuxen behövs sju till åtta timmar per natt. I resultatet 

framkom det även att patienterna uppvisade en lägre hjärtfrekvens, vilket tolkades som en 

avslappningsreaktion, men enligt McFadden och Hernandez (2010) är den låga 

hjärtfrekvensen en reaktion av behandlingen och kan istället ses som en komplementär 

behandling där sänkt hjärtfrekvens behövs. Enligt författarna till den aktuella studien kunde 

akupressuren vara en bra omvårdnadshandling med tanke på att den ser ut att kunna öka 

sömntimmarna och som Yue m.fl. (2012) beskriver är den lätt och alla kan utföra den även 

att den enligt Maa m.fl. (2007) med fördel läras ut till patienter så att de själva kan utföra 

det. Enligt Eriksson (1988) är ett av människans begär att kunna utvecklas till sin fulla 

kapacitet och genom lärandet blir det en del av den naturliga vården. Vårdarens ansvar är att 

se till att patientens lärande är möjligt (a.a), och detta tolkas av författarna för den aktuella 

studien som att vårdarna visar och lär ut hur patienterna själva kan utföra akupressuren. 

Däremot tror författarna för den aktuella studien att det kräver att personalen har viss 

kunskap om akupressurpunkter för att det ska kunna ge någon effekt. Det kan de få genom 

utbildning och kan då ses som en kostnadsfråga för avdelningen. Förväntningarna 

författarna för den aktuella studien hade på akupressurens effekt var liknande de 

förväntningar som fanns på massagen och att resultatet även här var bättre än förväntat. 

6.1.7 Diskussion kring sjuksköterskans roll och användandet i praktiken 

Att vårdavdelningen kan vara bullrig och göra det svårt för patienterna att sova (Lee m.fl., 

2007) innebär enligt Asp (2002) att patienterna blir utmattade och deras egenvärde kan 

sänkas. Långvarig ickevila påverkar då patientens välbefinnande negativt. Då hälsa enligt 

Eriksson (1995) definieras som välbefinnande, friskhet och sundhet är vila och sömn en 

viktig del av den naturliga vården. Sjuksköterskan har ett ansvar, enligt Socialstyrelsen 
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(2005), att värna om patientens rättigheter och se till att patientens grundläggande behov 

tillgodoses. HSL (SFS, 1982:763) stadgar att patienten har rätt till att få information om sitt 

tillstånd och olika behandlingsmetoder som finns att tillgå. Vidare måste vårdaren ha 

utrustning för att kunna ge den vård som patienten vill ha och behöver. Det är därför, som 

Oléni m.fl. (2004) beskriver, viktigt att samtala med patienten för att få reda på hur 

patienterna upplever nätterna på vårdavdelningen och om de önskar någon specifik hjälp. 

Enligt Eriksson (1988) är varje människa unik och därför anser författarna till den aktuella 

studien att alla kanske inte reagerar lika på en omvårdnadshandling. Åtgärden måste alltså 

anpassas till den specifika individen och dess problem. Vid de omvårdnadshandlingar 

föreslagna i den här studien passar Erikssons (1987) ansa, leka, lära in eftersom det innebär 

att vilja patienten väl och ta hand om dess behov, prova sig fram, och att lära sig och att lära 

ut. Av den anledningen anser författarna till den aktuella studien att sjuksköterskan ansar, 

leker och lär när olika omvårdnadshandlingar prövas för att se vilken metod som fungerar 

bäst för den enskilda patienten. Anthierens m.fl. (2009) menar att sjuksköterskan har en 

nyckelroll för att arbeta förebyggande mot sömnbesvär och främja icke farmakologiska 

omvårdnadsmetoder. En viktig del i detta arbete, enligt Ünsal och Demir (2012) är att som 

sjuksköterska kunna bedöma och urskilja sömnbesvär. Författarna till den aktuella studien 

tänker att det kanske är här det kan brista, att de rätta kunskaperna kanske inte finns för att 

kunna göra en adekvat bedömning och ordinera en lämplig omvårdnadshandling. Enligt 

McIntosh m.fl. (2009) har sjuksköterskor en positiv inställning till att använda 

omvårdnadshandlingar utöver farmakologiska och de har kunskap om vilka åtgärder som 

kan genomföras. De upplever även att övrig personal inte alltid är stöttande och att det med 

andra ord är vårdkulturen på avdelningen som påverkar val av omvårdnadshandlingar. 

