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Abstract 
Background: ADHD is a neuropsychiatric disability that leads to problems with 

concentration, attention and activity level control. Research shows that children with 

ADHD are more likely to have sleep problems and are at greater risk of difficulty due to 

sleep deprivation. The basic symptoms can be exacerbated and further problems may 

occur. Getting proper sleep habits is therefore something that is important for these 

children. 

 

Purpose: The aim of the study was to explore and develop knowledge about nurses' 

experiences in dealing with sleep problems in children with ADHD. 

 

Method: The study applies a qualitative descriptive approach. Ten nurses in child and 

adolescent psychiatry open care unites were interviewed using a semi-structured 

interview guide. Data collection was analysed based on a qualitative content analysis.  

 

Result: Data analysis resulted in 5 different categories that reflect the nurse's stories. 

The categories are "To understand the parents' perspective", "To understand the 

children's perspective", "Obstacles and difficulties", "Knowledge is power" and "The 

path to success". 

 

Conclusion: The narratives from the nurses in this study show that sleep is of great 

importance to children with ADHD. According to the nurses, parents can feel that the 

situation around the child becomes chaotic because of sleep problems. In order to 

successfully change the routines and improve sleep, nurses need to motivate the child 

and the parents. Motivated children and parents are more likely to cooperate and are 

more patient when it comes to continuing working with the changes. These changes 

require individual adjustments to achieve optimal effect. 

Key Words: ADHD, sleep, children, nurses, experience. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som leder till problem 

med koncentration, uppmärksamhet och reglering av aktivitetsnivån. Forskning visar att 

barn med ADHD i större utsträckning har problem med sömnen och har större risk att få 

besvär p.g.a. sömnbrist. De grundläggande symtomen kan förvärras och ytterligare 

problem kan tillstöta. Att få till fungerande sömnvanor är därför något som är viktigt i 

kontakten med dessa barn.  

 

Syfte: Syftet med studien var att utforska och fördjupa kunskaper om sjuksköterskors 

erfarenheter av att hantera sömnproblematik hos barn med ADHD. 

 

Metod: I studien tillämpades en kvalitativ deskriptiv ansats. Studien genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer med tio sjuksköterskor inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Datainsamlingen analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Dataanalysen mynnade ut i 5 olika kategorier som speglar sjuksköterskornas 

berättelser. Kategorierna är “Att förstå föräldrarnas perspektiv”, “Att förstå barnens 

perspektiv”, “Hinder och svårigheter”, “Kunskap är makt” samt “Vägen till framgång”. 

Slutsats: I berättelserna från sjuksköterskorna i föreliggande studie framkommer det att 

sömnen har stor betydelse för barn med ADHD. Enligt sjuksköterskorna kan föräldrarna 

ofta uppleva situationen runt omkring barnet som kaosartad på grund av 

sömnproblematiken. För att lyckas ändra rutinerna och få till en förbättrad sömn 

behöver sjuksköterskan arbeta med barnens och föräldrarnas motivation. Motiverade 

barn och föräldrar har lättare att samarbeta och har också mer tålamod att fortsätta 

arbeta med förändringarna. De här förändringarna behöver individanpassas för att uppnå 

optimal effekt. 

 

Nyckelord: ADHD, sömn, barn, sjuksköterskor, erfarenheter 
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1 Inledning 

Författarna har flera års erfarenhet av att arbeta på barn-och ungdomspsykiatrisk 

mottagning. I vår yrkesroll möter vi ofta barn med ADHD och deras familjer. Vi har 

upplevt att många av barnen med ADHD har sömnsvårigheter och att detta påverkar 

barnens vardagsfunktioner. Vår erfarenhet är att det är viktigt att kunna informera om 

och motivera till rutiner som leder till förbättrad sömnkvalitet för att kunna optimera 

barnets förutsättningar till en ökad livskvalitet. 

 

2 Bakgrund 

I det här avsnittet kommer grunderna för sjuksköterskans omvårdnadsarbete att 

presenteras. Termerna ADHD och sömn kommer att förklaras närmare. Dessutom 

presenteras en kort genomgång av aktuellt forskningsläge.  

 

2.1 Sjuksköterskans profession 

Det finns en etisk kod för sjuksköterskor som är utformad av Internation Council of 

Nurses (ICN, 2014) som alla sjuksköterskor ska arbeta efter. Den präglas av fyra 

ansvarsområden som ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Dessa fyra ansvarsområden är: 

 Allmänheten: Här är sjuksköterskans ansvar att se till att omvårdnadsprocessen 

omsätts i vården, samt att tillgodose patientens alla behov såväl fysiska som 

psykiska och sociala. 

 Yrkesutövningen: Sjuksköterskan ska upprätthålla sin yrkeskompetens, sköta sin 

hälsa, visa omdöme gällande sin egen kompetens och andras, samt uppträda på 

ett sätt som stärker yrkets anseende. 

 Professionen: Här behöver sjuksköterskan medverka aktivt för att upprätthålla 

och utveckla omvårdnadens värdegrund, arbetsförhållanden, miljöarbete och 

forskningsbaserad kunskap. 

 Medarbetare: Sjuksköterskan ska verka för att kollegor och medarbetare har bra 

samarbete samt respekterar varandra, ingripa när någons hälsa är hotad av 

medarbetare eller andra personer, samt vägleda medarbetare att utveckla högre 

etisk medvetenhet (ICN, 2014).  

 

2.2 Vad är ADHD - Definition och förekomst 

Diagnosen ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) fick sitt namn 1968 då den 

andra utgåvan av DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

publicerades. DSM är en handbok inom psykiatrin som innehåller standarddiagnoser för 

psykiatriska sjukdomstillstånd. För att beskriva vad diagnosen innebär samt för att 

kunna fastställa den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD används idag 

DSM V. ADHD är den term som numera används internationellt (Socialstyrelsen, 

2014). ADHD är ett samlingsnamn som fokuserar på uppmärksamhetsproblem och 
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koncentrationssvårigheter men också på svårigheter att reglera aktivitetsnivån 

(Anderson & Guthery, 2015; Laver-Bradbury, 2013; Socialstyrelsen, 2014).  

 

De barn som har ADHD kan verka vara allmänt mer stökiga än andra barn, men de har 

mindre marginaler då det gäller påfrestningar och blir snabbare trötta än andra barn 

(Axengrip, 2001). ADHD är en diagnos som kräver att ett flertal kriterier är uppfyllda. 

De två huvudkriterierna för diagnosen är hyperaktivitet/impulsivitet samt bristande 

uppmärksamhet. Symtom på hyperaktivitet kan vara rastlöshet, svårigheter att vara tyst 

vid behov och problem med att sitta stilla (Axengrip, 2001). Bristande uppmärksamhet 

kan visa sig genom att personen har nedsatta exekutiva funktioner som till exempel 

svårigheter att slutföra uppgifter, svårt att följa anvisningar, tappar bort saker, glömmer 

tider som är bestämda och har svårt att lyssna (Brar & Flyckt, 2006; Honos-Webb, 

2008; Kutscher, 2010; Lizhou et al., 2015).  Många barn och vuxna uppvisar dessa 

symtom men för att få diagnosen ADHD ska vissa kriterier uppfyllas i DSM och 

diagnosen ska föregås av en grundlig utredning på en specialistenhet. När barnet utreds 

för ADHD krävs det att vissa symtom ska ha funnits före tolv års ålder samt att dessa 

medför funktionsnedsättning i minst två olika miljöer, t.ex i skola och i hemmet och 

vara tillräckligt svåra för att bli till ett funktionshinder för personen (Bertelsen, 1999; 

Brar & Flyckt, 2006; Honos-Webb, 2008). 

 

Flera studier har genomförts internationellt för att undersöka förekomsten av ADHD. 

Oavsett i vilka delar av världen som studier genomförts så har resultaten visat att 

ungefär sex procent av barnen i skolåldern har ADHD (Kutscher, 2010). Enligt flera 

studier är ADHD den vanligaste neuropsykiatriska diagnosen bland barn (Anderson & 

Guthery, 2015; Honos-Webb, 2008; Posserud et al., 2014).  

 

2.3 Orsaker till ADHD 

Det råder delade meningar om vad ADHD orsakas av. En del studier visar på att ADHD 

orsakas av en dysfunktion i hjärnan och att patofysiologiska avvikelser finns i det 

limbiska systemet (Lizhou et al., 2015). Hjärnan delas in i olika delar, lober. Delar av 

frontal- och temporalloben utgör det limbiska systemet där våra känslor regleras 

(Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010). Pannloberna, det vill säga, prefrontal- och 

frontalloberna verkar vara de som fungerar som exekutiv ledare och som styr planering 

och självkontroll (Kutscher, 2010). I hjärnan finns signalsubstanser t.ex dopamin och 

noradrenalin som hjälper till att sprida signaler i hjärnan från en begränsad neurongrupp 

till större delar av hjärnan för att få globala effekter (Skårderud et al., 2010). Dopamin 

förknippas med hjärnans centrala motivationssystem och verkar stimulerande på 

nyfikenhet och intressen. Noradrenalin hjälper till att filtrera bort “störningar” och 

hjälper hjärnan att fokusera på prioriterade uppgifter. Personer med ADHD har en 

minskad aktivitet av noradrenalin och dopamin i hjärnan (Skårderud et al., 2010). Med 

hjälp av minnes- och språkfunktioner i andra delar av hjärnan är det de främre delarna 

av hjärnan som håller reda på vart vi vill komma, vart vi har varit och hur vi kommer att 
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agera för att genomföra de olika planerna. Dessa färdigheter kallas för exekutiva 

funktioner (Kutscher, 2010).   

