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Sammanfattning 

Bakgrund: Forskning visar på sömnens vikt för hälsan. En bristfällig sömn ger en försämrad fysisk 

och psykisk återhämtning för patienten vilket leder till ett onödigt lidande. I Katie Eriksson teori om 

den lidande människan beskrivs att en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att lindra och 

motverka det onödiga lidandet. Det är därför av betydelse att identifiera vilka faktorer som inverkar 

negativt och positivt på sömnen. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sömnen 

negativt hos vuxna patienter som är inlagda på sjukhus. Metod: En systematisk litteraturstudie 

genomfördes vilken baserats på sju artiklar som alla var av kvantitativ ansats. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och genomgick en kvalitativ innehållsanalysanalys. Resultat: Ett flertal 

faktorer som påverkade sömnen identifierades och de delades in i patient- och omgivningsrelaterade 

faktorer. Patientrelaterade faktorer som smärta oro, nedstämdhet och tristess beskrevs som negativt 

för sömnen. Ljud, arbetsrutiner och omvårdnadsåtgärder var omgivningsrelaterade faktorer som 

beskrevs påverka sömnen. Slutsats: Sjuksköterskan kan motverka faktorer som inverkar negativt på 

sömnen för patienten genom att minimera såväl inre som yttre stimuli. Åtgärder för att minska 

stimuli kan ske genom att sjuksköterskan ger adekvat smärtlindring, minimerar oro och ångest, 

minskar ljudnivåer och planerar omvårdnadsåtgärder för att inte störa sömnen.  
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Introduktion 

Under vårt arbete på olika avdelningar på sjukhus har ett vanligt problem för inneliggande patienter 

varit sömnen. Patienter har uttryckt oro inför att inte kunna sova och frustration över att ha sovit 

dåligt under natten. Utöver de direkt negativa känslorna associerat till sömnbrist har vi också 

uppmärksammat skillnader i hur patienter hanterat motgångar beroende på om de upplevts utvilade 

eller inte. Många personer planerar sin sömn till nattetid och denna sömn är nödvändig i vardagen 

och blir än mer viktig under sjukhusvistelse. Under tiden som en person är inlagd på sjukhus behövs 

sömnen för att bevara hälsan samt återvinna förlorad hälsa (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 1998).  

Av dessa anledningar ser vi det som relevant för sjuksköterskor att studera vilka faktorer som 

påverkar sömnen negativt för patienter i sjukhusmiljö. 

Bakgrund 

Sömn 

Sömn innebär ett förändrat medvetandetillstånd och en minskad mottaglighet för yttre stimuli. Det 

finns inget speciellt ställe i hjärnan som sömnen utgår ifrån utan flera delar i det centrala 

nervsystemet verkar samtidigt (Åkerstedt, 2001). För att bedöma en persons medvetandetillstånd 

bedöms dels beteendet men också hjärnans aktivitet genom bland annat elektroencefalografi (EEG). 

Sömnen delas in i två stadier, vilka är REM (rapid eye movement) och NREM (nonrapid eye 

movement) beroende på om ögonen rör sig bakom ögonlocken eller inte (Widmaier, Raff & Strang, 

2011). NREM-sömn delas i sin tur in i stadium från ett till fyra och där noll innebär att vara vaken 

(Åkerstedt, 2001). Under NREM-sömnen skiljer de olika stadierna sig i hur mycket stimuli som 

krävs för att väcka en person (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 1998). I takt med att NREM-sömnen 

blir djupare sker en rad fysiologiska förändringar i form av sänkt temperatur, hjärtfrekvens, 

blodtryck, ämnesomsättning, muskeltonus och de återuppbyggande hormonerna dominerar över de 

nedbrytande. Till slut kommer REM-sömn att inträda och det är under denna period som människor 

drömmer samtidigt som personen andas hastigare och hjärtat slår snabbare, blodtrycket stiger och 

förmågan att kontrollera temperaturen försvinner. En sömncykel innefattar både NREM- och REM-

sömn och upprepas tre till fyra gånger under en normal natts sömn på sju till nio timmar. Hur 

fördelningen ser ut mellan de olika stadierna varierar bland annat beroende på ålder, sjukdom, hur 

sömnen sett ut tidigare och vilken tid på dygnet personen sover. Sömnbrist kan helt eller delvis 

kompenseras med en ökad djupsömn nästa gång personen sover (Åkerstedt, 2001). 
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Sömnens betydelse 