Författarna till den aktuella studien tänker att som ny sjuksköterska på en avdelning kan det 

kanske vara svårt att stå upp för och få andra att prova nya omvårdnadshandlingar. Det 

kanske då är lätt att bara falla in i ledet och göra som de andra. Omvårdnadshandlingarna 

som tas upp i denna studie kan tillämpas på de flesta patienter eftersom ingen av studiens 

metoder är skadliga. Däremot kan det förekomma allergier eller överkänslighet som gör att 

vissa personer inte vill eller kan ta emot omvårdnadshandlingen som behandling istället för 

läkemedel. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan skulle kunna tillämpa omvårdnadshandlingarna 

musik, tystnad, aromaterapi, massage och akupressur i vården av patienter med sömnbesvär. 

Eftersom sömnbesvär är ett stort problemområde och mycket forskning inom området kunde 

finnas, valdes det att göra en litteraturöversikt för att få en förståelse av tidigare forskning. 

Trots att det fanns mycket forskning inom området så var det svårt att finna 

vårdvetenskapliga artiklar som inte var inriktade på en specifik sjukdom, var för medicinskt 

eller för psykiatriskt inriktade. Då ambitionen med detta arbete var att göra en allmän 

beskrivning valdes artiklar som var för specifikt inriktade bort. Resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om det valts att göra en mer specifik beskrivning och de utvalda artiklarna då 

hade varit inriktade på det området. 
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Eftersom författarna redan i början av studien valt omvårdnadshandlingar att undersöka fick 

arbetet en deduktiv ansats. Men om ett induktivt sätt istället hade använts kunde resultatet 

haft ett annorlunda utfall av omvårdnadshandlingar. Enligt Patel och Davidsson (2011) 

innebär en induktiv ansats att det insamlade materialet inte utgår från en tidigare teori och 

resultatet därför blir helt förutsättningslöst. 

Då både kvantitativa och kvalitativa artiklar fanns inom det valda området sågs det som en 

styrka. Det beslutades därför att båda ansatserna skulle användas i uppsatsen, utifrån detta 

valdes Fribergs (2012) metod för litteraturöversikt. Då de kvalitativa artiklarna ger ett mer 

beskrivande resultat och de kvantitativa ett statistiskt resultat så ges olika perspektiv på 

resultatet. Detta kan ses som en styrka men även som en svaghet då de teman som arbetats 

fram inte täcktes av både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Resultatet hade sett 

annorlunda ut om annan metod använts. Endast kvalitativa artiklar skulle ge en djupare 

förståelse som fokuserar mer på individens upplevelser, men svarar då inte till den aktuella 

forskningens syfte. Det hade varit önskvärt att även ha patientens perspektiv i kvalitativ 

metod för att få en bild av hur omvårdnadshandlingen som utövades upplevdes hjälpa. För 

att få en bredare översikt av de olika temana hade det varit lämpligt att ha kvalitativa artiklar 

i alla. 

Fyra databaser, Cinahl plus, Discovery, Pub Med och Vård i Norden användes för att kunna 

hitta så mycket material som möjligt. Databaserna är vetenskapligt inriktade och har 

vårdvetenskapliga och vetenskapliga artiklar. Sökord, inklusions och exklusionskriterier 

valdes noggrant för att ge träffar som svarade till syftet. En styrka i detta tillvägagångssätt är 

att träffarna blir mer precisa gentemot syftet och urval av artiklar underlättas, men det kan 

även ses som en svaghet då träffarna är begränsade och intressanta artiklar kan ha gått bort 

på grund av sökmetoden. Tre artiklar som valts ut är hämtade från Vård i Norden och Pub 

Med. De databaserna ger inget alternativ där peer reviewed kan väljas som sökkriterie, detta 

kan ses som en svaghet men artiklarna har granskats av författarna till den aktuella studien 

och kan anses enligt Fribergs (2012) kvalitetsgranskning vara trovärdiga och ha hög och 

medel kvalitet. Ambitionen var att artiklar till arbetet inte skulle vara äldre än fem år, men då 

det blev för lite träffar så utökades sökningen till tio år. Fyra artiklar valdes då ut trots att de 

var äldre än fem år för att de var relevanta för syftet och det kan antas att musikens, 

massagens och aromaterapins påverkan på sömnen inte ändras med tiden. 