 

Flera studier visar att ADHD i hög grad influeras av ärftliga faktorer som tillsammans 

med den omgivande miljön ökar sårbarheten för att utveckla diagnosen (Gillberg, 2013; 

Laver-Bradbury, 2013; Nikolas & Burt, 2010; Socialstyrelsen, 2016;). Det har visat sig 

att de ärftliga faktorerna och miljöfaktorerna utgör cirka 80 procent av orsakerna till 

ADHD (Rodriguez, Ginsberg, Fernholm & Nyberg, 2007; Ware et al., 2014). Det 

förekommer även fall av ADHD utan ärftlig betingelse. I dessa fall har personen i fråga 

fått en hjärnskada i samband med förlossningen, alternativt under fosterstadiet då 

modern har missbrukat alkohol och/eller rökt (Gillberg, 2013; Nikolas & Burt, 2010; 

Socialstyrelsen, 2016; Ware et al., 2014). ADHD kan påverka personen senare i livet 

med relationer, välbefinnande, yrkesmässig prestation och social utveckling (Ahmann, 

2017). 

 

2.4 ADHD - Behandlingsalternativ 

Det som barnen med ADHD ofta erbjuds är t.ex. centralstimulerande läkemedel, som 

påverkar hjärnans två signalsubstanser noradrenalin och dopamin vilket medför att den 

exekutiva funktionen förbättras inom bland annat de områden som rör självkontroll 

(Kutscher, 2010). Meaux, Hester, Smith & Shoptaw (2006) kom fram till att det behövs 

ytterligare studier som undersöker huruvida centralstimulerande läkemedel fungerar bra 

för personer med ADHD. Resultatet i den studien tyder på att de barn som började 

medicinera med centralstimulerande läkemedel i unga år förbättrade sin kunskap i 

skolan, men en negativ effekt var att de barnen kände sig mer annorlunda (Meaux et al., 

2006). Familjerna kan ofta ha ambivalenta känslor inför medicinering, delvis på grund 

av rädsla för att barnen skulle bete sig och/eller känna sig annorlunda och delvis på 

grund av omgivningens åsikter om medicineringen (Jackson & Peter, 2008; Taylor, 

O´Donoghue & Houghton (2006). 

 

Enligt en rapport gjord av SBU (2013:217) så är substanserna Atomoxetin och 

Metylfenidat de vanligaste substanserna för behandling av barn med ADHD i Sverige. 

Atomoxetin verkar på det sympatiska nervsystemet och Metylfenidat verkar 

centralstimulerande. Vanliga biverkningar för Metylfenidat är nedsatt aptit, 

sömnsvårigheter och buksmärta. Atomoxetin har biverkningar som nedsatt aptit och 

trötthet. Det finns idag inte tillräckligt med forskningsunderlag rörande eventuella 

långtidsbiverkningar på de båda substanserna (SBU 2013:217).  

 

2.5 Sömn - Varför behövs det och hur påverkas en person med ADHD 

av sömnproblematik? 

Alla människor behöver sömn för att återhämta sig. Det är under sömnen som barn 

utvecklas och växer. Eftersom barn utvecklas och växer snabbt behöver barn mycket 

sömn. Under sömnen sjunker kroppstemperaturen, ämnesomsättningen och nivåerna av 

stresshormon. Samtidigt ökar produktionen av melatonin och tillväxthormon. Det märks 
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på barn om de har sovit för lite under en period (Åkerstedt, 2001; Läkemedelsverket, 

2015). Barnet får svårare att lära sig nya saker, blir mer utagerande och mer impulsiv, 

får sämre koncentrationsförmåga och minne, blir mer rastlös och ledsen samt får svårare 

att reglera sina känslor. Allt detta gäller alla barn med eller utan diagnos (Sutton, 2001; 

Mindell et al., 2011). Barns prestation i skolan påverkas av hur barnet har sovit under 

natten. Barn som får för lite sömn tenderar att vara mer irriterade (Sutton, 2011).  

 

Bland barn med ADHD är sömnproblem vanligt förekommande (Corkum, Davidson & 

MacPherson, 2011; Hvolby, Jorgensen & Bilenberg, 2009; Owens, Maxim, Nobile, 

Mcguinn & Msall, 2000; Riksförbundet Attention, 2016). Enligt Mindell et al. (2011) 

orsakar sömnbrist en försämring av de grundläggande symtomen samt barnens 

livskvalité. Att få ett tillfredsställt sömnbehov är viktigt för att barnet inte ska få en 

försämrad inlärningsförmåga samt svårare med det sociala samspelet. Bästa möjliga 

sömn är en förutsättning för optimal utveckling och funktion för barnet (Mindell et al., 

2011). Om barnet lider av sömnproblem kan detta bidra till en ökad stress inom familjen 

samt att barnet får en ökad olycksbenägenhet och riskerar att få hälsoproblem 

(Montgomery & Wiggs, 2014; Sciberras, Fulton, Efron Oberklaid & Hiscock, 2011; 

Wiggins & Freeman, 2014). Enligt Riksförbundet Attention (2016) kan sömnrubbningar 

som tonåringen eller barnet har förebyggas genom att förändra sömnvanor eller med 

medicinska behandlingar. Vidare hävdar Riksförbundet Attention (2016) att den första 

åtgärden bör vara att ordna med så bra sömnvanor och sömnhygien som möjligt innan 

insättning av medicinsk behandling. I dagsläget ses dock trots detta en ökning av 

förskrivningen av Melatonin till barn (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Det är viktigt att ta sömnproblem hos barn på allvar eftersom sömnproblem kan påverka 

barnets utveckling negativt samt på sikt kan medföra ökad risk för att barnet utvecklar 

en psykisk ohälsa (Garmy, 2011; Smedje, Allik & Larsson, 2008). Ungdomars 

sömnbehov är relaterat till ungdomens utveckling, behovet ökar under 

utvecklingsfaserna (Wiggins & Freeman, 2014). Enligt tidigare studier så är det mer 

sannolikt att föräldrar till barn med ADHD, jämfört med föräldrar till barn utan diagnos, 

tenderar att tro att barnens sömnproblem är en medicinsk åkomma och att det är mindre 

troligt att problemen går att åtgärda genom sömnhygien (Bessey, Coulombe, Smith & 

Corkum, 2013). Studier visar även på att föräldrar till barn med ADHD i hög grad 

upplever att sömnproblematiken får allvarliga konsekvenser hos barnen, så som 

hälsoproblem, försämrad prestation i skolan och/eller problem med sociala relationer 

(Bessey et al., 2013; Keenan, Wild, McArthur & Espie, 2007). Enligt Keenan et al. 

(2007) har föräldrar till barn med ADHD uppgett att de anser att det är väldigt viktigt att 

få hjälp med barnens sömn. Vilken typ av behandling som föredras har kopplats 

samman med vilka tankar och farhågor föräldrarna har kring barnets sömn. De föräldrar 

som upplevde att sömnproblematiken påverkade deras barn väldigt negativt i det 

dagliga livet var mer motiverade till behandling med melatonin. Föräldrar som trodde 

att sömnproblemen skulle vara ett stående inslag under hela barndomen var mer 

inställda på att göra förändringar kring sömnrutiner (Keenan et al., 2007).  
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Enligt Sutton (2011) är sömnstörningar mer vanliga hos barn med ADHD än hos andra 

barn. För att få bukt med sömnproblem hos ett barn måste en grundlig anamnes tas 

gällande sömnen, gärna i form av ett frågeformulär för att kunna urskilja hur problemen 

började, hur de hanteras och vilka insatser som har gjorts. För att gå vidare kan 

sömndagbok skrivas över sömnen för att få en klarare bild och för att se vilka insatser 

som kan behöva erbjudas och göra en behandlingsplan. Många av sömnproblemen kan 

lösas om föräldrarna är konsekventa och hjälper barnet att hitta en sömnrutin. Sutton 

(2011) rekommenderar att barns Tv-tittande ska begränsas och att barnet har fysisk 

aktivitet under dagen. Hon rekommenderar vidare att barnet undviker att dricka läsk 

eller koffeinhaltiga drycker på kvällen. Det är vanligt att melatoninpreparat används i 

tidigt skede, men Sutton (2011) menar att det ska vara en sista utväg och bara användas 

kortsiktigt. Barnets sömnproblematik ska identifieras tydligt först, innan behandling 

inleds. 

 

2.6 Sjuksköterskors upplevelser 

Enligt en studie utförd av Hall-Lord, Hedelin och Larsen Moen (2014) så upplever 

sjuksköterskor att en av de viktigaste uppgifterna när det kommer till att arbeta med 

familjer där barnet har ADHD är att stödja hela familjeenheten. Att hjälpa föräldrarna 

att känna sig stärkta i sin föräldraroll, att hjälpa barnet fungera bättre i sin vardag, samt 

att ha en familjefokuserad syn på vården som ges, beskrevs som de viktigaste stegen 

mot en förbättrad livskvalitet för barnet och för hela familjen (Hall-Lord, Hedelin & 

Larsen Moen, 2014). Sjuksköterskor berättar även att det ibland kan vara svårt att 

motivera föräldrarna till de förändringar som kan vara nödvändiga för att förbättra 

vardagsfunktionen hos barnen. Att då arbeta mot att stärka alliansen mellan 

sjuksköterskan och familjen beskrevs som ett essentiellt steg mot en familjefokuserad 

och framgångsrik vård (Hall-Lord, Hedelin & Larsen Moen, 2014; Larsen Moen, 2014). 

 

Enligt Sutton (2011) upplever sjuksköterskor att de kan hjälpa familjer som har barn 

med funktionsnedsättningar med att förebygga att sömnproblem ska utvecklas hos 

barnen. Sömnsvårigheter bland barn med funktionsnedsättningar är vanliga och måste 

tas på allvar för att förhindra framtida problem i vuxen ålder. Ju mer kunskap som 

vårdpersonalen inhämtar om sömn och sömnproblematik, desto mer hjälp kan de 

erbjuda barnet, vilket i sin tur stärker vårdpersonalen i den vårdande rollen. Därför är 

det viktigt att stödja vårdpersonalen och ge dem kunskap och kompetens i området 

sömnproblem. De tre grundläggande sömnproblemen som sjukvårdspersonalen kan 

komma i kontakt med är att barnet sover för mycket på dagen, har svårigheter att somna 

eller att sova, och/eller har episoder som stör sömnen under natten, som till exempel 

mardrömmar (Sutton, 2011).  

