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Abstrakt 

 

Bakgrund: Intensivvårdspatienter utsätts för konstant ljud då miljön innebär 

kontinuerlig övervakning av medicinsk utrustning. Enligt WHO’s 

rekommendationer ska ljudnivån inom intensivvården inte överstiga 30–40 

dB. När patienterna utsätts för larm och ljud blir sömnen påverkad, vilket 

förhindrar återhämtning och läkning hos den kritiskt sjuka patienten. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva ljudet från medicinsk utrustning på 

IVA och hur detta påverkar patienterna och deras sömn. 

 

Metod: En integrativ litteraturstudie.  

  

Resultat: Ljudet från medicinsk utrustning inom intensivvården översteg 

ljudnivån för optimal sömn och vila. Patienterna uppfattade ljudet både 

positivt och negativt. Sömnen kunde bli bättre genom sömnfrämjande 

åtgärder. 

Resultatet presenteras utifrån två huvudkategorier; Miljö och Sömnkvalitet 

med tillhörande subkategorier; Ljudets intensitet, Patienternas tolkning av 

ljudet, Sömnstörning och Sömnfrämjande åtgärder. 

 

Slutsats: Ljudet från medicinsk utrustning påverkade patienterna i olika grad 

och bidrog till sömnstörning. Genom en ökad kunskap hos 

intensivvårdssjuksköterskan samt riktlinjer för sömnfrämjande åtgärder kan 

patienterna få en bättre sömn och vila. I litteraturstudien kartläggs det 

nuvarande kunskapsläget, vilket visar på kunskapsluckor. Vidare forskning 

behövs för att öka kunskapsläget inom ämnet.  

 

Nyckelord 

Intensivvård, intensivvårdssjuksköterska, sömn, ljud, medicinsk utrustning, 

litteraturstudie 
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Abstract 

 
Background: Intensive care patients are constantly subjected to noise 

because of the continuously monitoring of medical equipment in a hospital 

environment. According to WHO’s recommendations the noise levels within 

the intensive care should not exceed 30-40 dB. When the patients are 

subjected to alarm and noise their sleep is affected and as a result recovery 

and healing is negatively affected for the critically ill patient.   

 

Aim: The aim of the study was to describe the noise from the medical 

equipment at the ICU and how it affects the patients and their sleep. 

 

Methods: An integrative literature study.  

 

Result: The noise from the medical equipment in the intensive care exceeded 

the noise level for optimal sleep and rest for patients. The patients 

experienced the noise both positively and negatively. The quality of sleep 

could be improved by sleep-aiding measures. 

The result is presented by using two main categories: Environment and 

Quality of sleep including the following subcategories; Noise intensity, 

Patient’s interpretation of the noise, Sleep disturbance and Sleep-aiding 

measures.  

 

Conclusion: The noise from the medical equipment affects the patients to 

different degrees and contributes to their sleep being disturbed. Through 

improving the knowledge of the intensive care nurse and by introducing clear 

guidelines for sleep-aiding measures, the patients sleep and rest can be 

improved. In the literature study the current knowledge levels are mapped 

out, which shows a lack of knowledge with the intensive care nursing staff. 

Further research is needed to improve and increase the level of knowledge of 

the topic.  

 

Keywords 

Intensive care, intensive care nurse, sleep, noise, medical equipment, 

literature study 
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1 Inledning 

 

Inom intensivvården har ljudet från medicinsk utrustning en stor påverkan på 

patienterna. Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) utsätts 

för frekventa ljud och detta påverkar sömnen. En sammanhängande nattsömn 

är livsviktig för att upprätthålla en normal dygnsrytm samt få en gynnsam 

återhämtning. 

 

I samband med författarnas praktik på olika intensivvårdsavdelningar 

observerades att patienterna befinner sig i en vårdmiljö där möjlighet till 

sömn och vila är bristfällig. Det finns olika faktorer som stör patienterna 

sömn, såsom ljud från medicinsk utrustning, ljus, omvårdnadsåtgärder samt 

personal på rummet dygnet runt. Avsikten med studien var att beskriva ljudet 

från medicinsk utrustning på IVA. 

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Intensivvård 
 

Miljön på IVA är högteknologisk och präglas av medicinsk utrustning, där 

vårdas kritiskt sjuka eller skadade patienter. En intensivvårdspatient är oftast 

instabil och deras tillstånd är komplexa. Oftast riskerar patienterna att 

drabbas av akut svikt i ett eller flera organ (Svenska Intensivvårdsregistret, 

2018). 

 

Intensivvård är en vårdnivå som innefattar avancerad monitorering och 

diagnostik vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. Det kan vara 

svårt att skapa en trivsam miljö där anhöriga kan träffas och umgås då 

intensivvårdsmiljön består av mycket teknisk utrustning (Olausson, Ekebergh 

& Lindahl, 2012). Intensivvård ska behandla och stödja patienter för att 

återställa kroppens vitala funktioner samt hjälpa dem tillbaka till ett 

meningsfullt liv även i de fall då fysiska men kan kvarstå (Valentin & 

Ferdinande, 2011). Behandlingen av en intensivvårdspatient är oftast resurs- 

samt tidskrävande och kan variera från några timmar upp till flera veckor 

(Friese, 2008). På IVA sker arbetet i team, bestående av läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor. Målet för den enskilde patienten på IVA 

är att uppnå bästa möjliga vård (Valentin & Ferdinande, 2011). Till hjälp 
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finns ett kvalitetsregister, svenska intensivvårdsregistret (2018), som har till 

syfte att följa upp och höja kvaliteten på vården.  

 

 

2.2 Intensivvårdssjuksköterska 
 

I Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor (2012) ingår att 

vårda patienter med svikt i ett eller flera organ, med skiftande diagnoser. Att 

vårda patienter i alla åldrar samt utgå från patientens individuella 

omvårdnadsbehov och att identifiera, bedöma, övervaka och utföra 

omvårdnadsåtgärder.  

 

I studien gjord av Price (2013) har handhavandet av medicinsk utrustning en 

avgörande roll i intensivvårdssjuksköterskans arbete. Nobahar (2016) 

beskriver att intensivvårdssjuksköterskans roll innefattar ett arbete nära 

patient och anhöriga, en delaktighet i planeringen runt patientens vård samt 

en samordningsfunktion. Det är en utmaning för intensivvårdssjuksköterskan 

att kunna prioritera de fakta som uppkommer genom tekniken, att kunna stå 

tillbaka för att ge patienten den omvårdnad som behövs. Genom att använda 

sig av tekniken tillsammans med omvårdnaden får patienten en trygg och 

patientsäker vård (Galvin, 2010).  

 

Flera studier har visat att sömnbrist kan leda till allvarliga konsekvenser för 

patienten. För att förebygga detta bör intensivvårdssjuksköterskan ha 

kännedom om vilka faktorer som stör sömnen (Figueroa-Ramos, Arroyo-

Novoa, Lee, Padilla & Puntillo, 2009; Kamdar, Needham & Collop, 2011; 

Friese, 2008). I studien av Zhang et al. (2013) framkom att sjuksköterskor 

och patienter har skilda uppfattningar gällande sömnstörande faktorer. 

Patienterna upplevde personalens samtal och telefonsignaler som mest 

störande faktorer. Sjuksköterskorna antog att faktorer såsom obekväma 

sängar, kuddar och psykisk stress i samband med sjukdom var det som störde 

patienternas sömn. 
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2.3 Ljudnivå 
 

Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer är att ljudet på IVA 

inte ska överstiga 30–40 dB. WHO tar även hänsyn till att 

intensivvårdspatienter är mer utsatta och mindre benägna att hantera stress. 

Ljudnivån på salar där patienter observeras eller behandlas bör ej överstiga 

35 dB (Darbyshire & Young, 2013). Ett flertal studier visade att ljudnivåer 

på IVA överstiger WHO’s rekommendationer (Salandin, Arnold & Kornadt, 

2011). 