Enligt Friberg (2012) kan kvantitativa artiklar om studier gjorda med randomized controlled 

trial anses ha hög beviskraft för en litteraturöversikt. Quasi- experimental design kan anses 

vara likvärdig den randomiserade kontroll studien. Målet i urvalet av artiklar till den aktuella 

studien var att ha kvantitativa artiklar med randomized controlled trial, för att få så hög 

reliabilitet som möjligt. Av de valda kvantitativa artiklarnas metoder var den största delen, 

åtta stycken, randomized controlled trial (Chan, 2011; Chen m.fl., 2012; Harmat m.fl., 2008; 

Lai & Good, 2006; Reza m.fl., 2010; Soden m.fl., 2004; Su m.fl., 2012; Sun m.fl., 2010), en 

artikel hade quasi-experimental design (Li m.fl., 2011) och en artikel använde sig utav multi-

centered non-randomized parallell group trial (Gardner m.fl., 2009).  

Kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes utifrån Fribergs (2012) frågeställningar för att 

bedöma om artiklarna var användbara. Ingen artikel med låg kvalitet valdes ut till analysen, 
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därför är det hög kvalitet eller medelkvalitet på de analyserade artiklarna. Den använda 

kvalitetsbedömningen upplevdes ha bra frågeställningar, men var ändå otydlig då en översikt 

var svår att uppnå eftersom beskrivningen av hur frågorna skulle besvaras var otydlig. 

Frågorna hade kunnat besvaras på ett annat sätt än det som gjordes för att få en tydligare 

överblick. Detta kunde påverka urvalet av artiklar eftersom jämförelsen av kvalitén blev 

svårare och resultatet hade således kunnat bli annorlunda. En styrka kunde trots detta ses då 

de valda artiklarna hade god kvalitét och deras resultat svarade på syftet med arbetet därmed 

ökade trovärdigheten av arbetets resultat. 

Polit och Beck (2012) menar att kvalitén på en studies slutsatser ska vara trovärdig, och 

överförbarheten på studiens slutsatser kan ses i vilken grad den kan överföras på andra 

sammanhang. Denna studie är baserad på artiklar vars studier är gjorda på olika avdelningar 

på sjukhus, på äldreboenden och i hemmet. Flera artiklar från olika världsdelar och olika 

åldrar hade liknande resultat. Följden av detta är att materialet för den aktuella studien blev 

tunt inom varje område, men även att resultatet kan vara överförbart då sjuksköterskor på 

olika arbetsplatser och vårdavdelningar skulle kunna använda resultatet på en större 

patientkrets.  

6.3 Etikdiskussion 

Genom att använda en etisk reflektion genom hela arbetet har författarna av den aktuella 

studien ansträngt sig för att undvika att stöta på etiska problem. Denna etiska reflektion 

innebär att enligt Codex (2013) undvika plagiat, att ha ett objektivt synsätt och att inte 

blanda in egna värderingar i resultatet. Författarna har varit noggranna med att använda 

egna ord och referera till använda källor, på detta sätt har författarna ansträngt sig för att 

undvika plagiat. Genom att översättningar har gjorts med hjälp av lexikon och uppslagsverk 

har felaktig översättning i största mån kunnat undvikas. Dock har det uppstått svårigheter i 

översättningen av ord som nurse manager och less daytime dysfunction. Nurse manager är 

en sjuksköterskeroll som inte finns i Sverige. Av denna anledning valdes det att översätta det 

med erfaren sköterska. Less daytime dysfunction översattes med bättre daglig funktion för 

att få ett mer förståeligt resultat och undvika missförstånd på grund av direktöversättning. 

Citat har dock valts att återges på artikelns språk för att ge en exakt återgivning. Ett objektivt 

synsätt har använts under arbetets gång vid datainsamling, urval och läsning av artiklar. 

Motivet var att förhindra att förförståelse och egna värderingar ska få övertag i analysarbetet. 

Artiklar med avvikande resultat har behandlats lika, ansågs ha samma vetenskapliga värde 

och valdes därför inte bort. Författarna är medvetna om att det trots dessa åtgärder kan 

finnas etiska problem som inte uppmärksammats.  
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7 SLUTSATS  

Studiens syfte var att med hjälp av tidigare forskning beskriva hur sjuksköterskan kan 

tillämpa omvårdnadshandlingarna musik, tystnad, aromaterapi, massage och akupressur i 

vården av patienter med sömnbesvär. Resultatet visar att sömnkvalitén och den dagliga 

funktionen kan förbättras av flera olika omvårdnadshandlingar och att sjuksköterskorna 

upplevde åtgärderna som bra komplement till läkemedel. Frågeställningen, som togs upp i 

problemformuleringen, om omvårdnadshandlingarna musik, tystnad, aromaterapi, massage 

och akupressur kan hjälpa patienter med sömnbesvär har även den bekräftats av resultatet. 