 

3 Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Jean Watson utgår från ett humanistiskt synsätt och menar att 

sjuksköterskan ska se individen som en helhet bestående av det psykiska, andliga och 

fysiska. Hon menar att sjuksköterskan genom kommunikation och information ska 
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skapa förutsättningar för patienten att ta den största kontrollen över sin hälsa (Watson, 

1993). I allt omvårdnadsarbete bör det finnas en kombination av ett humanistiskt synsätt 

och en vetenskaplig kunskap som grund. Humanvetenskapligt perspektiv öppnar 

dessutom nya möjligheter och nya vyer för patienten och alla hens upplevelser av ohälsa 

och hälsa (Watson, 1993). Enligt Jean Watsons omvårdnadsteori är omvårdnad en 

social, moralisk och vetenskaplig resurs, men det kräver att sjuksköterskan har en egen 

vilja och ett engagemang som riktar sig mot att bevara det mänskliga och personliga hos 

både patienten och sig själv som sjuksköterska (Watson, 1993). Sjuksköterskan ska se 

vad patienten har för behov, vad hen är mottaglig för och vilken förmåga hen har innan 

information ges (Kristoffersen, 2006; Watson, 1985, 1993). Detta är av stor betydelse 

när det kommer till kommunikationen mellan barnet, dess föräldrar och sjuksköterskan i 

samtalet kring sömnen. Watson menar att mänsklig omsorg hör samman med autonomi 

och med valfrihet (Watson, 1993).  

 

I vårdrelationen, som Watson (1993) benämner omsorgsrelationen, vävs patientens och 

sjuksköterskans unika levnadshistorier samman. Vårdpersonal bör kombinera en 

helhetssyn samt relevant kunskap för omvårdnadsarbetet och det är viktigt att vara 

medveten om såväl sin egen som patientens livsvärld. Patientens egen roll är viktig och 

hen bör själv ta mycket ansvar enligt Watson (1993). Dock behöver patienten få stöd 

och kunskap från vården för att kunna fatta rätt beslut kring sin situation för att 

minimera lidandet (Kristoffersen, 2006; Watson 1985, 1993). Watson lägger mycket 

fokus på den mänskliga omsorgen och sjuksköterskans perspektiv är en central del i 

denna teori.  

 

Watson har formulerat tio karativa faktorer som hon använder i omsorgsprocessen. En 

av dessa karativa funktioner är transpersonell undervisning och inlärning, som handlar 

om att vårdaren undervisar patienten till egenvård. På så vis ger sjuksköterskan över en 

del av ansvaret kring vårdandet till patienten och ger hen en känsla av mer kontroll över 

sin situation. Detta är till gagn för patienten. När det gäller barn behöver även föräldern 

vara delaktig i den undervisning barnet får av sjuksköterskan för att föräldern sedan ska 

kunna bistå barnet och för att göra hela familjen delaktig i den tänkta vården 

(Kristoffersen, 2006; Watson 1985, 1993).  

 

Watsons (1993) teori om transpersonell omsorg kan kopplas till den holistiska 

människosynen som har ett andligt, existentiellt och fenomenologiskt perspektiv. Hälsa 

kan här definieras som andlig, kroppslig och själslig harmoni och målet för 

omvårdnaden blir att hjälpa människor att uppnå denna harmoni. Teorin om 

transpersonell omsorg beskriver en speciell typ av relation. Det framställs som en 

mänsklig union som utgår ifrån den ömsesidiga respekten för de inblandades hela 

person och varande. Det moraliska omvårdnadsidealet är bland annat stor respekt för 

mänsklig värdighet och att främja den mänskliga värdigheten genom att personen får 

möjlighet att bestämma meningen hos sig själv (Watson, 1993). 
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Watson (1993) betonar att sjuksköterskan ska ha ett stort engagemang för hälsa, det är 

hens uppgift att verka för hälsa, välbefinnande och inre harmoni. När det gäller 

behandling av sömnproblematik så kommer mycket av ansvaret att ligga på patienten 

och hens familj. Att då undervisa patient och familj till att utföra egenvård på bästa sätt 

blir viktigt.  

 

Vikten av att involvera familjen i patientens vård är också något som framträder i 

systemteorin, som företräds av Gregory Bateson (1979). Han menar att världen kan ses 

ur ett helhetsperspektiv och fokuserar på att när det sker en förändring i en individs liv 

påverkar även detta de andra i en familj. Bateson (1979) menar att det ska skapas balans 

mellan stabilitet och förändring. Det systemiska förhållningssättet fokuserar på 

relationer, funktioner, mönster, interaktioner och sammanhang. Mänskliga relationer 

kan liknas vid ett system där alla individer påverkar varandra. I detta system är helheten 

det vitalaste, delarna är ömsesidigt beroende av varandra och sam skapar verkligheten 

(Benzein, Hagman och Saveman, 2012). När det ska ske en omställning i familjen, t.ex. 

när det finns behov av att förändra sömnrutiner för att komma till bukt med 

sömnproblematik hos ett barn, så påverkas hela familjen av det. Familjen tillsammans 

bildar helheten i kontexten och varje familjemedlems insats behövs för att komma fram 

till en lösning av problemet. Alla delarna i kontexten strävar efter att komma i balans. 

Essentiellt i dialogen mellan familjen, barnet och sjuksköterskan är berättelsen och 

språket det centrala inslaget. Samtliga dessa delar i kontexten bildar ett cirkulärt 

tänkande, att familjen påverkar sjuksköterskan och sjuksköterskan påverkar barnet o.s.v. 

(Benzein, Hagman och Saveman, 2012).  

 

Relationen mellan sjuksköterskan och familjen är en betydelsefull del i det systemiska 

förhållningssättet. Relationen ska inte vara hierarkisk utan bygga på ömsesidighet och 

både sjuksköterskan, barnet och föräldrarna tar med sig resurser, styrkor, färdigheter 

och kunskap in i den gemensamma relationen. Det är genom dialogen och i mötet 

mellan sjuksköterskan och barnet och dess familj som sjuksköterskan får information 

kring hur barnets situation ser ut. Med utgångspunkt från denna information kan 

sjuksköterskan utforska vilka omvårdnadsbehov barnet har (Benzein, Hagman och 

Saveman, 2012). 

 

4 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att sömnen är en viktig faktor för att barn med ADHD ska få en 

fungerande vardag och forskning visar på att barn med ADHD oftare har problem med 

sömnen än barn som inte har ADHD. Att inhämta kunskaper kring sjuksköterskors 

upplevelser av att hantera sömnproblematik hos denna patientgrupp skulle kunna bidra 

till en ökad förståelse som på sikt kan leda till bättre bemötande och behandling. 

Tidigare forskning kring sjuksköterskors upplevelser av att hantera sömnproblemen hos 

barn med ADHD är knapphändig.  
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Då arbetet med sömnproblematik kräver en hel del egenvård för patienten så kan Jean 

Watsons teori om transpersonell undervisning och inlärning vara behjälplig för att förstå 

hur sjuksköterskan bäst kan motivera patienten till egenvård. Då det gäller barn så är det 

även viktigt att hela familjen involveras och att då utgå från Gregory Batesons 

systemteori kan ge en ökad insikt om hur de olika individerna i en familj påverkar 

varandra. 

 

5 Syfte 

Syftet med studien var att utforska och fördjupa kunskaper om sjuksköterskors 

erfarenheter av att hantera sömnproblematik hos barn med ADHD. 

 

6 Metod 

I detta avsnitt presenteras valet av undersökningsmetod och hur studien genomfördes. 

 

6.1 Studiens design 

Med utgångspunkt från studiens syfte valdes en kvalitativ design. En kvalitativ studie 

utgår från att beskriva ett fenomen utifrån människors levda erfarenheter (Henricson 

och Billhult, 2012). Syftet med studien var att utforska och fördjupa kunskaper om 

sjuksköterskors erfarenheter av att hantera sömnproblematik hos barn med ADHD därav 

valdes en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Dessa analyserades 

sedan genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

6.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Deltagarna i intervjustudien har valts enligt ändamålsenligt urval för att säkerställa att 

de hade den erfarenhet som krävs för att delge sina upplevelser kring forskningsfrågan 

(Polit och Beck, 2012). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara legitimerade 

sjuksköterskor och arbeta med barn som har diagnostiserats med ADHD. Detta för att 

samla in erfarenheter från sjuksköterskor som har erfarenhet av att arbeta med barn och 

familjer där sömnproblematik är vanligt. Urvalet bestod av tio legitimerade 

sjuksköterskor som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det var endast kvinnor 

som deltog i studien då ingen manlig sjuksköterska tackade ja till att delta. Deltagarnas 

ålder varierade mellan 31-55 år (medianålder var 43 år). och yrkesverksamma antal år 

inom barn- och ungdomspsykiatri var ett till nio år (medianår var fem år).  

 

6.3 Datainsamling 

Författarna kontaktade vårdenhetscheferna för utvalda mottagningar för att få tillstånd 

till att genomföra studien samt för att ge information kring studien. Till 

vårdenhetscheferna mailades även inklusionskriterierna. Både muntligt och skriftligt 

tillstånd inhämtades av vårdenhetscheferna (se bilaga 2). Författarna bad 

vårdenhetscheferna att informera samtliga sjuksköterskor på de utvalda mottagningarna 

om studien och utröna om intresse fanns att delta. Vårdenhetscheferna förmedlade sedan 
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kontaktuppgifter till de som var intresserade av deltagande. Därefter tog författarna 

kontakt med potentiella deltagare via mail för ytterligare information om studien (se 

bilaga 3). Personliga önskemål om intervjuplats beaktades. För att utforska och fördjupa 

kunskapen om sjuksköterskors erfarenheter av att hantera sömnproblematik hos barn 

med ADHD användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 5) 

med sex öppna frågor som utformats för att besvara syftet. Exempel på dessa 

huvudfrågor var: ”Berätta hur barnen tacklar sina sömnproblem som de har? Och 

”Berätta hur föräldrarna beskriver att de försöker tackla barnets sömnproblem?”. 