 

Inom intensivvården är ljudnivån aldrig lägre än 48 dB oavsett dag- eller 

nattetid (Meriläinen, Kyngäs & Ala-Kokko, 2010). Patienternas 

vitalparametrar påverkas av ljudnivåerna inom IVA. En ökad ljudnivå leder 

till ett högre blodtryck, främst det systoliska blodtrycket men också på 

medelartärtrycket. Patienterna får även en snabbare puls (Hsu et al., 2010).  

 

 

2.4 Medicinsk utrustning 
 

En högkvalitativ intensivvård kräver tekniska resurser för att kunna behandla 

en kritiskt sjuk patient. Med hjälp av invasiva mätningar och undersökningar 

ger tekniken en bild av patientens inre miljö (Boev, 2012). Omgivningen på 

IVA är annorlunda mot andra avdelningar och vårdinrättningar eftersom 

patienterna övervakas kontinuerligt av både monitorer och personal. Miljön 

kring patienten består i stor del av medicinsk utrustning såsom 

infusionspumpar, ventilator, dialysapparater samt övervakningsutrustning för 

att kontrollera vitala parametrar (Häggström, Asplund & Kristiansen, 2012).   

 

Personalen på IVA förlitar sig på de uppgifter som kommer på 

övervakningsutrustningen. Det kan vara parametrar som t. ex 

elektrokardiogram (EKG), respiration, hjärtfrekvens, perifer syremättnad, 

invasiva blodtryck samt medelartärtryck. Alla mätvärden visas på monitorer 

vid patientens säng samt vid arbetsstationer på avdelningen. Om någon av 

parametrarna faller utanför förinställda gränser ljuder en larmsignal. För 

patienter som vistas på IVA medför detta att det ofta blir många larmljud 

som patienten utsätts för (Drew et al., 2014).  
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2.5 Sömn inom intensivvård 
 

För en intensivvårdspatient är det optimalt med sju till nio timmars sömn 

(Saconi de Almeida, Barbosa da Silva, Oliveira de Souza & da Silva Magro, 

2016). För att uppnå en normal dygnsrytm för patienterna rekommenderas 

stark belysning under sex timmar från tidig morgon (Barroso & den Brinker, 

2012). Dämpa ljus, starkt ljus ökar den fysiologiska aktiveringen. I de fall 

patienternas tillstånd tillåter bör man göra det möjligt att patienten får sova 

sammanhängande nattetid, även dagtid bör det finnas längre perioder av vila 

(Kamdar et al., 2013; Ryu, Park & Park, 2011). 

 

I studier har det visats att intensivvårdspatienter har en onormal sömn. De 

sover sällan mer än i genomsnitt två timmar per natt (Figueroa-Ramos et al., 

2009; Friese, 2008). Vid vård på IVA är det vanligt förekommande att 

sömnen är splittrad och uppdelad (Giusti, Tuteri & Giontella, 2016; Friese, 

DiazArrastia, Frankel & Gentilello, 2007). I studier gjorda av Elliott, 

McKinley och Cistulli (2011) har det framkommit att den största faktorn som 

påverkar sömnkvalitén negativt hos intensivvårdspatienter är höga ljudnivåer 

och frekventa omvårdnadsåtgärder. 

 

Flera läkemedel kan leda till orolig sömn samt bidra till minskad 

melatoninutsöndring vilket i sin tur leder till förkortad djupsömn och därmed 

ytligare sömn (Friese, 2008). Kamdar et al. (2011) beskriver vidare att 

sömnbrist kan leda till psykologiska- och fysiologiska störningar vilket 

påverkar kroppens återhämtning. Det blir svårare att bekämpa infektioner då 

immunförsvarets normala funktion störs. Intensivvårdspatienter är särskilt 

känsliga för dessa störningar, vilket leder till längre vårdtider, ökad dödlighet 

samt ökade vårdkostnader.  
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3 Teoretisk referensram 

 

I litteraturstudien används de vårdvetenskapliga begreppen vårdmiljö och 

vårdlidande som en teoretisk referensram. Begreppen kommer att användas 

och spegla resultatet i resultatdiskussionen. 

 

 

3.1 Vårdmiljö  
 

Florence Nightingale var tidig med att se miljö som ett centralt begrepp i 

omvårdnaden. Hon menade att vårdmiljön påverkade patientens 

välbefinnande och tillfrisknande. Begreppet miljö har sedan utvecklats och 

kan ses som fem dimensioner. Dimensionerna är omvärld, omgivning, 

atmosfär, förhållande och medelpunkt. Omvärlden och omgivningen finns 

omkring människan. Atmosfären är det klimat och känsla av trivsel som 

finns i människans omgivning (Ylikangas, 2017). Genom att 

intensivvårdssjuksköterskan respekterar patientens önskningar, tar sig tid och 

känner av atmosfären kan sjuksköterskan hantera sin närhet till patienten 

(Sacks & Volker, 2015). Dimensionen förhållande innefattar beröring genom 

bland annat hänsyn och närhet. Sista dimensionen, medelpunkt, står för att 

människan är miljöns centrum. Dimensionerna skapar förståelse för att miljö 

innefattar allt vi har omkring oss och dess samspel är avgörande för om 

patienten upplever miljön vårdande eller inte vårdande (Ylikangas, 2017). 

 

Miljön på sjukhuset kan för många ses som främmande och skrämmande 

(Almerud Österberg & Nordgren, 2012; Ylikangas, 2017). Den främmande 

miljön kan göra att människans upplevelse av hälsa och välbefinnande 

påverkas. Vårdmiljön kan skapa såväl trygghet som otrygghet (Ylikangas, 

2017). Inom intensivvården är vårdmiljön komplex för såväl vårdpersonal 

som patienter. Den präglas av teknisk avancerad utrustning där patienten 

ständigt är övervakad. Miljön med bland annat monitorer och sladdar kan 

skapa oro och rädsla, men samtidigt skapa trygghet genom att ständigt vara 

övervakad (Almerud Österberg & Nordgren, 2012). Intensivvårdspatienter 

befinner sig i en utsatt miljö de sällan själva kan påverka. Vårdpersonalen 

bör därför försöka skapa en god vårdmiljö, vilken innefattar en balans mellan 

omvårdnad och det medicintekniska. För att miljön ska upplevas vårdande är 

det viktigt att vårdpersonal är medvetna om faktorer som kan vara 

betydelsefulla för patienten samt skapa en stressreducerad miljö (Ylikangas, 

2017). Den tekniska miljön inom intensivvården får inte ersätta kontakten 

och vårdandet med patienten, utan ska ses som ett komplement till vårdandet. 

Det finns en risk att vårdpersonal inom intensivvården övervakar 

monitorerna mer än patienterna (Almerud Österberg & Nordgren, 2012).   
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3.2 Vårdlidande  
 

Ett vårdlidande kan uppstå när vårdaren inte ser till patientens behov eller 

lyssnar till patienten. När kroppen sviker och patienten är i behov av vård 

och tvingas be om de mest grundläggande behoven är det ett lidande vilket 

berövar människans fulla värdighet. Patienten förväntar sig att bli sedd och 

att tas om hand på ett respektfullt och värdigt sätt. Det ställs krav på 

kompetens, praktisk färdighet, skicklighet och uppmärksamhet i sitt arbete då 

sjuksköterskan rör sig i patientens sfär (Arman, 2017). 

 

Genom att vårdpersonal orsakar lidande så kränker vi patientens värdighet. 

Den dagen vi försonar oss med olika situationer och finner mening och 

möjligheter så uppstår en mening i lidandet (Eriksson, 2015). Sjuksköterskan 

bör lära sig handskas med detta, att försöka bevara en naturlig attityd av 

ömhet samt en äkta vilja att lindra lidandet. Genom att försöka känna igen 

och läsa av patientens tecken på lidande så når man fram och kan hjälpa och 

lindra (Arman, 2017). För att minska patientens lidande kan 

familjemedlemmar ses som en tillgång i vården kring patienten. Genom 

deras kunskap om uttryck och gester från patientens lidande kan lidandet 

minskas (Devik, Hellzen & Enmarker, 2017).  