Intressanta bifynd som resultatet visar på är att blodtryck och hjärtfrekvensen kan sänkas av 

rogivande åtgärder samt att farmakologisk behandling av sömnbesvär kunde minskas. 

Resultatet kan vara användbart inom omvårdnaden av patienter, men ytterligare forskning 

inom de olika omvårdnadshandlingarna skulle kunna stärka resultatet och ge evidens för att 

tillämpa dem i den grundläggande vården. I framtiden skulle det kunna vara bra att ha icke 

farmakologiska omvårdnadshandlingar med i vård- och omvårdnadsutbildning, då 

sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad. Författarna för den aktuella studien upplever 

att med mer forskning och utbildning inom de olika omvårdnadshandlingarna skulle icke 

farmakologiska omvårdnadshandlingar kunna bli en större del av sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. 
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BILAGA A - SÖKMATRIS 

 

 Databas Sökord Sökkriterier Antal träffar Lästa artiklar Valda artiklar 

Cinahl plus Sleep+ music Full text, peer 
review, Engelsk 
text, 
publikationsår 
2004-2014 

26 5 A:  Music improves 
sleep quality in 
students 

B:  Music improves 
sleep quality in older 
adults 

PubMed Aromatherapy 
  

Full text, 10 years, 
humans, English, 
nursing journals 

86 1 F:  Nurses  
experience  of  
aromatherapy use  
with dementia  
patients  
experiencing  
disturbed sleep  
patterns. An action 
 research project 

F 

Vård i Norden Sömn  2 1 D: Taktil massage som 
komplement i 
omvårdnadsarbetet i 
palliativ vård 



 

2 

 

Discovery Non 
pharmacological 
intervention + 
sleep 

Full text, peer 
review, Engelsk 
text, 
publikationsår 
2004-2014, 
academic journal, 
nursing 

10 2 G:  A randomized 
controlled study of the 
effects of music on 
sleep quality in older 
people 

Discovery Non 
pharmacological + 
sleep 

Full text, peer 
review, Engelsk 
text, 
publikationsår 
2004-2014, 
academic journal, 
nursing 

12 1 - 

Discovery Music therapy+ 
sleep 

Full text, peer 
review, Engelsk 
text, 
publikationsår 
2004-2014, 
academic journal, 
nursing 

13 3 E:  A randomized 
controlled trial of 
the effects of  
listening to 
non-commercial 
music on quality of 
nocturnal sleep and 
relaxation 
indices in patients in 
medical intensive care 
unit 

Discovery Aromatherapy + 
sleep 

Full text, peer 
review, engelsk 
text, 
publikationsår 
2004- 2014, 
academic journal, 
sleep 

4 1 - 

Cinahl plus Aromatherapy  Full text, engelskt 
språk, peer review, 
all adult, 

38 1 C:  The effectiveness 
of valerian 
acupressure on the 



 

3 

 

publikationsår 
2004-2014. 

sleep of ICU patients: 
A randomized clinical 
trial 

Cinahl plus Environment + 
sleep 

Full text, engelskt 
språk, peer 
reviewed, 
publikationsdatum 
2009-2014 

101 5 I:  Creating a 
therapeutic 
environment: A non-
randomised controlled 
trial of 
a quiet time 
intervention for 
patients in acute care 

Cinahl plus Music + sleep Full text, engelskt 
språk, peer 
reviewed, 
publikationsdatum 
2004-2014 

26 0 - 

Cinahl plus Treatment+ sleep Full text, engelska, 
peer reviewed, 
2013 – 2014, all 
adult 

89 2 - 
 

Discovery Activity+ sleep+ 
nurs* 

Full text, peer 
reviewed, 
publikationsdatum 
2011-2014, 
academic journal, 
nurses, nursing 

76 6 K:  Efficacy of 
controlling night-time 
noise and activities to 
improve 
patients’ sleep quality 
in a surgical intensive 
care unit. 