Semistrukturerad intervjuguide tillåter mer flexibilitet och möjlighet att anpassa sig 

efter vad som händer under intervjun (Polit & Beck, 2012).  Under intervjun ställdes 

även uppföljande följdfrågor för att kunna få ett mer uttömmande och djupare svar, till 

exempel: ”Kan du utveckla det?” och ”Kan du ge ett exempel?”. Alla intervjuer 

avslutades sedan med att författarna ställde frågan om informanten ville tillägga något 

till intervjun. Båda författarna var med på samtliga intervjuer, en författare höll i 

intervjun och den andra författaren var ansvarig för elektroniken samt observerade och 

kunde komma med uppföljande frågor. Intervjuerna genomfördes på informantens 

arbetsplats eller via Skype. De ägde rum på en plats på mottagningen där intervjun 

kunde genomföras ostört. Före varje intervju gick författarna igenom 

informationsbrevet tillsammans med informanten för att säkerhetsställa att informanten 

förstod syftet samt att informanten var medveten om att hon kunde avbryta intervjun när 

som helst utan att behöva förklara varför. Samtycke inhämtades därefter både muntligt 

och skriftligt från samtliga informanter (se bilaga 4). Vid de intervjuer som 

genomfördes via Skype skickade informanterna det underskrivna samtyckesformuläret, 

via post, till författarnas arbetsplats.  Intervjuerna varade mellan 20-38 minuter med ett 

genomsnitt på 29 minuter. Alla intervjuer gjordes med en informant i taget. Samtliga 

intervjuer spelades in via diktafon och direkt efter avslutad intervju transkriberades 

dessa ordagrant. Intervjuerna genomfördes i oktober 2017.   

 

6.4 Dataanalys 

Då studien syftar till att beskriva sjuksköterskor erfarenheter valdes en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). De transkriberade intervjuerna 

lästes igenom flertalet gånger av båda författarna för att få en helhetssyn av innehållet. 

Därefter identifierade författarna, var för sig, meningsbärande enheter i hela det 

transkriberade materialet, och jämförde sedan dessa med varandra för att se om samma 

enheter lyfts fram av båda författarna. De meningsbärande enheterna kondenserades 

sedan, det vill säga, kortades ner utan att förlora innebörd. Därefter kodade författarna 

tillsammans de kondenserade enheterna med en kort beskrivning av innehållet. Därefter 

kontrollerades att koderna på ett korrekt sätt beskrev innehållet i de meningsbärande 

enheterna. Författarna gick sedan igenom alla koder och sökte efter likheter och 

olikheter och delade utifrån det in dem i subkategorier och kategorier för att göra 

textmassan mer överskådlig och återspegla innehållet i intervjuerna (Tabell 1, s 10) 

(Graneheim & Lundman, 2004). 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys.  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

[I]“För att förändra en sömncykel 

för ett barn och att göra de här 

sakerna, sömn... alltså rutiner på 

kvällarna, det kräver ett arbete och 

det är inget som ger resultat av 

loppet av två dagar, det tar lång tid 

att göra de sakerna.” 

Att förändra en 

sömncykel för ett barn 

och få till rutiner på 

kvällarna kräver ett 

arbete och det ger inget 

resultat av loppet av två 

dagar. Det tar längre tid 

att göra detta. 

Tidskrävande 

att göra 

förändringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tålamod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägen till 

framgång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[B]”Men sen är det ju... ibland 

så...man måste ju prova sig fram. 

Det informerar jag från början 

också, jag säger allt passar inte alla, 

vi får prova oss fram och så får jag 

komma med lite mer råd och tips 

nästa gång”.  

Jag säger att vi får prova 

oss fram, för allt passar 

inte alla. Då får jag 

komma med lite mer råd 

och tips nästa gång. 

Prova flera 

lösningar. 

[D] ”Men det här tänket att kunna 

mötas nånstans, det tror jag är en 

bristvara hos många föräldrar”.  

Jag tror att det är en 

bristvara att kunna mötas 

någonstans. 

Att mötas på 

mitten. 

 

 

 

Samarbete [F]” Ibland kan det vara värdefullt 

att man kan ha delat samtal… Så, då 

blir det ett samarbete istället för 

mamma och pappa kastar pajer på 

honom” 

 

Ibland kan det vara 

värdefullt att prata med 

patienten och föräldrarna 

var för sig och få till ett 

samarbete utifrån det. 

Få ventilera 

var för sig för 

att kunna 

arbeta mot 

samma mål. 

[E] “Lyssna in hur de är som familj, 

som barn, som förälder, för att alla 

är olika, det är individer, det är 

personer vi har att jobba med. Så 

den ena är inte den andra lik.”  

Man får lyssna in hur de 

är som familj, som barn 

och som förälder. Alla är 

olika, det är individer vi 

arbetar med. 

 

Se till 

patienten och 

familjen. 

 

 

 

 

 

 

Individ-

anpassning. [A] ”..det väldigt individuellt hur de 

väljer tacklar en del barn har ju ehh 

alltså ungdomarna har ju ganska 

goda resurser och verktyg liksom att 

tänka kring sin problematik 

generellt”. 

Det är individuellt hur 

ungdomarna väljer att 

tackla sina problem och 

en del har ju goda 

resurser och verktyg.  

 

Se över vilka 

resurser som 

finns att arbeta 

med. 
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6.5 Forskningsetiska aspekter 

Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en forskningsetisk egengranskning och 

samtliga frågor svarades med nej. Enligt denna behövde ingen ansökan till etiska rådet 

göras (se bilaga 1). Studien grundade sig i etiska aspekter i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (2008). Deltagarna fick information både muntligt och 

skriftligt att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan utan att uppge någon orsak. I informationsbrevet som deltagarna fick 

framkom även information om att insamlat material behandlas konfidentiellt samt att 

det insamlade materialet kommer att raderas efter att examensarbetet färdigställts och 

godkänts. Deltagarna benämns med en bokstav mellan A-J för att avidentifieras. Endast 

författarna känner till deltagarnas identitet. Deltagarna fick även erbjudande om att ta 

del av det färdiga materialet om de så önskar. Informerat samtycke inhämtades både 

muntligen och skriftligen från alla informanterna i studien. 

 

7 Resultat 

Resultatet i föreliggande studie baseras på deltagarnas berättelser och presenteras i 

tabell samt i löpande text med citat. Ett sammanhängande mönster som framkom ur 

berättelserna bildade kategorier och subkategorier. Kategorierna är “Att förstå 

föräldrarnas perspektiv”, “Att förstå barnens perspektiv”, “Hinder och svårigheter”, 

“Kunskap är makt” samt “Vägen till framgång” (tabell 2). 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Att förstå föräldrarnas perspektiv Kaoset i vardagslivet 

Tjat och konflikter 

Strävan efter förändring 

Att förstå barnens perspektiv Den onda cirkeln 

Försämrad livskvalitet 

Mediavanor 

Hinder och svårigheter Brist på fungerande strategier  

Brist på följsamhet 

Den enkla lösningen 

Kunskap är makt Sömnhygien 

Motivation 

Sömnens betydelse 

Vägen till framgång Tålamod 

Samarbete 

Individanpassning 
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7.1 Att förstå föräldrarnas perspektiv 

Att lyssna in föräldrarnas berättelser och utveckla en förståelse för hur vardagen med 

barn med sömnproblem ter sig togs under intervjuerna upp som viktigt för att kunna 

utforma adekvat stöd åt familjen. Ofta beskrivs föräldrarna vara i ett pressat läge och de 

orkar inte alltid stå fast vid en förändring trots att de visar på engagemang och 

vetgirighet.  

7.1.1 Kaoset i vardagslivet  

Enligt sjuksköterskorna i föreliggande studie använder föräldrarna ofta ordet “kaos” när 

de ombeds beskriva hur vardagen påverkas av barnets sömnsvårigheter. De berättar om 

en hel familj som påverkas och är trötta då ingen i familjen får tillräckligt med sömn. 

De kan uppleva att ingenting egentligen fungerar som det borde på grund av att 

sömnsituationen ser ut som den gör. Enligt sjuksköterskorna märker föräldrarna av en 

försämrad vardagsfunktion hos sina barn som de relaterar till sömnbristen. De märker 

att barnen inte orkar med saker på samma sätt, ibland inte ens saker som skulle kunna 

vara bra för dem. Föräldrarna kan också tycka att det resulterar i ökade konflikter i 

andra sammanhang också och inte bara i situationen kring sänggåendet. De kan ofta 

koppla ihop det med sömnbristen. 

“Det är ju inte bara när de ska sova som det blir bråk utan om andra saker också, kan 

vara minsta lilla grej som startar igång nånting för att föräldrarna och barnet är lika 

trött.” (B) 

7.1.2 Tjat och konflikter 

I berättelserna framkommer skildringar av hur föräldrarna beskriver sömnsituationen 

hos sina barn. Det framkommer en uppgivenhet och att kvällarna kantas av mycket tjat 

och konflikter.  

Sjuksköterskorna beskriver att föräldrar berättar om att de redan flera timmar innan 

läggdags börjar bygga upp en inre ångestkänsla inför situationen, för att de vet att det 

kommer trigga igång konflikter. De beskriver att det blir som en kampsituation varje 

kväll där både förälder och barn går igång och vägrar vara den som viker ner sig.  

“Och så tar de och gör det till en stridsfråga. Så det blir ju att vinna ett krig. Barna blir 

ju såhär att ‘nä mamma jag ska vinna, jag ska vara uppe, tänker inte gå och lägga 

mig’. Och så när den andra parten tänker precis likadant, att ‘nu måste jag hålla på 

mina rutiner här’.” (I) 

 

Enligt sjuksköterskorna beskriver föräldrarna att sömnsituationen inte innebär en lugn 

stund för barn och föräldrar där de får tid att varva ner tillsammans, utan snarare 

tvärtom, båda parter går upp i varv och det förvärrar situationen. 
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7.1.3 Strävan efter förändring 

Sjuksköterskorna framhäver även styrkan hos de allra flesta föräldrar, att de orkar 

kämpa och har en vilja att förändra situationen för sitt barn och för sig själva. De 

berättar om en vetgirighet och en önskan från föräldrar att lära sig fler strategier och få 

ökad kunskap om vad de kan göra för att hjälpa sina barn. 