 

 

4 Problemformulering 

 

Miljön inom intensivvården är mycket komplex där övervakning och 

observation pågår hela tiden. Patienterna utsätts kontinuerligt för onormala 

ljudnivåer från medicinsk utrustning, vilket i sin tur påverkar patienterna i 

olika grad och bidrar till en försämrad återhämtning.  

 

För att främja en god vårdmiljö och minska vårdlidande för patienten ställs 

krav på att intensivvårdssjuksköterskan har en ökad kunskap om hur ljudet 

påverkar patienten. En ökad kunskap kring ljudets betydelse och kan leda till 

optimal återhämtning för patienten.  

 

Författarna har valt att genomföra en integrativ litteraturstudie för att studera 

hur intensivvårdspatienter påverkas av ljudet från medicinsk utrustning. 
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5 Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva ljudet från medicinsk utrustning på IVA 

och hur detta påverkar patienterna och deras sömn.  

 

 

6  Metod 

 

6.1 Design 
 

Då forskningsmaterialet inom valt ämne är begränsat har en integrativ 

litteraturstudie valts för att svara upp till studiens syfte. Detta innebär att 

både kvantitativa och kvalitativa studier har analyserats och sammanställts. 

För att nå en förståelse för helheten inom valt område har en systematisk 

analys utförts av olika typer av data såsom experimentell, icke- 

experimentell, teoretisk samt empirisk forskning (Whittemore & Knafl, 

2005).  

 

 

6.2  Urval 
 

Inklusionskriterier i studien var intensivvårdspatienter över 18 år och som 

vårdats på IVA minst 1 dygn. Inkluderade artiklar var engelskspråkiga, etiskt 

granskade, peer-reviewed samt publicerade mellan åren 2004–2019.  Då det 

finns begränsat med material inom valt område, inkluderades alla studier 

oavsett på vilken typ av IVA studierna utförts.  

 

Artiklar där närstående till intensivvårdspatienter ingick i urvalet 

exkluderades. 

 

Avsikten var att studera vuxna intensivvårdspatienter över 18 år. CINAHL 

och PubMed hade förutbestämda åldersgrupper där vuxna inkluderades från 

19 år. I databasen PsycINFO inkluderades vuxna från 18 år. I databasen 

PubMed gick det ej att avgränsa till peer-reviewed. För att säkerställa att 

resultatartiklarna var peer-reviewed kontrollerades detta på tidskriftens 

hemsida. 
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6.3 Datainsamling 
 

Inför litteraturstudien genomfördes en pilotsökning för att få en inblick i hur 

mycket publicerat forskningsmaterial som fanns att tillgå. 

 

Artikelsökning påbörjades med guidning och hjälp via en bibliotekarie på 

Linnéuniversitetet i Växjö, för att genomföra en korrekt litteratursökning och 

få fram forskning som svarade upp till studiens syfte. Artikelsökningarna 

utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO vilka är relevanta 

för forskning inom omvårdnadsvetenskap (Karlsson, 2017). 

 

För att finna relevanta sökord användes PEO-modellen (Figur 1). Utifrån 

PEO-modellen bildades block för att bryta ner syftet i delar, vilket skapade 

grunden inför litteratursökningen (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  

 

PEO  

P – population Intensivvårdspatienter ≥ 18 år. 

Vårdtid ≥ 1 dygn. 

E – exposure Ljud från medicinsk utrustning. 

O – outcome Ljudets påverkan på patienten. 

Ljudets påverkan på sömnen. 
Figur 1: PEO-modell 

 

 

Totalt skapades fyra block i respektive databas, se bilaga A. I databaserna 

CINAHL och PubMed kombinerades blocken med fritextordet monitor. I 

databasen PsycINFO fanns monitor som ämnesord. Sökningarna 

genomfördes med ämnesord kombinerat med fritextord, detta för att 

sökningen skulle generera relevant litteratur. Fritextorden möjliggör att den 

senaste forskningen inkluderas i sökresultatet. På vissa fritextord användes 

trunkering, vilket innebär att * läggs till i slutet av sökordet. Trunkering 

används för att olika variabler av ett sökord inte ska uteslutas. 

Avgränsningen ger en bredare sökning men ökar samtidigt risken för 

oanvändbara resultat (Rienecker & Stray Jørgensen, 2017). 

 

Datainsamling genomfördes i CINAHL och PubMed. Efter att sökningarna 

var gjorda togs beslut att utöka med ytterligare en databas, PsycINFO.  

MeSH-termer, Subject Headings och Mainsubjects användes, vilket innebär 

att sökorden är definierade begrepp som används inom forskning. Detta 

gjordes för att sökorden skulle vara relevanta. Sökorden kombinerades med 

de booleska termerna OR och AND för att bättre svara på syftet. 

 

I databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO lästes titlar för en första 

sortering. Genomläsningen resulterade i att många artiklar i databaserna 
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sorterades bort då de av olika anledningar inte svarade på studiens syfte. Ett 

flertal artiklar hittades som dubbletter i databaserna. Ett fåtal artiklar fanns 

inte tillgängliga i fulltext, dessa beställdes hem via Linnéuniversitetet.  

 

Vid vissa sökkombinationer i databaserna PubMed och PsycINFO blev 

antalet träffar för omfattande. Vilket resulterade i att artiklar valdes bort utan 

att titel och abstrakt var läst, då bearbetningen skulle blivit för stor. Endast 

relevanta sökkombinationer redovisas i bilaga A.  

 

Efter sorteringen av titlarna valdes tillslut 53 artiklar i CINAHL, 28 artiklar i 

PubMed och 9 artiklar i PsycINFO för genomläsning av abstrakt. Vid en 

snabb genomläsning av artiklarnas abstrakt gjordes bedömningen att vissa av 

artiklarna var mer lämpade till bakgrunds- och diskussionsmaterial. Totalt 

valdes 37 artiklar slutligen ut och lästes i sin helhet (bilaga A).  Endast sju 

artiklar svarade upp mot studiens syfte och var relevanta att ingå i resultatet. 

Författarna tog då beslutet att göra en ny sökning för att utöka årtalet till 

2004–2019 i databaserna CINAHL och PubMed. Sökningen i CINAHL 

redovisas ej då det inte genererade något nytt material. Sökningens resultat i 

PubMed redovisas i bilaga A. Totalt resulterade detta i 11 artiklar vilka 

används i resultatet (bilaga B).  

 

 

6.4 Kvalitetsgranskning 
 

Whittemore och Knafl (2005) menar att en kombinerad granskningsmall bör 

användas vid en integrativ studie. För kvalitetsgranskningen användes en 

granskningsmall (bilaga C) avsedd för omvårdnadsforskning. I de artiklar där 

metoden var både kvalitativ och kvantitativ valde författarna att fokusera på 

de kvantitativa frågeställningarna i granskningsmallen. Granskningsmallen 

innehåller 18 frågor där varje fråga besvaras med nej = 0 poäng, delvis = 1 

poäng och ja = 2 poäng. Maxpoängen var 36, artiklar med 20 poäng eller 

lägre skulle exkluderats då kvalitén varit för låg (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016).  

 

De 11 artiklarna kvalitetsgranskades av författarna var för sig. 

Granskningsresultatet jämfördes tillsammans och där framkom att författarna 

hade fått liknande resultat. Samtliga artiklar hade över 20 poäng och 

inkluderades i resultatet.  
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6.5 Dataanalys 
 

Analysmetoden utgick från Whittemore och Knafl (2005), vilket är en 

lämplig metod vid en integrativ studie. Analysmetoden innebär att data med 

liknande innebörd grupperades och sammanfördes till kategorier och 

subkategorier.  

 

Inför dataanalysen lästes samtliga artiklar igenom av författarna individuellt 

samt översattes till svenska. Samtliga artiklar siffermarkerades för att enkelt 

kunna spåras. Artiklarnas resultat sammanställdes och dokumenterades på 

papper. Författarna diskuterade sedan resultatets innehåll tillsammans för att 

minska risken för feltolkningar och för att se så det svarade upp mot studiens 

syfte. För att få en helhetsbild av insamlade data sammanfattades artiklarna i 

en matris (bilaga B).  