Människan spenderar ungefär en tredjedel av livet med att sova. Trots det är många av sömnens 

funktioner inte helt klarlagda. Forskningen tyder på att sömnen är ett grundläggande behov och 

nödvändigt för vårt nervsystem och bidrar till kroppens homeostas precis som mat och vatten 

(Widmaier et al., 2011). 

Under sömnen byggs vävnaden upp som utsatts för slitage under den vakna perioden. Hormon som 

reglerar ämnesomsättningen minskar vilket tyder på att sömnen utgör ett uppbyggande tillstånd i 

jämförelse med ett nedbrytande tillstånd i vakenhet (Åkerstedt, 2001).  

Brist på sömn försämrar immunförsvaret, minnet, den kognitiva förmågan och leder slutligen till 

livshotande tillstånd (Widmaier et al., 2011). Cohen, Doyle, Alper, Janicki-Deverts och Turner 

(2009) beskriver sömnens betydelse för motståndskraften mot sjukdom då de visade att minskad 

sömnlängd- och kvalitet innebar en ökad risk för att infekteras av rhinovirus nasalt. Studier med 

EEG visar att under sömnen får hjärnan en reaktivering av nervbanor som varit stimulerade under 

det föregående vakna tillståndet. Det gör att en del forskare tror sömnen bidrar till kemiska och 

strukturella förändringar som gör att hjärnans aktivitet i stort dämpas samtidigt som den stärker 

synapser i nervbanor associerade med viktig information (Widmaier et al., 2011).  

Alla människor har olika behov av sömn och normalbehovet för en vuxen är mellan sju och åtta 

timmar per dygn. En del kräver mindre sömn än detta och en del mer. Personer över 75 år får en 

successiv förändring av sömnmönstret och behöver ungefär samma mängd sömn som en yngre 

vuxen men fördelningen över dygnet kan skilja sig åt bland annat genom att äldre sover mer dagtid 

(Halvorsen Bastøe & Frantsen, 1998). 

Sömnbrist försämrar människors förmåga att ta in och behandla information samtidigt som 

koncentrationsförmågan sänks. Utöver detta kan också smärttröskeln sänkas (Foley, Monjan, 

Brown, Simonsick, Wallace & Blazer, 1995).  
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Omvårdnad 

I situationer då behovet av sömn är extra viktigt för hälsa, livskvalitet och prestationsförmåga så 

uppstår ofta sömnstörningar (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 2006). Patienter inlagda på sjukhus har 

ett stort behov av sömn då de har en hög belastning och begränsade resurser (Almås & Berntzen, 

2002) 

Halvorsen Bastøe och Frantsen (2006) beskriver att uppvisad sömnighet är ett av de tydligaste 

tecknen på sömnbrist. Kännetecken på god sömn är kort insomningstid, upplevelse av få 

uppvaknanden under sömnen och att vid uppvaknande känna sig utvilad. Tvärtemot den goda 

sömnen upplevs vid dålig sömn många uppvaknanden under natten, lång insomningstid och vid 

uppvaknande en känsla av trötthet som ibland kan överstiga tröttheten innan insomningen.  

Människor har olika sömnvanor vilket innebär en upprepning av ett särskilt mönster innan personen 

somnar. Dessa vanor är av vikt för insomningen. Hur detta repetitiva mönster ser ut skiljer sig 

mellan individer. Vid en sjukhusvistelse kan mönstret brytas relaterat till ny miljö och sjukdom. 

Sjuksköterskan har som uppgift att förebygga sömnbrist och göra sömnen så fullständig som 

möjligt för att patienter ska kunna hantera tiden på sjukhus (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 1998). 