“De har verkligen tagit till sig och de är verkligen förstående när man pratar med dem 

att ja men det här är självklart, nu tar vi tag i det här. Där ser man att de försöker.” (I) 

De vittnar även om att föräldrar ibland kan ha svårt att se de framsteg som faktiskt 

gjorts och då behöver framstegen tydliggöras för att föräldrarna ska orka fortsätta sin 

strävan mot förbättrade sömnrutiner. 

7.2 Att förstå barnens perspektiv 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie anser att precis som det är viktigt att fånga upp 

föräldrarnas perspektiv så är det viktigt att fånga upp barnens perspektiv. Att försöka 

finna konsensus i familjens upplevelser ansågs vara betydelsefullt. Att fånga upp 

barnens tankar kring vad de anser vara problemet och deras tankar kring lösning var 

något som sjuksköterskorna ansåg vara värdefullt under den fortsatta behandlingstiden.  

 

7.2.1 Den onda cirkeln 

Sjuksköterskorna berättar att många av barnen, främst tonåringarna, ofta hamnar i en 

ond cirkel när det gäller sömnen. De kan ofta vara så trötta efter skolan att de lägger sig 

och vilar eller till och med sover en stund på eftermiddagen. Detta, menar 

sjuksköterskorna, leder till att barnen istället inte kan somna på kvällarna. En del barn 

klarar inte heller av att ta sig upp på morgonen utan ligger kvar och sover vidare, vilket 

leder till att de förskjuter sin dygnsrytm. Detta är något som barnen behöver hjälp med 

att reglera, ofta klarar de inte själva av att få sin dygnsrytm rätt igen utan behöver stöd 

från en vuxen.  

“De, vissa av dem lägger sig ju och sover på eftermiddagarna för att orka med. Ehm... 

Vissa... de kommer inte ens iväg till skolan, sover på morgonen istället.” (A) 

En del barn känner också av stressen själva när de inte kan somna, enligt 

sjuksköterskorna. De märker själva att de mår sämre av att inte få tillräckligt med sömn 

och kan då ligga och tänka på det på kvällarna, att de måste somna så att de får 

tillräckligt med sömn. Detta leder till en stress som gör att det blir ännu svårare att 

somna. 

“Men sen har jag också barn och ungdomar som själva upplever att det påverkar dem 

och de blir stressade av att de inte kan komma till ro på kvällen och... de vet vad det 

betyder att de inte får ordentligt med nattsömn. Då blir det liksom en ond cirkel för dem 

också för då blir det mer stresspåslag och så blir det ändå svårare att komma till ro.” 

(J) 



 

14 

 

7.2.2 Försämrad livskvalitet 

I berättelserna framkommer det att de flesta barn sällan beskriver det som att de har 

sömnsvårigheter, de ser inte själva problemet med att till exempel vara vaken långt in på 

natten och spela datorspel med sina vänner. 

När sjuksköterskorna frågar vidare kan barnen däremot beskriva andra problem i 

vardagen; att de är trötta under dagarna, koncentrationen i skolan påverkas, de orkar inte 

med sina fritidsaktiviteter och dylikt. Livskvaliteten påverkas negativt. Barnen kan dock 

oftast inte på egen hand koppla ihop dessa svårigheter med sömnbristen.  

“Men jag kan inte säga att det är nån faktiskt som säger att ‘nä men jag sover dåligt 

faktiskt’. Utan de pratar om att de är trött på eftermiddagarna.” (C) 

Det framkommer också att barnen i vissa fall berättar om konflikter och liknande 

påfrestande situationer med föräldrarna när det blir dags för sänggåendet, vilket också 

kan öka deras olustkänsla inför att gå och lägga sig. 

7.2.3 Mediavanor 

Något som togs upp i intervjuerna var oron för hur barnens mediavanor påverkar deras 

sömn. De berättade att barnen beskrev det som svårt att lägga bort mobiltelefonen på 

kvällarna för att de var rädda att missa något. Vissa barn upplevde att mobiltelefonen 

eller surfplattan gjorde att de blev trötta och att det därför var en bra strategi för att 

kunna somna.  

“Lite äldre barn så märker jag att det är väldigt vanligt att man vill ju hålla på med... 

telefonen, media. Det är deras sätt att tackla sömnbekymmer, för att då slipper de 

tänka. Och... då tycker de att de kommer ner i varv. Och det kanske de gör efter ett tag 

men det är väldigt lätt för dem att de fastnar i... i media.” (G) 

I intervjuerna berättade sjuksköterskorna även om barn som inte klarar av att stänga av 

sin elektronik på kvällen utan reagerade med ilska när föräldrarna försökte gå in och 

kontrollera användandet. Det här blev särskilt påtagligt hos äldre barn som också har en 

viss fysisk styrka att sätta emot.  

7.3 Hinder och svårigheter 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskriver att de observerat en del hinder som kan 

uppstå på vägen mot förbättrade sömnrutiner. Genom att identifiera och 

medvetandegöra dessa hinder underlättas processen med förändringar i sömnrutinerna. 

 

7.3.1 Brist på fungerande strategier  

Sjuksköterskorna berättar om hur föräldrarna försökt tackla sina barns sömnsvårigheter 

och att det ofta framkommer brister på fungerande strategier, föräldrarna uttrycker att de 

helt enkelt inte vet hur de ska hantera sina barns sömnproblem.  

“Man märker ju att föräldrarna inte har någon strategi där, att hantera hur man ska... 

bemöta barnen på kvällen.” (I) 



 

15 

 

En del föräldrar verkar, enligt sjuksköterskornas beskrivning, ha gett upp och låter sina 

barn styra själva, med följden att de exempelvis spelar datorspel eller använder 

surfplatta långt in på natten. Andra försöker vara stenhårda med rutiner utan utrymme 

för att vilja kompromissa vilket gör att barnen sätter sig ännu mer på tvären. Föräldrarna 

beskrivs ibland stå handfallna inför problematiken. De kan uppleva en känsla av 

maktlöshet, de upplever att det ligger utanför deras kontroll och att de inte själva klarar 

av att få ordning på barnets sömnrutiner. 

7.3.2 Brist på följsamhet 

Det som blir mest framträdande i sjuksköterskornas berättelser om vilka hinder som 

finns för att förbättra sömnsituationen är bristen på följsamhet från föräldrarna. De 

beskriver det som att ofta kan föräldrarna börja med någon typ av föreslagen förändring 

för att förbättra sömnen, men de håller inte fast vid förändringen länge nog för att kunna 

utvärdera. Sjuksköterskorna uttryckte alla stor förståelse över att det kan bli så i en så 

pressad situation som detta är och när föräldern själv är påverkad av sömnbrist.  

“Men nä, det är väl det, jag tycker inte att föräldrarna riktigt... först... följer upp som de 

ska. Och följer råden. Och jag vet inte om det beror på om de har bristande förståelse 

eller om... om det beror på att de inte orkar för att de har fullt upp med sitt eget, jag vet 

inte.” (H) 

En av sjuksköterskorna nämner också att det kan vara extra svårt att förändra någonting 

kring sömnen just för att det är det sista som händer på dagen och man redan har använt 

all sin energi till annat i vardagen. Då är det inte säkert att man orkar ta tag i den 

förändring man bestämt sig för. 

7.3.3 Den enkla lösningen 

Något som tas upp i intervjuerna är att många föräldrar har siktet inställt redan från 

början på det som ses som den enkla lösningen - nämligen medicinering med Melatonin 

för barnet. Sjuksköterskorna upplever att de föräldrar som fått upp ögonen för 

Melatonin är mindre benägna att försöka följa de råd kring sömnhygien som de får. 

“Om föräldrarna har hört eller om de har erfarenhet av medicin för sömnen då är de 

lite bestämd på det och liksom... då känns det även om man går igenom 

sömnhygiensråden så känns det inte som att de kanske tar till sig det och kanske inte 

heller gör det. För de vet att det är medicinen de vill ha.” (F) 

I sjuksköterskornas berättelser framkommer det att de tycker att förskrivning av 

Melatonin sker i alltför stor utsträckning och de tror att detta läkemedel ibland skrivs ut 

för lättvindigt, innan man gjort ordentliga försök med andra åtgärder. Den här 

fokuseringen på det som kan ses som en enkel lösning utgör enligt sjuksköterskorna ett 

hinder mot vägen till förbättrade sömnrutiner. 
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7.4 Kunskap är makt 

Sjuksköterskorna upplevde att det var essentiellt att barnet och familjen fick ökad 

kunskap kring sömnen och dess betydelse samt vilka åtgärder som visat sig vara mest 

effektiva för att uppnå förbättrade sömnvanor. Ökad kunskap ansågs kunna stärka 

motivationen hos familjen att genomföra förändringar i sömnrutinerna. 

7.4.1 Sömnens betydelse 

I sjuksköterskornas berättelser framkommer att de själva inte alltid hade förstått precis 

hur viktig sömnen faktiskt var för de här barnen. De beskriver hur tydligt det blir, när 

man kommit tillrätta med sömnen, hur mycket annat som tenderar att falla på plats, och 

även tvärtom, när sömnen inte fungerar så tenderar mycket annat i vardagen att bli 

problematiskt.  

“Så att... jag visste att sömnen var viktig när jag började jobba med det här men jag 

har insett mer och mer HUR viktig den är för hela människan och hur man fungerar sen 

dan efter. Och speciellt viktigt för de här barnen med koncentrationsproblematik.” (J) 

Sjuksköterskorna berättar även om hur svårt det kan vara att få barnen själva att förstå 

vikten av en god sömn för att må bra, växa och orka lära sig i skolan. Samstämmigt i 

berättelserna är att det underlättar för sjuksköterskan att kunna ge bra råd och arbeta för 

en förbättrad sömn när sjuksköterskan själv har god kunskap i hur stor betydelse 

sömnen har. Det framkommer även att engagemanget för att förbättra sömnsituationen 

ökar i och med ökad förståelse för vilka problem sömnbrist kan orsaka. 