 

Utifrån bilaga B bildades två huvudkategorier; Miljö och Sömnkvalitet.  

Extraherade data sorterades in under passande huvudkategori. Under varje 

huvudkategori färgkodades liknande innehåll gemensamt av författarna som 

bildade subkategorier. Grön färg för Ljudets intensitet, blå färg för 

Sömnfrämjande åtgärder, röd färg för Sömnstörning och turkos färg för 

Patienternas tolkning av ljudet. Vidare i analysen jämfördes kategorierna för 

att finna likheter och skillnader. Utifrån den aktuella data som framkommit i 

analysen skapades resultatet.  
 

 

 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 
 

En litteraturstudies resultat bygger på tidigare forskningsrapporter och 

vetenskaplig litteratur vilket gör att det finns få etiska risker. Samtliga 

artiklar som ingår i studien har ett etiskt resonemang alternativt är godkända 

av en etisk kommitté. Det finns riktlinjer i Sverige som står för att fusk och 

ohederlighet inte får förekomma (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt Ludvigsson 

(2015) är fusk när resultaten bygger på förväntade data och inte på de 

egentliga, eller när studiens resultat förvrängs.  

 

Resultaten i artiklarna är noggrant granskade av författarna, utan att något 

uteslutits eller förvrängts. 
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7 Resultat 

 

I samband med dataanalysen av de 11 artiklarna skapades kategorier med 

tillhörande subkategorier. De huvudkategorier som framkom utifrån ljudets 

påverkan på patienterna var; Miljö och Sömnkvalitet. 

 

Miljö Sömnkvalitet  

Ljudets intensitet Sömnstörning 

Patienternas tolkning av ljudet Sömnfrämjande åtgärder 

 

 

7.1 Miljö 
 

Ljudet påverkar miljön på IVA och det innebär att dygnsrytmen blir 

förändrad. Patienterna utsätts för en okänd miljö som innebär frekventa larm 

och höga ljudnivåer. Hur miljön och ljudet uppfattades av patienterna var 

olika.  

 

7.1.1 Ljudets intensitet 

 

Miljön på IVA innefattar höga ljudnivåer både under dag- och nattetid. Vid 

mätningar utförda nattetid så framkom att ljudnivån översteg den optimala 

ljudnivån på sjukhus, samtidigt visades att ljudnivån var lägst nattetid. 

Patienter som vårdas på IVA utsätts nattetid för en kontinuerlig ljudnivå som 

ligger på som lägst 52 dB och som högst 70 dB.  

 

I samband med mätningar av ljudnivån under hela dygnet framkom att den 

genomsnittliga ljudnivån ligger över den rekommenderade nivån för att 

patienterna ska få optimal återhämtning (Elbaz et al., 2017; Johansson, 

Bergbom, Persson Waye, Ryherd & Lindahl, 2012; Li, Wang, Vivienne Wu, 

Liang & Tung, 2011; Tegnestedt et al., 2013). Patienterna på IVA utsätts 

kontinuerligt för ljud och larm från den medicinska utrustningen. I samband 

med mätningar på den medicinska utrustningen som t ex infusionspumpar 

och CPAP-behandling uppmättes ljudnivån till 61–85 dB (Akansel & 

Kaymakçi, 2008; Monsén & Edéll-Gustafsson, 2005; Tegnestedt et al., 

2013). 
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7.1.2 Patienternas tolkning av ljudet 

 

Ljudet påverkar miljön på IVA och kunde upplevas både positivt och 

negativt. När ljudnivån runt patienten var hög, i form av ljud från medicinsk 

utrustning så skapade det känslor av rädsla, hjälplöshet och ångest. Lägre 

larm och ljudnivåer från den medicinska utrustningen kunde skapa känslor av 

trygghet och säkerhet hos patienterna (Johansson et al., 2012; Ehlers, Watson 

& Moleki, 2013).  

 

När patienterna vårdades på IVA för första gången var miljön ny och ljuden 

uppfattades okända. Ljuden uppfattades mycket störande vid första 

vårdtillfället, än hos de patienter som vårdats på IVA mer än en gång 

tidigare. Ljuden som var kända av patienten sedan tidigare kunde skapa 

trygghet. Vidare visades att oavsett tidigare erfarenhet av miljön och ljuden 

på IVA kunde den högteknologiska miljön skapa trygghet (Akansel & 

Kaymakçi, 2008). 

 

 

7.2 Sömnkvalitet 
 

Ljudet innebär att intensivvårdspatienter får en försämrad sömnkvalitet. 

Sjuksköterskan kan arbeta utifrån sömnfrämjande åtgärder för att patienten 

ska få en optimal sömnkvalitet. Genom att justera ljud och larm från den 

medicinska utrustningen kan sömnen främjas.  

 

 

7.2.1 Sömnstörning 

 

I samband med vårdtiden på IVA uppgav ett flertal patienter att deras sömn 

försämrades. Patienterna uppgav att olika larm och höga ljudnivåer från den 

medicinska utrustningen inom intensivvårdsmiljön var den främsta orsaken 

till störd sömn. Det ljud och larm som utmärkte sig mest kom från 

monitorering, ventilatorn, nutritionspump och infusionspump. Ljudens 

frekvens från ventilator var 101 ljud per timma och motsvarande från 

monitorlarm var 38 larm per timma (Akansel & Kaymakçi, 2008; Elbaz et 

al., 2017; Tegnestedt et al., 2013). 
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Patienterna uppgav att de väcktes av ljud från medicinsk utrustning ett flertal 

gånger varje natt, några patienter lyckades somna om medan andra låg 

vakna. De patienter som vårdades med ventilator väcktes av ventilatorns ljud 

och larm i genomsnitt 10,9 gånger per timma. Den genomsnittliga 

intensivvårdspatienten väcktes av ljud och larm från den medicinska 

utrustningen 9,8 gånger per timma (Elbaz et al., 2017). 

 

En intensivvårdspatient är kontinuerligt övervakad av medicinsk utrustning 

vilket begränsade patienterna. Det kunde medföra att de trasslade in sig i 

monitoreringskablar och droppslangar som generade onödiga larm. Patienter 

uppgav att medicinsk utrustning i kombination med fysisk kontakt var 

störande och irriterande. Detta kunde upplevas i samband med automatisk 

blodtrycksmätning och behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck 

(CPAP) (Cicek et al., 2014; Ehlers et al., 2013 & Johansson et al., 2012). 

 

Dygnsmätningar på IVA visade att ljudnivån var hög och frekvent samt 

uppgår till nivåer som ligger långt över den rekommenderade ljudnivån 

vilket leder till 60 % mer uppvakningar för patienterna. Frekventa 

uppvakningar leder till sömnstörningar och en påverkad dygnsrytm. 

Patienterna uppgav själva att det var främst nattetid de stördes mest av ljud 

och att detta påverkade deras sömn negativt. Vid sömnstörningar och 

påverkad dygnsrytm kunde inget samband ses mellan ålder, kön eller diagnos 

(Akansel & Kaymakçi, 2008; Elbaz et al., 2017; Cicek et al., 2014; Nicolás 

et al., 2008). Rummets utformning kunde vara avgörande när det gäller 

sömnstörning uppkomna av ljud och larm. Patienter som vårdas i enkelrum 

utsätts för larm 16,5 gånger per timma och i tre-bädds rum var frekvensen 

22,3 larm per timma (Tegnestedt et al., 2013).  

 

 

7.2.2 Sömnfrämjande åtgärder 

 

En åtgärd för att främja sömnen innebar att störningsfria perioder infördes 

mellan kl. 13.00-15.00 samt kl. 24.00-05.00. Störningsfria perioder innebar 

att omvårdnads- och medicinska rutiner förändrades för att främja 

patienternas vila och sömn under en bestämd tid. Under den störningsfria 

perioden visades ljudnivån från den medicinska utrustningen bli lägre 

(Monsén & Edéll-Gustafsson, 2005).  