Discovery Massage+ sleep+ 
nurs* 

Full text, peer 
reviewed, 
publikationsdatum 
2004-2014, 
academic journal, 
care 
 

60 1 - 

Discovery Tactile massage + Full text, peer 12 3 J:  A randomized 



 

4 

 

 

 

 

 

sleep reviewed, 
publikationsdatum 
2004-2014, 
academic journals, 
English, sleep 

controlled trial of 
aromatherapy 
massage in 
a hospice setting 

Discovery Light+ Therapy+ 
insomnia 

Full text, peer 
reviewed, 2010-
2014, academic 
journals, insomnia, 
English, 
international 
journal of nursing 
studies. 

3 1 H:  Effectiveness of 
acupressure for 
residents of long-term 
care facilities with 
insomnia: A 
randomized controlled 
trial 
 

PubMed Acupressure+ 
sleep quality 

Full text, 10 yers 25 3 L:  The effect of 
acupressure on quality 
of sleep in Iranian 
elderly nursing home 
residents 



 

1 

 

BILAGA B – ARTIKELMATRIS 

 

 Författare, 
tidskrift, år Titel Syfte Metod Resultat Kvalitét 

Kvantitativ
/ Kvalitativ 

A.  
                                 
Harmat, L., Takács, J. 
& Bódizs, R.  Journal 
of Advanced Nursing 
2008 

Music 
improves 
sleep 
quality in 
students 

Rapportera 
musikens 
effekt på 
studenter 
med 
sömnproblem 

Randomized conrolled 
trial.Studien gjordes på 
tre grupper som fick 
olika behandling innan 
sömnen. Grupp ett fick 
lyssna på lugn musik, 
grupp två fick lyssna på 
ljudböcker och grupp 
tre var kontrollgrupp 
och hade ingen 
behandling. 
 

Endast grupp ett visade 
förbättrad sömnkvalitet 
och minskad 
depression. 

Hög Kvantitativ 

B.  Lai, H-L., & Good, M. 
Journal of Advanced 
Nursing 
2006 

Music 
improves 
sleep 
quality in 
older 
adults 

Rapportera 
hur lugn 
musik 
påverkar 
sömnkvaliten 
för äldre. 

Randomized controlled 
trial med slumpvist 
utvalda deltagare med 
sömnproblem. De 
delades in i två 
grupper, en 
musikgrupp och en 
kontrollgrupp. 
Deltagarna i 
musikgruppen fick 
välja den musik de 
ansåg var mest 
avslappnande från en 
lista av forskarens val 
av musik till studien. 
 
 

Studien bevisar att lugn 
musik har en mycket 
god effekt på 
sömnkvaliten. 

Hög Kvantitativ 



 

2 

 

C.  Chen, J., Chao, Y., Lu, 
S., Shiung, T. & Chao, 
Y. International 
Journal of Nursing 
Studies 
2012 

The 
effectivene
ss of 
valerian 
acupressur
e on the 
sleep of 
ICU 
patients: A 
randomize
d clinical 
trial 

Syftet med 
studien var 
att utforska 
hur 
läkevänderot 
olja 
tillsammans 
med 
akupressur 
påverkade 
sömnen på 
intensivvårds
patienter. 

Randomized clinical 
trial. 85 deltagare, 41 i 
experimentgruppen 
och 44 i 
kontrollgruppen. 
Experimentgruppen 
fick akupressur med 
vänderotolja mellan 
klockan sju och tio på 
kvällen. Sedan mättes 
sömnkvaliten med 
observation och 
aktigrafi. 
 

Studien stödjer 
hypotesen att 
läkevänderotolja och 
akupressur kan 
förbättra sömntiden 
och sömnkvaliten. 

Medel Kvantitativ 

D.  Alexandersson, M., 
Dehlén, C., Johansson, 
I., Petersson, I., 
Langius, A. Vård i 
Norden 2003 

Taktil 
massage 
som 
kompleme
nt i 
omvårdnad
sarbetet i 
palliativ 
vård 

Att utforska 
personalens 
uppfattning 
om 
användandet 
av 
terapeutisk 
massage i 
palliativ vård, 
och vilken 
effekt det kan 
ha på 
patienterna. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 5 ssk 
och 5 usk. Vårdarna 
fick utbildning i taktil 
massage, så att de 
kunde utöva massagen 
på patienterna. Efter en 
tid utvärderades detta 
genom intervjuer. 
 