7.4.2 Sömnhygien 

De råd som sjuksköterskorna i föreliggande studie ger föräldrarna och barnen initialt, 

när sömnproblematiken kommer på tal, är väldigt likvärdiga. Ofta behöver de prata en 

hel del gällande skärmtid och vikten av att stänga av skärmar i god tid innan sänggående 

för att det blå ljuset från skärmen inte ska påverka hjärnan. De uttrycker att det är 

ganska ovanligt att familjerna själva dragit in på skärmtiden inför läggdags och att det 

kan ge goda resultat om de lyckas efterleva det.  

“Att begränsa, att stänga av media i god tid. Och medelvägen där, när man märker att 

varken förälder eller barn är med på det är ju att man lär dem hur man ställer om till 

ett annat ljus på skärmen.” (C)  

Sjuksköterskorna berättar att de också brukar se över aktiviteten på dagen, om barnet rör 

på sig tillräckligt i vardagen eller kanske för mycket och för sent så hen inte hinner bli 

trött. De nämner också att de pratar mycket kring vikten av att inte sova på dagen och 

att försöka att inte sova allt för länge på helgerna eftersom det påverkar dygnsrytmen. 

De påpekar också vikten av att undvika koffein på kvällstid och ett par sjuksköterskor 

konstaterar att de upplever att det blivit vanligare att barn även i unga åldrar dricker 

energidrycker eller coca-cola på vardagar. Sjuksköterskorna ger även råd om att ha svalt 

och mörkt i barnets sovrum. 
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“Allt från att det ska vara lite svalare på rummet, att det är mörkt på rummet, att man 

skaffar sig lite rutiner som man kommit fram till själv, att det är en lugn miljö, att man 

får varva ner.” (F) 

Det framkommer också att de brukar ge förslag på hjälpmedel som exempelvis 

tyngdtäcke (ett sömnhjälpmedel som innebär ett täcke med extra tyngd för att tydligare 

känna kroppens gräns och lättare kunna slappna av) och sömndagbok (att kartlägga sina 

sömnvanor för att kunna upptäcka mönster som påverkar sömnen).  

7.4.3 Motivation 

Att motivera barnet och föräldrarna till att försöka genomföra förändringar togs upp 

som en viktig del. Sjuksköterskorna upplevde att motivation ofta är någonting som 

saknas hos de här barnen, dels förstår de inte riktigt att sömnsituationen är ett 

bekymmer och dels har de svårt att tro att de själva ska kunna förbättra den.  

Under intervjuerna uttrycktes det hur viktigt det är att försöka komma fram till något 

tillsammans med patienten för att det ska fungera. Sjuksköterskan behöver känna av 

ifall det finns någon motivation för just det förslaget man ger. Finns det ingen 

motivation så kommer det bli svårt, för att inte säga omöjligt, för barnet att göra någon 

förändring. Så att försöka uppmuntra till och identifiera när motivationen finns hos 

barnen beskrevs som en viktig del i kunskapsförmedlingen.  

“Så att... det handlar ju mycket om att motivera. Och känna efter. Ja men, när man 

föreslår någonting så känner man ju ofta att det här kommer inte fungera. Och då 

resonerar man vidare tills man märker att det här... det här verkar det här barnet eller 

ungdomen... vara intresserade av att prova.” (H) 

7.5 Vägen till framgång 

För att lyckas i sin strävan att förbättra sömnsituationen för ett barn med ADHD så 

identifierar sjuksköterskorna ett antal tongivande faktorer. Det krävs tålamod, samarbete 

och individanpassade råd för att få bukt med sömnsvårigheter hos ett barn med ADHD 

enligt sjuksköterskorna i föreliggande studie.  

 

7.5.1 Tålamod 

Sjuksköterskorna berättar i intervjuerna om vikten av tålamod, hur svårt det blir att 

genomföra förändringar om man förväntar sig snabba resultat och hur mycket bättre 

förändringen faktiskt fungerar om man ställer in sig på att det kommer ta tid och energi. 

“För att förändra en sömncykel för ett barn och att göra de här sakerna, sömn... alltså 

rutiner på kvällarna, det kräver ett arbete och det är inget som ger resultat av loppet av 

två dagar, det tar lång tid att göra de sakerna.” (I)  

Att rida ut de första protesterna som kommer och stå fast vid de förändrade rutinerna 

kan ta väldigt mycket energi initialt men kan löna sig i längden. Det beskrivs att många 

föräldrar vittnat om att när de haft tålamod att stå ut med en ansträngande period har det 
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lett till förbättringar i längden. Inte nödvändigtvis att alla problem löst sig men i alla fall 

lett till en förändring till det bättre. 

“Ja jag tycker ju det är det roligaste som finns. Det är ju en sån här rolig sak med mitt 

jobb, när man har fått gett råd. Att inte bara mediciner utan de här riktiga råden i 

vardagen och så gör de det och så kommer de tillbaka och så säger de ‘MEN vi har 

börjat gjort det där du sa och det fungerar faktiskt!’” (E) 

 

7.5.2 Samarbete 

En sak som beskrevs som viktig på vägen mot en fungerande sömn var att få till ett 

samarbete. Både vad gäller sjuksköterskan och barnet med föräldrar men kanske 

framförallt mellan föräldern och barnet. Att få med sig föräldrarna och barnet mot 

samma mål, att de arbetar tillsammans, beskrevs som en nyckel till att kunna genomföra 

de förändringar som krävs.  

“Men det här tänket att kunna mötas nånstans, det tror jag är en bristvara hos många 

föräldrar.” (D) 

Att då som sjuksköterska finnas med och försöka jämka mellan barnet och föräldern och 

arbeta för att få till en lösning som både barnet och föräldern känner skulle kunna vara 

genomförbar beskrevs som viktigt i rollen som sjuksköterska för de här barnen. 

7.5.3 Individanpassning 

Under intervjuerna poängterades vikten av att se till individen. Det finns många 

generella råd kring hur man ska förbättra sin sömn men allt kommer inte att passa alla. 

Det gäller att hitta det rätta för just det barnet man har framför sig och försöka resonera 

fram den lösningen som kan fungera just i den här situationen.  

“Lyssna in hur de är som familj, som barn, som förälder, för att alla är olika, det är 

individer, det är personer vi har att jobba med. Så den ena är inte den andra lik.” (E) 

Sjuksköterskorna påtalade också vikten av att även individanpassa den information som 

ges om sömn då alla har olika förutsättningar och kommit olika långt i sin förståelse. En 

del kan behöva väldigt grundliga och tydliga förklaringar på basnivå medan andra mer 

har kört fast och behöver något extra tips och råd. Att också ha en förstående hållning 

och känna in hur man bäst kan stödja hela familjen ansågs som en betydelsefull del för 

att få en framgångsrik behandling. 

“Jag försöker att anpassa råden och informationen lite utifrån barnet, var är vi 

någonstans, och där skulle jag säga att 99 % beror på vad de redan gör från början, 

vad som har funkat och vad som inte har funkat.” (C) 
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8 Diskussion 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Någonting som framkom i intervjuerna var vikten av att individanpassa de råd som ges 

utifrån vilka förutsättningar som finns hos den aktuella patienten och hens familj för att 

kunna uppnå bästa möjliga behandlingen för just det barnet. Att individanpassa vården 

är något som är centralt även i Watsons (1985) omvårdnadsteori. Hon menar att det är 

essentiellt i omvårdnadsarbetet att se till den individ som patienten är. Att identifiera 

hens unika behov och vilka förutsättningar som finns för att genomföra de förändringar 

som är nödvändiga är något som sjuksköterskan noga behöver ta i beaktande när det 

gäller vilken information och vilka råd som skall ges till patienten. Detta nämns även av 

sjuksköterskorna i föreliggande studie, att alla har kommit olika långt i sin förståelse 

och att vilken nivå informationen som ges ligger på därför behöver anpassas i varje 

möte. 

Vidare berättar sjuksköterskorna om att föräldrarna upplever att hela familjen påverkas 

av att barnen inte får tillräckligt med sömn. Detta resultat överensstämmer med 

Batesons (1979) teori som menar att rubbningar hos varje enskild individ i en familj 

påverkar övriga familjen. Därför blir det viktigt att se över vad konsekvenserna blir för 

familjen när ett barn lider av sömnproblematik. Enligt sjuksköterskorna så tycker 

föräldrarna att sömnproblematiken leder till ökade konflikter samt en ökad stress för 

hela familjen. Redan innan det är dags att gå och sova kan familjen känna av en oro för 

att det kommer att skapas ett bråk i samband med läggningen. Att ett barns 

sömnproblematik leder till ökat stresspåslag för övriga familjemedlemmar är även något 

som framkommer i flera tidigare studier (Montgomery & Wiggs, 2014; Sciberras et al., 

2011; Wiggins & Freeman, 2014). Enligt sjuksköterskorna i föreliggande studie kan en 

del föräldrar känna sig maktlösa och sakna en tro på att de själva kan klara av att få bukt 

med barnets sömnproblematik. Montgomery & Wiggs (2014) studie, som granskar hur 

mödrar påverkas när deras barn med ADHD har sömnproblematik, kommer fram till 

liknande slutsatser; att mödrarna i högre grad tvivlar på sin egen förmåga som förälder 

när barnet lider av sömnproblem. Att stärka föräldrarna i sin roll är således av stor vikt 

för att kunna arbeta mot en förändring (Hall-Lord, Hedelin & Larsen Moen, 2014). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie framhöll noga hur grundläggande det är att 

arbeta tillsammans med patienten och familjen för att uppnå en förändring. Att stödja 

hela familjen och arbeta tillsammans mot en lösning var någonting som även framkom 

som betydelsefullt i Hall-Lord, Hedelin & Larsen Moens (2014) studie. 

Sjuksköterskorna i den studien ansåg, likt sjuksköterskorna i föreliggande studie, att det 

var ett av de viktigaste stegen mot förändring att arbeta tillsammans med familjen och 

att få familjen att arbeta tillsammans. Att arbeta tillsammans med familjen som en 

helhet och se till allas perspektiv framhålls även av Bateson (1979). Han anser att det är 

viktigt i sjuksköterskans roll att ta hänsyn till hur familjemedlemmarna påverkar 



 

20 

 

varandra och arbeta för att få en balans i familjen för att optimera livssituationen för 

hela familjen. 