 

För att utestänga visst ljud samt få en längre sammanhängande sömn erbjöds 

patienterna att använda öronproppar. Patienter uttryckte att öronproppar var 
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till hjälp för att få en bättre sömnkvalitet (Richardson, Allsop, Coghill & 

Turnock, 2007). Sömnen kunde förbättras om flera sömnstörande ljud kunde 

undvikas.  För att undvika ljuden kunde intensivvårdssjuksköterskan använda 

sig av checklistor som bygger på sömnvårdande riktlinjer. Checklistorna 

innefattade bl. a. åtgärder för att förhindra onödiga larm, sänka ljudnivån på 

larmen från monitorering vid sängen samt bekräfta larm inom en minut. För 

att förhindra onödiga larm skulle infusionspumpar kontrolleras och infusion 

bytas innan den var slut. För att förbättra patienternas sömnkvalitet skulle 

larm bekräftas och tystas omedelbart. Genom att styra ljudnivån från 

medicinsk utrustning så förbättrades kvalitén på patienternas sömn (Bihari et 

al., 2012; Li et al., 2011; Nicolás et al., 2008). 

 

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 
 

Resultatet i litteraturstudien bygger på en systematisk artikelsökning, vilket 

innebär att studien får en högre kvalité och ökar därmed resultatets 

tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Studien genomfördes som en integrativ 

litteraturstudie vilket innebär att det blir en bredd och ett djup av ämnet som 

studeras (Whittemore & Knafl, 2005). En integrativ metod valdes då ämnet 

var smalt, styrkan i metodvalet är att ämnet studeras utifrån två olika 

perspektiv. Genom artiklar med en kvalitativ metod studerades hur 

patienterna påverkades av ljudet från medicinsk utrustning samt hur sömnen 

påverkades. Artiklar med en kvantitativ metod har genom mätningar av bl. a.  

ljudnivån från medicinsk utrustning bidragit till resultatet. Whittemore och 

Knafl (2005) menar att skillnader i den insamlade datan inte kan jämföras på 

exakt samma sätt som i andra metoder och detta kan ses som en svaghet. 

 

Till en början begränsades årtalen till 2008–2019 för att få fram den mest 

aktuella forskningen. Underlaget blev för litet och därför utökades årtalen till 

2004–2019, vilket generade i fyra nya artiklar varav två som var publicerade 

2005 och 2007. I samband med bearbetning av artiklarna hade författarna en 

förståelse för att utökad tidsbegränsning kan vara en svaghet då det inte 

bygger på den senaste forskningen, vilket kunde påverkat resultatets 

trovärdighet. I samtliga artiklar framkom liknande forskningsresultat oavsett 

årtal. Författarna anser därför att det var relevant att inkludera artiklar före 
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2008 och att resultatet är trovärdigt.  

 

Inkluderade artiklar är utförda i åtta olika länder. I ett fåtal artiklar går det att 

utläsa hur intensivvården är utformad, då det inte framkommer i alla har 

ingen jämförelse kunnat göras. En svaghet skulle kunna vara att det skiljer 

sig i intensivvårdens utformning i de olika länderna, vilket kan leda till en 

minskad överförbarhet. Vidare kan ses att oavsett vilket land så framkommer 

liknande resultat vilket ökar överförbarheten i den här studien. Det framkom 

även att oavsett patienternas diagnos så var resultatet i artiklarna detsamma 

vilket styrker resultatets betydelse samt ökar överförbarheten. 

 

Samtliga artiklar var godkända av en etisk kommitté alternativt innehöll ett 

etiskt resonemang. Under kvalitetsgranskningen av respektive artikel 

framkom att alla artiklar uppfyllde kriterierna. Studien har genomförts av 

båda författarna tillsammans, enligt Henricson (2017) ökar detta 

tillförlitligheten i studien. Artikelsökningarna utfördes i olika databaser, 

Henricson (2017) menar att detta ökar studiens trovärdighet då chansen att 

finna relevanta artiklar blir större. Artiklar vars titel inte svarade på studiens 

syfte exkluderades vid datainsamlingen. Detta kan ses som en svaghet då 

relevant material kan ha missats. 

 

Då samtliga inkluderade artiklar var skrivna på engelska finns risk för 

feltolkningar vid översättning. För att få fram ett korrekt resultat har 

författarna till sin hjälp använt lexikon. Författarna har även tillsammans 

diskuterat innebörden av texten och orden för att få fram den korrekta 

översättningen. Dock kvarstår en svaghet i att något i texten inte blivit helt 

korrekt översatt.  

 

För att öka studiens tillförlitlighet och trovärdighet kvalitetsgranskades 

samtliga artiklar utifrån en granskningsmall. Samtliga artiklar innehöll en 

kvantitativ metod varav tre innehöll både en kvalitativ och en kvantitativ 

metod. Författarna valde genomgående att fokusera på de kvantitativa 

frågeställningarna i granskningsmallen. Eftersom en svaghet med 

kvalitetsgranskningen kan vara att författarna inte har någon tidigare 

erfarenhet och kan ha gjort felbedömningar så anser författarna att risken för 

felbedömningar kunde minskas genom detta tillvägagångssätt.  

Författarna har läst och kvalitetsgranskat artiklarna var för sig och sedan 

diskuterat och jämfört resultaten innan artiklarna inkluderades, detta ses som 

en styrka enligt Kristensson (2014). 

 

Författarna anses ha liten förförståelse i ämnet. I samband med analysen har 

författarna kontinuerligt diskuterat det insamlade materialet för att minimera 
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risken att förförståelsen skulle påverka analysen och resultatet. Kristensson 

(2014) menar att det inte går att göra en helt tolkningsfri beskrivning. 

Författarnas förförståelse och tolkningar är ofrånkomliga och kan ha 

påverkat resultatet (ibid). Även om författarna har liten klinisk erfarenhet i 

ämnet så kan alltså tidigare erfarenheter och värderingar prägla resultatets 

betydelse. 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet diskuteras utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv där begreppen 

vårdlidande och vårdmiljö är utgångspunkter. Syftet med studien var att 

beskriva ljudet från medicinsk utrustning på IVA och hur detta påverkar 

patienterna och deras sömn. Resultatet visar att ljud och larm från medicinsk 

utrustning påverkade patienternas sömn negativt, däremot kunde ljudet tolkas 

både som positivt och negativt. Analysen av materialet bildade två 

huvudkategorier; Miljö och Sömnkvalitet. Utifrån huvudkategorierna 

bildades fyra subkategorier; Ljudets intensitet, Patienternas tolkning av 

ljudet, Sömnstörning och Sömnfrämjande åtgärder.  

 

I resultatet framkommer att ljud och larm från den medicinska utrustningen 

är vanligt förekommande inom intensivvårdsmiljön. Ljud och larm påverkar 

patienternas sömn negativt och patienternas sömn blir osammanhängande. 

 

Patienterna på IVA befinner sig i en högteknologisk miljö där frekventa och 

omfattande ljud ingår vilket leder till störd nattsömn. För 

intensivvårdssjuksköterskan är det därför svårt att tillgodose patienternas 

sömnbehov då de sällan får mer än 2 timmars sömn per natt (Figueroa-

Ramos et al., 2009; Friese, 2008). Att göra miljön på IVA helt fri från ljud 

och larm är såklart omöjligt då detta skulle äventyra patientsäkerheten. 

 

I vårdandet kring intensivvårdspatienten har sjuksköterskan tillgång till den 

medicinska utrustningen, där ett flertal larm är nödvändiga. Det kan handla 

om larm från ventilator och infusionspumpar som är viktiga och påkallar 

sjuksköterskans uppmärksamhet vilket leder till en ökad patientsäkerhet. Den 

ökade patientsäkerheten kan innebära att sjuksköterskan lägger visst fokus på 

patienten samt göra en bedömning utifrån larmen och dess betydelse. Det 

finns ändå en risk att sjuksköterskan fokuserar mer på den medicinska 

utrustningen än på omvårdnaden kring patienten (Almerud Österberg & 

Nordgren, 2012). Ylikangas (2017) menar att det är viktigt att sjuksköterskan 

skapar balans mellan den medicinska utrustningen och omvårdnaden kring 
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patienten.  