Terapeutisk massage 
var ett utmärkt verktyg 
för kommunikation, 
och komma närmare 
patienterna. Det 
berikar innehållet i 
omvårdnad. Det stora 
hindret av användandet 
upplevdes vara brist av 
tid. 
 

Medel Kvalitativ 

E.  Su. C- P., Lai. H-L., 
Chang. E-T., Yiin. L-
M., Perng. S-J. & Chen. 
P-W. Journal of 
Advanced nursing 
2012 

A 
randomize
d 
controlled 
trial of the 
effects of 
listening to 
non-

Att utforska 
kvalitén av 
icke-
kommersiell 
musik på 
sömnkvalité, 
avkoppling, 
hjärtfrekvens 

Randomized controlled 
trial med 28 patienter i 
åldern 39-78 år, som 
delades in i två lika 
stora grupper - en 
experimentgrupp och 
en kontrollgrupp. 
Musikgruppen fick 

Resultatet ger bevis för 
ssk att använda musik 
som evidens-baserad 
omvårdnadsaktivitet. 

Hög Kvantitativ 



 

3 

 

commercia
l music on 
quality of 
nocturnal 
sleep and 
relaxation 
indices in 
patients in 
medical 
intensive 
care unit 

andningsfrek
vens och 
medelartärtry
ck hos 
patienter på 
intensivvårds
avdelning. 

lyssna på avslappnande 
musik (som forskarna 
själva komponerat) i 45 
minuter vid nattsömn. 
Monitorer och 
intervjuer samlade 
sedan in data. 
 

F.  Johannessen, B. 
Complementary 
Therapies in Clinical 
Practice 2013 

Nurses 
experience 
of 
aromather
apy use 
with 
dementia 
patients 
experienci
ng 
disturbed 
sleep 
patterns. 
An action 
research 
project 

Få insikt i 
ssks 
erfarenheter i 
användandet 
av 
aromaterapi 
(lavendel) i 
vården av 
patienter 
med demens, 
ångest och 
störda 
sömnmönster
. 

Action research project 
i fyra äldreboenden där 
12 sjuksköterskor och 
24 patienten deltog. 
För att implementera 
aromaterapi i vården 
och under tiden 
övervaka och utvärdera 
resultaten. Data 
samlades kontinuerligt 
in genom 
fältanteckningar, 
rapporter, loggböcker 
och fokusgrupp-
intervjuer. 

Man fann att 
användandet av 
essentiella oljor gav 
olika bra resultat, men 
personalen var positiv 
till användandet och 
undrade varför de inte 
fått lära sig detta 
tidigare. Användandet 
av aromaterapi i vården 
bör närmare 
undersökas 
tillsammans med läkare 
och arom terapeuter. 

Hög Kvalitativ 

G.  Chan M.-F. Journal of 
clinical nursing 2011 

A 
randomize
d 
controlled 
study of 
the effects 
of music on 
sleep 

Bestämma 
effekten av 
musikens 
påverkan av 
äldres 
sömnkvalite. 

Randomized controlled 
study. 42 deltagare 
över 60 år indeladei två 
grupper. Studien 
skedde i deltagarnas 
hem och författarna 
besökte deltagarna 
varje vecka under fyra 

Tolkat i olika tabeller 
där 4 tester visas. Alla 
fyra områden testades 
med olika metoder för 
att få fram 
trovärdigheten. Hittade 
inget samband mellan 
musik och förbättrad 

Hög Kvantitativ 



 

4 

 

quality in 
older 
people 

veckors tid för att 
samla information. 
Deltagarna i 
expereimentgruppen 
fick välja ut musiken de 
ville anävnda sig utav 
från en lista författarna 
skapat. 

sömnkvalite hos äldre. 

H.  Sun. J-L., Sung. M-S., 
Huang. M-Y., Cheng. 
G-C. & Lin. C-C. 
International Journal 
of Nursing 
Studies.2010 

Effectivene
ss of 
acupressur
e for 
residents 
of long-
term care 
facilities 
with 
insomnia: 
A 
randomize
d 
controlled 
trial 

Att utvärdera 
effekten av 
akupressur 
på shemen 
punkten vid 
insomnia. 

Randomized controlled 
trial. 44 deltagare 
uppdelade i 
experimentgrupp 23 st. 
och kontrollgrupp 21 st. 
Under en 5 veckors 
period fick 
experimentgruppen 
akupressur på båda 
handlederna och 
kontrollgruppen fick 
lätt beröring på samma 
ställen. 