Att se till att patienten och hens familj får kunskap kring problematiken och vad som 

kan förändras beskrevs som en betydande del i arbetet mot en förbättrad sömn. Att både 

patienten själv och föräldrarna får samma information ansågs vara av vikt för att främja 

samarbetet dem emellan och för att öka känslan av kontroll över sin situation. Eftersom 

alla familjemedlemmar påverkar varandra så är det av vikt att de alla får ta del av 

samma information för att kunna uppnå en gemensam förståelse (Bateson, 1979). Att ge 

föräldrarna information och öka deras kunskap gör också att föräldrarna stärks i sin roll 

och sannolikheten att familjen arbetar utifrån de råd som de får ökar om föräldern 

känner en trygghet i sig själv. Att förmedla kunskap anses således av sjuksköterskorna i 

föreliggande studie vara av yttersta vikt för en framgångsrik behandling.  

I sjuksköterskornas berättelser gick kunskap hand i hand med motivation. 

Sjuksköterskorna upplevde att ökad kunskap ledde till ökad motivation, vilket ökade 

förutsättningarna för att kunna genomföra positiva förändringar kring sömnrutinerna. 

Ibland upplevdes det som svårt att motivera föräldrarna till att genomföra förändringar. 

Sjuksköterskorna uttryckte förståelse för detta, då föräldrarna själva är i en pressad 

situation och kanske inte har den energi som krävs. Även Hall-Lord, Hedelin & Larsen 

Moen (2014) kom fram till att sjuksköterskor upplevde att det kunde vara svårt att 

motivera föräldrar till livsstilsförändringar av den här typen. De framhöll att det var 

viktigt med en god allians för att öka förutsättningarna för att kunna motivera föräldrar 

och patient till sömnhygien.  

I berättelserna framkom att sjuksköterskorna upplevde att deras egen förmåga att ge 

optimalt anpassade råd ökade ju mer kunskap och förståelse de fick för sömnens 

betydelse. De ansåg att ökad kunskap om vad sömnproblematiken innebär för barnen 

med ADHD även ledde till ett ökat engagemang för att göra ett gediget arbete kring 

sömnen. Enligt Watson (1985) är relevant kunskap för omvårdnadsarbetet samt ett 

engagemang för hälsa något som ska ingå i rollen som sjuksköterska. Enligt Watson 

(1985) behövs detta för att hjälpa patienten att uppnå andlig, kroppslig och själslig 

harmoni. Även Sutton (2011) framhäver vikten av att sjuksköterskor har tillräcklig 

kunskap inom ämnet. Enligt henne stärks den vårdande rollen då sjuksköterskan har 

större möjligheter att hjälpa barnet om hen själv har stor kunskap om 

sömnproblematiken och vilka åtgärder som kan tillämpas. 

Många av råden som sjuksköterskorna berättar att de ger stämmer överens med vad 

som, i tidigare studier, beskrivs främja barns sömn. Sutton (2011) beskriver liknande 

råd som framkommer i föreliggande studie, exempelvis att begränsa tv-tittande, öka 

fysisk aktivitet och hitta en fungerande sömnrutin och hålla sig till den. Enligt 

Riksförbundet Attention (2016) är det av yttersta vikt att barnet har bra sömnvanor och 

att arbeta med sömnhygien, till exempel att ha mörkt och svalt i sovrummet och att 

undvika koffeinhaltiga drycker.  
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Sjuksköterskorna beskriver i sina berättelser att barnens vardag påverkas negativt av 

sömnproblematiken. Bland annat berättar de om barn som inte klarar av att stiga upp på 

morgonen och således missar mycket skoltid och också barn som är väldigt trötta under 

dagarna och inte klarar att ta in allt de ska lära sig på lektionerna. Problemen med 

missad skolgång är även något som beskrivs i en studie gjord av Sung, Hiscock, 

Sciberras och Efron (2008). De undersökte förekomsten av sömnproblem hos 239 barn 

med ADHD och fann att 73,3 % av barnen hade bekymmer med sömnen och att det var 

vanligare att barn med sömnproblematik missade skoltid, jämfört med de barn som inte 

hade problem med sömnen. Enligt Sutton (2011) och Mindell et al. (2011) ses också en 

försämring av barns prestation i skolan om de lider av sömnbrist. 

Koncentrationsförmågan försämras kraftigt enligt de sistnämnda och livskvaliteten hos 

barnet påverkas negativt vilket också framkommer i berättelserna från sjuksköterskorna 

i föreliggande studie. Att få bukt med sömnproblematiken är därför något som ses som 

högprioriterat både av sjuksköterskorna i föreliggande studie samt i studien gjord av 

Mindell et al. (2011).  

Något som också framkommer är att ibland kan även barnen ha en känsla av ”bävan” 

inför sänggåendet. Enligt sjuksköterskorna kan barnen uppleva det som påfrestande att 

ligga vakna och inte kunna somna och att det blir konflikter med föräldrarna vid 

sänggåendet. Att det är svårt att gå och lägga sig och att det uppstår ökade konflikter vid 

sänggåendet är något som framkommer i Owens et al. (2001) studie gällande barn med 

ADHD och sömnproblematik. De kommer fram till att det är vanligare för barn med 

ADHD att ha konflikter med sina föräldrar inför sänggående och om vilken tid de ska 

gå och sova än vad det är för barn utan ADHD.  

Sjuksköterskorna vittnar i sina berättelser om att det kan vara svårt att motivera 

föräldrarna till sömnhygien för att de hellre vill ha medicinsk hjälp för sina barns 

sömnproblematik. Detta kan även ses i studier gjorda av Bessey et al. (2013) och 

Keenan et al. (2007). De kunde se att en del av föräldrarna till barn med ADHD 

tenderade att tro att barnens sömnproblematik var en medicinsk åkomma som inte 

kunde avhjälpas med sömnhygien utan krävde läkemedelsbehandling. Keenan et al. 

(2007) kunde se i sin studie att de föräldrar som trodde att sömnproblematiken var 

någonting som skulle finnas under hela barnens uppväxt var mer motiverade till att 

arbeta med sömnhygien och att få till fungerande rutiner.  

8.2 Metoddiskussion. 

Intervjumaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundmans metodbeskrivning (2004). Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) kan studiers resultat och metod diskuteras utifrån pålitlighet, trovärdighet och 

överförbarhet. Studiens pålitlighet är beroende på hur urvalsprocessen och 

datainsamlingen har gått till för att passa till studiens syfte (Graneheim & Lundman, 

2004). 
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För att på ett enkelt och effektivt sätt starta insamlingsprocessen valdes informanterna 

ut genom ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2012). Ändamålsenligt urval valdes 

baserat på informanternas erfarenhet och kunskap, detta för att få fram adekvat 

information av informanterna, dock finns ingen garanti att de informanter som valts ut 

är de som har den mest uttömmande informationen att ge.  

 

Intervjuerna till föreliggande studie pågick under cirka tre veckor. Till samtliga 

intervjuer användes samma intervjuguide vilket, enligt Graneheim och Lundman 

(2004), medför att studiens pålitlighet ökar. Under samtliga intervjuer var båda 

författarna närvarande. Ena författaren ledde intervjuerna och den andre var observatör. 

En fördel med att vara två författare närvarande under varje intervju är att en tydligare 

helhetsuppfattning kan uppnås när intervjuerna observeras från två olika perspektiv. 

Någon av författarna kan uppfatta detaljer i kroppsspråk och tonläge som den andre 

kanske har missat. En nackdel kan vara att sjuksköterskan som intervjuas kan känna sig 

i underläge (Polit & Beck, 2012). Enligt Polit och Beck (2012) bör intervjuer ske i en 

miljö som är fri från yttre störningar och på en plats där informanterna önskar. Vikten 

av avskild plats för genomförandet av intervjuerna togs i beaktande. Sex av intervjuerna 

genomfördes i informantens arbetsrum efter informanternas önskemål. Fyra intervjuer 

genomfördes via Skype på författarnas arbetsrum på grund av långt avstånd mellan 

författarna och informanterna. Informanterna befann sig även de i sina arbetsrum under 

intervjun. Att genomföra intervjuer via Skype kan medföra att detaljer i kroppsspråket 

missas, men bedömdes vara en bättre kommunikationsväg än via telefon då varken 

ansiktsuttryck eller kroppsspråk kan observeras. I samtliga arbetsrum fanns möjligheten 

att kunna tydligt signalera utanför att rummet var upptaget, för att minimera risken för 

störningar. Samtliga intervjuer fortlöpte utan störningar.  

Samtliga informanter var kvinnor. Det kan betraktas som en brist att enbart informanter 

av det ena könet kommit till tals. Å andra sidan är studiens urval nästintill överförbart 

med hur könsfördelningen ser ut bland sjuksköterskor i landet. Enligt en rapport från 

Statistiska Centralbyrån (2016) är drygt 90 % av legitimerade sjuksköterskor i Sverige 

kvinnor. Åldern på informanterna varierade mellan 31 och 55 år samt har en 

variationsbredd på yrkesverksamma år inom barn- och ungdomspsykiatri på ett till nio 

år, vilket utgör en stor variation och bredd av kunskapsinsamlande år. Urvalet bestod 

således av informanter med varierande bakgrund, vilket enligt Polit och Beck (2012) 

och Graneheim och Lundman (2004) bidrar till att stärka en studies trovärdighet. Under 

urvalsprocessen bör, enligt Graneheim och Lundman (2004), hänsyn tas till 

informanternas yrkeserfarenhet, ålder och kön för att höja trovärdigheten och för att få 

en bredare ståndpunkt.  

 

För att förtydliga resultatet illustreras resultatpresentationen med citat ur intervjuerna.  

Citaten har numrerats för att visa att samtliga informanter har fått komma till tals. Citat 

ökar trovärdigheten i en studie och gör det möjligt för läsaren att tolka texten själv, då 

en text kan ha flera olika innebörder (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Resultatets överförbarhet, det vill säga i vilken omfattning resultatet kan överföras till 

andra sammanhang eller grupper, får värderas av varje enskild läsare. För att ge läsaren 

så goda förutsättningar som möjligt för att bedöma resultatets överförbarhet har 

urvalsgruppen och hela tillvägagångssättet beskrivits noggrant, i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004). Överförbarheten när det kommer till intervjustudier är 

diskutabel då det aldrig går att rakt överföra informanters berättelser till andra 

sammanhang då alla sjuksköterskor är unika och således även deras upplevelser och 

erfarenheter. 