 

När patienterna inte får tillräckligt med sömn så minskar förutsättningarna 

för optimal återhämtning. För att påverka patienternas välbefinnande och 

återhämtning menar Ylikangas (2017) att sjuksköterskan skall se till miljön 

kring patienten som ett centralt begrepp i omvårdnaden. En försämrad 

återhämtning kan i förlängningen leda till ett vårdlidande för patienten. Dels 

genom att vårdtiden blir längre då patientens återhämtning blir fördröjd men 

även genom att patientens grundläggande behov som t ex sömn inte går att 

tillgodose. Genom en längre vårdtid för patienterna på IVA minskar deras 

självständighet och den kan gå förlorad. Enligt Sandman & Kjellström 

(2013) har vårdpersonal en etisk skyldighet att se till att patienterna inte 

förlorar sin självständighet. 

Den störda dygnsrytmen under vårdtiden på IVA kan medföra att patienterna 

besväras under lång tid efter utskrivningen. Väl hemma kan patienterna 

besväras av att inte kunna sova sammanhängande. Vidare skulle detta kunna 

leda till psykologiska- och fysiologiska störningar enligt Kamdar et al. 

(2011). Förutom vårdlidande i samband med den försämrade återhämtningen 

kan den förlängda vårdtiden på IVA medföra en ökad vårdkostnad. I 

förlängningen leder det till ökade samhälleliga kostnaderna i de fall 

patienterna är i behov av extra insatser efter vårdtidens slut till följd av t ex 

psykisk ohälsa. 

 

Resultatet visar att patienterna på IVA kan tolka ljudet från medicinsk 

utrustning på olika sätt beroende på tidigare erfarenheter.  

 

Tidigare erfarenheter hos patienter gällande intensivvårdsmiljön och dess 

ljud har betydelse för intensivvårdssjuksköterskan i sitt arbete kring 

patienten. Beroende på tidigare upplevelser hos patienten och en förståelse 

hos sjuksköterskan så kan patientens behov tillgodoses på bästa sätt. Om 

miljön och ljuden är kända för patienten kan vårdlidandet minskas. Vidare 

kan vårdlidandet öka om patientens tidigare upplevelse varit negativa. 

Sjuksköterskan kan genom att vara lyhörd minska vårdlidandet för patienten, 

för att minska vårdlidandet är det viktigt att kunna se tecken eller uttryck för 

lidande hos patienten samt att ha en äkta vilja att lindra menar Arman (2017). 

En hjälp för sjuksköterskan att lindra lidande kan vara att se anhöriga som en 

tillgång då de kan känna igen ansiktsuttryck och tecken på lidande hos 

patienten (Devik et al., 2017). Även om anhöriga kan vara en tillgång så är 

det av stor vikt att sjuksköterskan möter patienten som en person med egna 

känslor, uttryck och rädslor (Sandman & Kjellström, 2013). Vidare menar 

Eriksson (2015) att ett vårdlidande kan uppstå när patienten inte blir sedd och 
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lyssnad på.  

 

I resultatet framkommer att sjuksköterskan kan arbeta utifrån flera 

sömnfrämjande åtgärder vilket kan leda till en förbättrad sömnkvalitet för 

patienterna.   

 

Sömnen kan främjas genom att sjuksköterskan har en medvetenhet samt en 

kunskap kring ljudet från den medicinska utrustningen. Genom en ökad 

kunskap som t ex rätt placering av EKG elektroder skulle onödiga larm 

kunna undvikas (Johansson, Knutsson, Bergbom och Lindahl, 2016). Den 

ökade kunskapen hos sjuksköterskan bidrar då till färre ljud samt gör det 

möjligt för patienterna att uppnå en bättre sömnkvalitet. Serpa Franco et al. 

(2018) betonar vikten av att sjuksköterskan är uppmärksam i samband med 

att larm och ljud kvitteras och tystas. Det måste finnas en medvetenhet hos 

sjuksköterskan om larmgränsen, orsaken till larmen samt vilka larm som 

kvitteras och tystas.  

 

Målet för intensivvårdspatienterna är att de skall kunna uppnå optimal 

återhämtning. För att uppnå detta krävs att ljudet ligger inom 

rekommenderade nivåer, då lägre ljudnivåer leder till bättre sömnkvalitet. 

Sjuksköterskan ska i sitt dagliga arbete med patienten eftersträva en så bra 

vårdmiljö som möjligt vilket innefattar optimal ljudnivå för att främja 

sömnkvaliteten.  

 

Vårdmiljön är oftast främmande och är något patienterna själva inte kan 

påverka. Ylikangas (2017) menar att den främmande vårdmiljön kan påverka 

patienternas hälsa och välbefinnande. Hälsa och välbefinnande kan ändå 

uppnås när vårdmiljön är okänd och patienten känner sig otrygga. Genom att 

sjuksköterskan ger kontinuerlig information om de omvårdnadsåtgärder som 

görs kan trygghet skapas vilket leder det till ett minskat vårdlidande. För att 

patienten ska känna sig lugn i vårdmiljön på IVA kan sjuksköterskan erbjuda 

lugnande musik, det är att föredra musik som patienten tycker om.  
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9 Slutsats 

 

Den här studien visar att intensivvårdspatienter vårdas i en miljö som innebär 

frekventa och höga ljud från medicinsk utrustning. Uppmätta ljudnivåer på 

IVA visades överstiga WHO’s rekommendationer, vilket påverkar 

patienterna i olika grad och bidrar till en försämrad sömnkvalitet. Den 

försämrade sömnkvaliteten påverkar inte bara patienten under sin vårdtid på 

IVA utan kan i förlängningen ge en försämrad sömnkvalitet under lång tid 

efter utskrivningen. För intensivvårdspatienter är sömnen en viktig faktor i 

återhämtningsprocessen och bidrar till att minska psykologiska- och 

fysiologiska störningar. 

 

För att skapa en bra vårdmiljö kring patienten kan 

intensivvårdssjuksköterskan arbeta utifrån sömnfrämjande riktlinjer samt 

samordna vårdaktiviteter för att få in störningsfria perioder. Detta kan leda 

till en sammanhängande sömn och ge en förbättrad sömnkvalitet.  

 

Inom intensivvården behöver ljudet från medicinsk utrustning 

medvetandegöras hos sjuksköterskan och hur detta påverkar patienterna och 

deras sömnkvalitet. En ökad kunskap hos sjuksköterskan skulle generera ett 

minskat vårdlidande för patienten, möjliggöra en optimal återhämtning samt 

bidra till minskade vårdkostnader.  

 

Författarnas erfarenheter är att vårdmiljön på IVA ofta är stressande för 

patienterna och att möjligheten till störningsfri tid är minimal. Vidare anser 

författarna att sjuksköterskor på IVA är medvetna om problemet men att det 

inte finns utarbetade riktlinjer att arbeta utifrån. Därför menar författarna att 

tydliga riktlinjer måste utarbetas för att främja en optimal vårdmiljö för 

patienten. Ur ett globalt perspektiv skulle internationella riktlinjer innebära 

att samtliga patienter skulle få en optimal vårdmiljö som är lika oavsett i 

vilket land de vårdas. 

 

Författarna anser att vidare forskning gällande ljud från medicinsk utrustning 

och dess påverkan på patienten kan utöka kunskapsläget inom området. 

Ytterligare forskning om hur sömnvårdande riktlinjer påverkar patienterna 

och deras sömn skulle ha stor betydelse för en optimal återhämtning. 