Innan studien fanns 
ingen skillnad på 
grupperna. 
Experimentgruppen 
visade bättre resultat på 
sömnsklala än 
kontrollgruppen. Under 
v 3-6 ha de de ingen 
insomnia i 
experimentgruppen. 
Men insomnian kom 
tillbaks  2 veckor efter 
studiens slut. 
 

Hög Kvantitativ 

I.  Gardner, G., Collins, 
C., Osborne, S,. 
Henderson, A., 
Eastwood, M. 
International Journal 
of Nursing Studies 
2009 

Creating a 
therapeutic 
environme
nt: A non-
randomise
d 
controlled 
trial of 
a quiet 
time 
interventio
n for 

Att utvärdera 
en planerad 
tyst period på 
en 
akutavdelnin
g, och dess 
effekt på 
patienternas 
sömn. 

Patienter från två 
akutavdelningar 
inbjöds att delta i 
studien, 299 personer 
valdes ut att delta. 
Deltagarna delades upp 
i grupp A och B, varav 
den ena var 
kontrollgrupp. Tyst tid 
infördes mellan kl 
14.00 och 15.30, och 
data samlades in 

Visar att en tyst period 
påverkar patientens 
sömn mönster, och kan 
med god fördel 
användas som en 
terapeutisk åtgärd för 
att förbättra sömnen. 

Hög Kvantitativ 



 

5 

 

patients in 
acute care 

genom observationer 
och frågeformulär 
 
 

J.  Soden. K., Vincent. K., 
Craske. S., Lucas. C. & 
Ashley. S. Palliative 
Medicine 2004 

A 
randomize
d 
controlled 
trial of 
aromather
apy 
massage in 
a hospice 
setting 

Att jämföra 
effekten av 
massage och 
aromaterapi
massage på 
fysiska och 
psykiska 
symtom. 

Randomized controlled 
trial. 42 personer från 
tre palliativa enheter 
deltog i studienoch 
delades in i tre 
grupper,aromaterapi 
gruppen med 16 
deltagare, 
massgegruppen med 
13deltagare och 
kontrollgruppen med 
13.  Båda grupperna 
med massage fick 30 
minuters massage i 
veckan under 4 veckor. 
Till den gruppen som 
fick 
aromaterapimassage 
användes lavendelolja. 
Ingen av 
experimentgrupperna 
visste vilken olja som 
användes. 
 

Sömnen hos 
experimentgrupperna 
hade förbättrats något 
under studien, medan 
sömnen hos 
kontrollgruppen hade 
försämrats något. 
Aromaterapigruppen 
tenderade även att sova 
något bättre efter 
studien. 

Hög Kvantitativ 

K.  Li, S-Y., Wang, T-J., 
Wu, S.F.V., Liang, S-Y., 
Tung, H-H. Journal of 
clinical nursing 2011 

Efficacy of 
controlling 
night-time 
noise and 
activities to 
improve 
patients’ 

Testa 
effektiviteten 
av riktlinjer 
för ljudnivå 
nattetid och 
vård av sömn. 

Quasi-experimental 
design. 60 
kirurgpatienter deltog i 
studien. Studien bestod 
av en experimentgrupp 
och en kontroll grupp, 
och pågick i tre 

Resultatet stöder teorin 
att  reglering av 
ljudnivån nattetid 
förbättrar sömnkvalitén 
hos patienterna. 

Hög Kvantitativ 



 

6 

 

sleep 
quality in a 
surgical 
intensive 
care unit. 

månader. Data 
samlades in via 
frågeformulär och 
decibelmätare. 

L.  Reza. H., Kian. N., 
Pouresmail. Z., 
Masood. K., Bagher. 
M.S.S. & Cheraghi. M. 
A. Complementary 
Therapies in Clinical 
Practice 2010 

The effect 
of 
acupressur
e on 
quality of 
sleep in 
Iranian 
elderly 
nursing 
home 
residents 

Att utvärdera 
effekten av 
potentiellt 
fördelaktiga 
effekter av 
akupressur. 

Randomized controlled 
clinical trial. 77 
personer deltog och 
delades upp i 
experimentgrupp med 
26 deltagare, 
placebogrupp med 25 
deltagare och 25 i 
kontrollgruppen. 

Resultaten visar på att 
experimentgruppen och 
placebogruppen fick 
bättre sömn än 
kontrollgruppen 

Hög Kvantitativ 
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