 

8.3 Slutsats 

I berättelserna från sjuksköterskorna i föreliggande studie framkommer det att sömnen 

har stor betydelse för barn med ADHD. Sömnbrist leder till försämrad funktion både i 

skolan och i vardagslivet. Även familjen runt barnet påverkas negativt med ökade 

konflikter och ökad stress som följd. Enligt sjuksköterskorna kan föräldrarna ofta 

uppleva det som hopplöst och att situationen runt omkring barnet blir kaosartad på 

grund av sömnproblematiken. För att lyckas ändra rutinerna och få till en förbättrad 

sömn behöver sjuksköterskan arbeta med barnens och föräldrarnas motivation. 

Motiverade barn och föräldrar har lättare att samarbeta och har också mer tålamod att 

fortsätta arbeta med förändringarna. De här förändringarna behöver individanpassas för 

att uppnå optimal effekt.  

8.4 Förslag på framtida forskning 

Då det finns begränsad forskning inom området hur sjuksköterskor upplever att det är 

att arbeta med sömnproblematik hos barn med ADHD borde detta vara något att 

uppmärksamma vidare i fler studier. Att även samla in berättelser från barn och/eller 

föräldrar kring vad som upplevs vara det som fungerar bäst vid sömnproblematik kan ge 

en bredare syn då det utvecklar fenomenet från ett annat perspektiv.  

Vidare forskning kring detta skulle kunna leda till en ökad förståelse för på vilket sätt 

det är mest framgångsrikt att arbeta med att förbättra barns sömnvanor och vad som är 

viktigt att vara medveten om i rollen som sjuksköterska för de här barnen. 
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10 Bilaga 1. Etisk egengranskning. 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt 

forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 
 

 

Projekttitel: Sjuksköterskors erfarenheter av att hantera sömnproblematik hos barn 

med ADHD.  

– En intervjustudie  
 

 

Projektledare: Linda Israelsson och Sarah Stål 
 

 

Handledare: Rosita Brolin 

 
 

   

Ja Tveksamt Nej 
 

 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att 

behandla personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  

X 

 

 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från rutinerna 

men som är ett led i forskningen)? 

  

X 

 

 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i 

Etikprövningslagen 2003:460) 

  

X 

 

 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 

  

X 

 

 

       
     5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 

dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i 

uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter som 

är direkt beroende av försöksledaren)? 

  

X 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

 

 

 

http://www.epn.se/
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Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

  

Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna 

förstår 
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, 

t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som 

kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men 

överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans 

godkännande 
(t ex enkäter i skolklasser). 

X 
  

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den 

skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. Vidare 

framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av skäl 

kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X 
  

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till 

fysisk person) är anmält till registeransvarig person på respektive 

förvaltning (PUL- ansvarig).  

   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, 

verksamhetschef eller motsvarande). 

X 
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11 Bilaga 2. Informationsbrev till vårdenhetschef. 

 

Till berörd vårdenhetschef 

Förfrågan angående informanter till intervjustudie gällande sjuksköterskors 

erfarenheter av att hantera sömnproblematik hos barn med ADHD.. 

Vi söker informanter till vår magisteruppsats vars syfte är att belysa, och göra 

tillgänglig information om, sjuksköterskors erfarenheter av att hantera sömnproblematik 

hos barn med ADHD. Vi vill med denna studie undersöka sjuksköterskors upplevelser 

av att hantera sömnproblematik hos barn med ADHD.  Sämre sömn försämrar de 

grundläggande symtomen vid ADHD samt påverkar barnens livskvalité negativt. Att få 

ett tillfredsställt sömnbehov är viktigt för att barnet inte ska få en försämrad 

inlärningsförmåga samt svårare med det sociala samspelet. Bästa möjliga sömn är en 

förutsättning för optimal utveckling och funktion för barnet.  

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien 

kan leda till ökad förståelse för de erfarenheter och upplevelser sjuksköterskorna inom 

barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar har. Att inhämta mer kunskap om hur 

sjuksköterskor hanterar sömnproblematiken, vilka råd som ges samt hur dessa emottas 

av patient och föräldrar kan bidra till bättre bemötande och behandling. 

För vår studie önskar vi att intervjua sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet inom 

barn-och ungdomspsykiatrisk vård. Intervjuerna kommer att spelas in och vara ca 30 

minuter. Intervjumaterialet kommer att avidentifieras och att bevaras inlåst. Deltagandet 

är helt frivilligt och informanterna kan avbryta deltagandet när som helst utan att 

uppgiva något skäl. 

 

Rent praktiskt kommer det gå till så att vi kommer till berörd mottagning på viss utsatt 

tid som är aviserad god tid i förväg och som passar informanten. Intervjun önskas att 

hållas i en lokal i nära anslutning till mottagningen. 

Studiens resultat kommer att presenteras i vårt examensarbete och kommer finnas 

tillgängligt att ta del av via Linnéuniversitets hemsida i DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet, http://lnu.diva-portal.org/). 

Vi behöver Ditt medgivande för att i verksamheten sondera intresset för att deltaga i vår 

studie såväl som för att genomföra intervjuerna. Vid godkännande, vänligen återsänd 

detta brev i bifogat frankerat kuvert snarast möjligt. 

Vi heter Linda Israelsson och Sarah Stål. Vi arbetar som allmänsjuksköterskor på Barn- 

och ungdomspsykiatriska mottagningen i Gävle. Vi studerar båda två psykiatrisk vård 

vid Linnéuniversitets specialistsjuksköterskeutbildning i Växjö.  

 

 

 

 

 

 

 

http://lnu.diva-portal.org/
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Med vänliga hälsningar 

Studerande:    Handledare: 

Linda Israelsson   Universitetslektor  

xxx-xxxxxx    Rosita Brolin 

     

Sarah Stål   

xxx-xxxxxx   

 

   

 

Godkännande av berörd vårdenhetschef     

 

Ort och Datum   Namnteckning 

 

Namnförtydligande  
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12 Bilaga 3. Informationsbrev till informanter. 

Till dig som är sjuksköterska på barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning.  

Du tillfrågas härmed att delta i en intervjustudie gällande sjuksköterskors 

erfarenheter av att hantera sömnproblematik hos barn med ADHD. 

Vi vill med denna studie undersöka sjuksköterskors upplevelser av att hantera 

sömnproblematik hos barn med ADHD.  Sämre sömn försämrar de grundläggande 

symtomen vid ADHD samt påverkar barnens livskvalité negativt. Att få ett tillfredsställt 

sömnbehov är viktigt för att barnet inte ska få en försämrad inlärningsförmåga samt 

svårare med det sociala samspelet. Bästa möjliga sömn är en förutsättning för optimal 

utveckling och funktion för barnet.  

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien 

kan leda till ökad förståelse för de erfarenheter och upplevelser sjuksköterskorna inom 

barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar har. Att inhämta mer kunskap om hur 

sjuksköterskor hanterar sömnproblematiken, vilka råd som ges samt hur dessa emottas 

av patient och föräldrar kan bidra till bättre bemötande och behandling. 

Om du är intresserad av deltagande så förmedlar vårdenhetschefen kontakten. Studien 

kommer att genomföras som en intervjustudie. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter 

och du bestämmer tillsammans med oss tid och plats. Intervjuerna kommer att spelas in 

och intervjumaterialet kommer att avidentifieras och bevaras inlåst. Inga enskilda 

personer kommer att kunna identifieras i det slutliga resultatet och ingenting av det som 

framkommer i intervjuerna  kommer att på något sätt användas emot dig. Vi har fått 

tillåtelse att genomföra intervjun på arbetstid när verksamheten tillåter. Det är helt 

frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan utan vidare 

motivering.  

 

Vi heter Linda Israelsson och Sarah Stål och går på Linneuniversitet och läser till 

specialistsjuksköterskor i psykiatri. Studiens resultat kommer att presenteras i vårt 

examensarbete och kommer finnas tillgängligt att ta del av via Linnéuniversitets 

hemsida i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet, http://lnu.diva-portal.org/).  

 

Har du några frågor så hör gärna av dig, antingen direkt till oss eller via din 

vårdenhetschef. 

 

Gävle 20xx-xx-xx 

 

Studerande:    Handledare: 

Linda Israelsson   Universitetslektor  

xxx-xxxxxx    Rosita Brolin 

     

Sarah Stål   

xxx-xxxxxx  

 

http://lnu.diva-portal.org/
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13 Bilaga 4. Samtyckesformulär 

 

Samtyckesformulär 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av att hantera sömnproblematik hos barn med ADHD. 

  

Jag har tagit del av informationen muntligt och skriftigt om studien och hur den planeras 

att genomföras. Jag har även fått möjlighet att ställa frågor, fått dem besvarade och 

samtyckt till deltagande.  

  

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.   

  

  

_________________________________________________________  

Underskrift av informanten  

  

  

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  

  

  

  

  

 

_________________________________________________________  

Underskrift av informationsgivaren  

  

  

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum   
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14 Bilaga 5. Intervjuguide. 

 

 Berätta hur du upplever att barn med ADHD beskriver sina sömnproblem? 

 Berätta hur barnen tacklar sina sömnproblem som de har? 

o Upplever du att barnen tycker att de själva har sömnproblem eller är det 

föräldrarna som tycker det? 

 Vilka åtgärder brukar du föreslå för att förbättra sömnen? 

 Kan du berätta om en specifik händelse där det har fungerat bra med sömnen för 

barnet? 

 Berätta hur du upplever att föräldrarna beskriver sina barns sömnproblem? 

 Berätta hur föräldrarna beskriver att de försöker tackla barnets sömnproblem? 

 Hur tycker du att föräldrarna följer dina råd om sömnrutiner? 

  

Exempel på tilläggsfrågor: 

 Kan du utveckla det? 

 Hur menar du då? 

 Kan du ge ett exempel? 

 Är det något mer du vill tillägga? 

 