Sammanfattningsvis anser författarna att mer forskning behöver fokusera på 

ljudets betydelse och utarbetade riktlinjer. Detta skulle i förlängningen 

innebära en optimal återhämtning för patienterna samt ge en ökad 

livskvalitet.  
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Bilaga A Artikelsökning och datainsamling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 #1 Sömn #2 Intensivvård #3 Patient #4 Ljud 

Ämnesord (“Sleep”) OR 

(“Sleep 

Deprivation”) OR 

(“Sleep 

Disorders”) 

(“Intensive Care 

Units”) OR 

(“Critical Care”) 

OR (“Critical 

Care Nursing”) 

 

(“Patients”) OR 

(“Critically Ill 

Patients”) 

 

(“Sound”) OR 

(“Noise”) 

 OR OR OR  

Fritextord (sleep 

disturbance) OR 

(sleep 

disruption*) OR 

(sleep disturbing 

factors) 

(ICU)  (alarm*) 

Sökord Antal 

träffar 

Efter 

avgränsningar 

Lästa 

titel/abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitets- 

granskade 

Inkluderade  

i resultatet 
#1–3 185 33 33/2 1   

#1 AND 

#2 

619 114 114/31 6   

#2 AND 

#3 AND 

#4 

100 13 13/2 1   

#2 AND 

#4 AND 

#5 

173 28 28/6 2   

#1 AND 

#2 AND 

#4 

141 21 21/9 5   

Totalt    15 4 4 

AND AND AND 

CINAHL, 28 januari 2019. 
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 #1 Sömn #2 Intensivvård #3 Patient #4 Ljud 

Ämnesord (“Sleep”) OR 

(“Sleep 

Deprivation”) OR 

(“Sleep Wake 

Disorders”) 

(“Intensive Care 

Units”) OR 

(“Critical Care”) 

OR (“Critical 

Care Nursing”) 

 

(“Patients”) OR 

(“Critical 

Illness”) 

 

 (“Sound”) OR 

(“Noise”) 

 OR OR OR  

Fritextord (sleep 

disturbance) OR 

(sleep 

disruption*) OR 

(sleep disturbing 

factors) 

(ICU)  (alarm*) 

Sökord Antal 

träffar 

Efter 

avgränsningar 

Lästa 

titel/abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitets- 

granskade 

Inkluderade  

i resultatet 
#1–5 46 14 14/4 3   

#1–4 260 72 72/12 5   

#2 AND 

#4 AND 

#5 

847 120 120/3 1   

#1 AND 

#2 AND 

#4 

360 85 85/7 2   

Totalt    11 3 3 

Sökord Antal 

träffar 

Efter 

avgränsningar 

Lästa 

titel/abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitets- 

granskade 

Inkluderade  

i resultatet 
#1 AND 

#2 AND 

#4 

129 37 37/4 2 2 2 

#1 AND 

#2 AND 

#4 

87 35 35/12 6 2 2 

Totalt    8 4 4 

PubMed, 14 februari 2019. 

AND AND AND 

PubMed, 29 januari 2019. 
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 #1 Sömn #2 Intensivvård #3 Patient #4 Ljud 

Ämnesord  (“Sleep”) OR 

(“Sleep 

Deprivation”) OR 

(“Sleep 

Disorders”) 

 (“Intensive Care”) 

 

(“Patients”)  

 

(“Noise 

Effects”) 

 OR OR OR  

Fritextord (sleep disturbance) 

OR (sleep 

disruption*) OR 

(sleep disturbing 

factors) 

(intensive care 

units) OR (critical 

care) OR (critical 

care nursing) OR 

(ICU) 

(critical ill 

patient*) 

 

(sound*) OR 

(alarm*) 

Sökord Antal 

träffar 

Efter 

avgränsningar 

Lästa 

titel/abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitets- 

granskade 

Inkluderade  

i resultatet 

#2 AND 

#3 AND 

#4 

31 12 12/1 1   

#1 AND 

#2 AND 

#4 

23 4 4/3 2   

Totalt    3 0 0 

AND AND AND 

PsycINFO, 31 januari 2019. 
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Bilaga B Artikelöversikt 

 

Författare, 

årtal, land 

och databas 

Artikelns 

namn 

Syfte Metod och 

urval 

Datainsamling Resultat Kvalitets- 

poäng 

1. Johansson, L., 
Bergbom, I., 

Persson Waye, K., 

Ryherd, E. & 
Lindahl, B. 

 

2012 

 

Sverige 

 

CINAHL 

The sound 
environment 

in an ICU 

patient room-
-A content 

analysis of 

sound levels 
and patient 

experiences 

1. Beskriva ljudnivån i ett 
IVA-rum under 1 dag samt 

patientens fysiska status och 

tidiga tecken på delirium. 
2. Beskriva patienternas 

uppfattning om ljudmiljön i 

ett IVA-rum. 

Metod: Kvantitativ 
och kvalitativ 

metod. 

 
Urval: 13 

deltagare. 

 
Ålder: 51–86 år. 

 

 

Kvantitativ: 
mätning av 

ljudnivå via Bruel 

& Kjaer 2260. 
Mätaren placerades 

nära patientens 

säng. Insamling 
gjordes under 24 

timmar.  

Kvalitativ: 
ostrukturerade 

intervjuer efter 

utskrivning från 
IVA.  

Mätning av ljudnivå 
visades överstiga 55 

dB, 70–90% av tiden. 

Oväntade och störande 
ljud var bl. a. larm 

från nutritionspump, 

larm från 
infusionspump samt 

larm från ventilatorn. 

31/36 

2. Richardson, A., 

Allsop, M., 

Coghill, E. & 
Turnock, C. 

 

2007  
 

England 

 

PubMed 

Earplugs and 

eye masks: do 

they improve 
critical care 

patients’ 

sleep? 

Identifiera faktorer som 

påverkar sömn hos kritiskt 

sjuka patienter och utvärdera 
användbarheten av två 

sömninterventioner; 

ögonmasker och 
öronproppar. 

Metod: 

Interventionsstudie 

med två efter-test-
grupper, kvasi-

experimentell 

design. 
 

Urval: 64 
deltagare.  

 

Ålder: >18 år. 
 

Kvantitativ:  

1. frågeformulär 

med slutna frågor 
om bl.a. orsak till 

IVA-vård och 

demografiska data.  
2. Självskattning 

av antal upplevda 
sömntimmar, 

sömnkvalitet och 

hur bekväma 
ögonmask och 

öronproppar var.  

Självskattningen 
utfördes mellan kl. 

08.00 och 12.00. 

Kvalitativ: 
frågeformulär med 

öppna frågor om 

faktorer som 
hjälpte och 

förhindrade 

sömnen.  

Patienterna som 

använde öronproppar 

och ögonmasker sov 
längre och fler timmar 

än de patienter som 

inte använde. Ljud var 
en stor bidragande 

faktor till störd sömn. 

30/36 

3. Li, S.-Y., 
Wang, T.-J., 

Vivienne Wu, S. 

F. V., Liang, S.-Y. 
& Tung, H.-H.  

 

2011 

 

Taiwan 

 

PubMed 

Efficacy of 
controlling 

night-time 

noise and 
activities to 

improve 

patients´ 
sleep quality 

in a surgical 

intensive care 
unit 

Testa effekten av 
sömnvårdsriktlinjer för att 

kontrollera nattljud och 

förbättra sömnkvalitén hos 
patienter på en kirurgisk 

IVA.  

Metod: Kvasi 
experimentell 

design. 

 
Urval: 55 

deltagare. 

  
Ålder: >18 år. 

 

Ljudnivåer mättes 
mellan kl. 23.00 

och 07.00. En 

mätare, TES, 
placerades vid 

sängens huvudände 

och en på 
sjuksköterskornas 

arbetsstation.  

Frågeformuläret 
SICUQ – 

patienterna 

skattade nivån av 

sömnstörning. 

Frågeformuläret 
RCSQ och VAS – 

patienterna 

skattade sin 
sömn/sömnkvalitet.  

Vid användning av 
sömnvårdande 

riktlinjer förbättrades 

patienternas 
sömnkvalitet. De mest 

sömnstörande ljuden 

kom från 
hjärtmonitorlarm och 

infusionspumplarm.  
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4. Akansel, N & 
Kaymakçi, Ş.   

 

2008 

 

Turkiet 

 

PubMed 

Effects of 
intensive care 

unit noise on 

patients: a 
study on 

coronary 

artery bypass 
graft surgery 

patients 

Att mäta ljudnivåerna på 
specifika platser på en 

intensivvårdsenhet och 

bestämma störningsnivåerna 
hos patienterna. 

Metod: 
Tvärsnittsstudie. 

 

Urval: 35 
deltagare. 

 

Medelålder: 61 år. 
 

Mätning av 
ljudnivån via Bruel 

& Kjaer 2144. 

Mätaren placerades 
intill varje säng 

och pågick under 

24 timmar.  
Insamling av bl. a. 

demografiska data 

gjordes med 22 
öppna frågor.  

Patienterna 

självskattade nivån 
av störning pga. 

IVA-ljudet. 

Patienter som befann 
sig i en säng som var 

nära sjuksköterskans 

arbetsstation, 
påverkades mer av 

ljudet på IVA än andra 

patienter.  

28/36 

5. Bihari, S., 

Doug McEvoy, 
R., Matheson, E., 

Kim, S., 

Woodman, R. J. 
& Bersten, A. D.  

 

2012 

 

Australien 

 

CINAHL 

Factors 

Affecting 
Sleep Quality 

of Patients in 

Intensive 
Care Unit 

Utvärdera sömnkvalitén hos 

IVA-patienter samt 
undersöka miljö- och icke 

miljöfaktorer som påverkar 

sömnkvalitén. 

Metod: 

Tvärsnittsstudie 
med frågeformulär. 

 

Urval: 100 
deltagare.  

 

Ålder: >18 år. 
 

 

Freedman 

frågeformulär 1: 
om hur 

miljömässiga 

faktorer påverkar 
sömnen.   

Freedman 

frågeformulär 2: 
patienternas 

sömnkvalitet före, 
under och efter 

IVA-vård. 

Minskad sömnkvalitet 

på IVA är ett stort 
problem och beror på 

många olika faktorer.  

31/36      

6. Ehlers, V. J., 

Watson, H. & 
Moleki, M. M.  

 

2013 

 

Sydafrika 

 

CINAHL 

Factors 

contributing 
to sleep 

deprivation in 

a multi-
disciplinary 

intensive care 

unit in South 
Africa 

Att identifiera och beskriva 

faktorer som bidrar till 
sömnstörningar i en 

multidisciplinär 

intensivvårdsenhet på ett 
privat sjukhus i Sydafrika.  

Metod: kvantitativ 

metod med 
strukturerade 

intervjuer. 

 
Urval: 34 

deltagare.  

 
Ålder: >18 år.  

Strukturerade 

intervjuer gällande 
faktorer som kan 

påverka sömnen.  

Följande faktorer som 

påverkade patientens 
sömnstörning var bl. a. 

ljud orsakat av larm, 

stress samt oförmåga 
att förstå medicinska 

termer som används 

av läkare.  
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7. Cicek, H. S., 

Armutcu, B., 

Dizer, B., Yava, 

A., Tosun, N. & 

Celik, T.  
 

2014  

 

Turkiet 

 

CINAHL 
 

Sleep Quality 

of Patients 

Hospitalized 

in the 

Coronary 
Intensive 

Care Unit and 

the affecting 
Factors 

Att beskriva sömnkvalitén 

och påverkande faktorer hos 

patienter på hjärt-IVA. 

Metod: Kvantitativ 

metod. 

 

Urval: 100 

deltagare.  
 

Ålder: 21–93 år. 

Freedman 

frågeformulär 1: 

om bl.a. 

demografiska data 

och sjukdom hos 
patienten.  

Freedman 

frågeformulär 2: 
patienternas 

sömnkvalitet och 

faktorer som kan 
påverka.  

Komplettering med 

intervjuer om 
sömnkvaliteten 

före, under och 

efter IVA-vård.  

Viktiga faktorer som 

påverkade patienternas 

sömnkvalitet på IVA 

var ljus, ljud och 

omvårdnadsaktiviteter.  

31/36 

8. Monsén, M. G. 

& Edéll-

Gustafsson, U. M.  
 

2005 

 

Sverige 

 

PubMed 

Noise and 

sleep 

disturbance 
factors before 

and after 

implementati

on of a 

behavioural 

modification 
programme 

Att undersöka 

sömnstörningsfaktorer som 

dokumenterades av 
personalen och inspelad 

ljudnivå under två veckor 

före och efter genomförandet 

av ett 

beteendemodifieringsprogra

m. 

Metod: Kvantitativ 

metod. 

 
Urval: 23 

deltagare. 

 

Ålder: 18–77 år 

Mätning av 

ljudnivån via 

Larson-Davis 
Laboratories 700. 

Mätaren placerades 

i mitten av 

patientrummet och 

pågick under 24 

timmar.  
Sjuksköterskan 

svarade i ett 

formulär med 
strukturerade 

frågor om bl.a. 

Genomförande av ett 

program med 

samordnade rutiner 
minskade antalet 

sömnstörande faktorer 

och gav en minskad 

ljudnivå.  
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patientens kön, 
ålder och diagnos. 

9. Nicolás, A., 

Aizpitarte, E., 

Iruarrizaga, A., 
Vázquez, M., 

Margall, A. & 

Asiain, C.  
 

2008  

 

Spanien 

 

PubMed 

Perception of 

night- time 

sleep by 
surgical 

patients in an 

intensive care 
unit 

1. Att beskriva hur 

kirurgiska patienter på IVA 

uppfattar sin sömn.  
2. att jämföra och analysera 

sjuksköterskornas skattning 

med patienternas 
uppfattning. 

Metod: Deskriptiv 

design. 

 
Urval: 104 

deltagare. 

 
Ålder: >18 år. 

RCSQ/VAS – 

patienterna 

skattade sin 
subjektiva 

sömnnivå. 

Datainsamlingen 
gjordes varje 

morgon.  

Sjuksköterskor 
observerade och 

skattade 

patienternas sömn. 

Patienter uppfattar 

sömnen på IVA som 

otillräcklig. 
Sjuksköterskor har 

delvis samma 

uppfattning som 
patienterna, men 

överskattar ofta 

patienternas sömn. 

27/36 

10. Tegnestedt, 

C., Günther, A., 

Reichard, A., 
Bjurström, R., 

Alvarsson, J., 

Martling, C.-R. & 
Sackey, P.  

 

2013  
 

Sverige 

 

PubMed 

Levels and 

sources of 

sound in the 
intensive care 

unit- an 

observational 
study of three 

room types 

Att identifiera och jämföra 

olika störande ljud i 

patientrummet på IVA. 

Metod: 

Observationsstudie. 

 
Urval: 14 

deltagare. 

 
Ålder: 18–89 år. 

Mätning av 

ljudnivån via Spark 

706 Larson Davis. 
Mätaren placerades 

vid sängens 

huvudände och 
pågick under 24 

timmar.  

Observation dagtid 
med checklista - 

användes för att se 

hur frekventa 
störande ljud var.  

Enkelrum garanterar 

inte en lägre ljudnivå, 

men kan innebära 
mindre frekventa 

störande ljud. 64% av 

de störande ljuden 
kom från monitorlarm. 
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11. Elbaz, M., 

Léger, D., Sauvet, 
F., 

Champigneulle, 

B., Rio, S., 
Strauss, M., … 

Mira, J.P.  

 

2017 

 

Frankrike 

 

PubMed 

 

Sound level 

intensity 
severely 

disrupts sleep 

in ventilated 
ICU patients 

throughout a 

24-h period: a 
preliminary 

24-h study of 

sleep stages 

and 

associated 

sound levels 

Att utvärdera ljudnivåernas 

effekt på IVA- patienternas 
sömn och dess ursprung, 

under en 24-timmarsperiod. 

Metod: 

Observationsstudie. 
 

Urval: 11 

deltagare. 
 

Ålder: >18 år. 

Mätning av 

ljudnivån via Nox 
T3. Mätaren 

placerades vid 

sängens huvudände 
och pågick under 

24 timmar.  

Mätning med 
polysomnografi – 

elektroder fästa på 

huvudet för att 

mäta bl.a. antal 

uppvaknanden och 

sömnstadierna.  

Sömnstörande 

ljudkällor var larm 
från monitor och 

ventilator. 60% av 

uppvaknanden 
orsakades av larm 

över 77 dB.  
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