Sjuksköterskan har som skyldighet att uppmärksamma och möta sjukdomsupplevelser och lidande 

och så långt det är möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder (Socialstyrelsen, 2005, s.11) För att 

minska lidandet hos patienten är det relevant för sjuksköterskan att identifiera faktorer som 

påverkar sömnen för att främja en god sådan, då sömn är en viktig del i återhämtning och 

rehabilitering (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 2006). 

Teoretisk referensram  

Litteraturstudien kommer att beskriva faktorer som påverkar patientens sömn på sjukhus. Eriksson 

(1994) menar att omvårdnadens mål bland annat är att tillgodose patientens grundläggande behov. 

Eftersom sömnen är ett grundläggande behov (Widmaier et al., 2011) är Erikssons teori lämplig att 

använda som teoretisk referensram. Eriksson (1994) har i sin omvårdnadsteori lidande som fokus 

och inte sjukdomen och dess symptom. Omvårdnaden ska syfta till att eliminera en viss sorts 

lidande eller lindra det så att patienten kan leva trots det. Lidandet kan aldrig helt definieras då det 

är en subjektiv upplevelse. Lidande i sig är något ont men kan också vara positivt ur flera 

synvinklar. Det är ett skydd mot apati då det tillsammans med lusten ger dynamik i livet. När 

lidandet tillskrivs mening kan det utgöra en grund för någonting nytt och kan bidra till utveckling. 

Eriksson (1994) delar in lidandet i tre kategorier där sömnen kan ses som en viktig faktor i att kunna 
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hantera lidandet. Samtidigt kan lidandet vara en faktor som påverkar sömnen negativt.  

Sjukdomslidande är relaterat till sjukdom och behandling där fysisk smärta är en vanlig orsak till 

detta lidande, men även själslig och andlig smärta orsakat av sjukdom och dess psykosociala 

effekter är en form av sjukdomslidande (Eriksson, 1994). Vårdlidandet uppstår till följd av 

särskilda förfaranden i vårdsituationen. Patienten kan uppleva kränkning av värdigheten eller 

fördömelse och straff. En kränkning av patientens autonomi genom maktutövning faller också 

under denna kategori. Det kan också innebära att vården uteblir som straff för att patienten upplevs 

som jobbig av personalen (Eriksson, 1994). Livslidande är det lidande som hör till att leva som 

människa i ett socialt sammanhang. Det kan innebära att patienten känner ett hot mot sin existens. 

Att exempelvis inte klara av något som tidigare varit en självklarhet, innebär ett livslidande. Då en 

patient inte vet när denne ska förintas kan även det orsaka lidande samtidigt som att inte bli sedd av 

sina medmänniskor innebär en form av förintelse (Eriksson, 1994).  

Verktygen för att motverka lidandet är enligt Eriksson (1994) tro, hopp och kärlek. Det krävs en tro 

på den egna förmågan. Kärlek är ett av de djupaste mänskliga begären och är en förutsättning för ett 

empatiskt förhållningssätt. För att fortsätta röra sig mot lusten krävs hopp vilket gör att så länge 

hopp finns existerar det fortfarande en rörelse.  Framförallt handlar det om att inte kränka patientens 

värdighet, inte vara fördömande och missbruka sin makt. Istället ska patienten få den vård som 

behövs och sjuksköterskan som vårdar måste våga möta patientens lidande. 

 

Problemformulering  

Under sömnen sker återhämtning och återuppbyggnad av kroppen (Åkerstedt, 2001) vilket är av 

stor betydelse vid sjukdom. Kan inte patientens behov av sömn tillgodoses riskerar lidandet att öka 

(Halvorsen Bastøe & Frantsen, 2006). Bristande sömn avseende längd och kvalitet har visat sig vara 

förknippat med negativa konsekvenser på människan (Widmaier et al., 2011). Att drabbas av 

sömnbrist innebär bland annat att immunförsvar och kognitiva funktioner försämras (Cohen et al., 

2009) och denna sömnbrist kan slutligen leda till ett livshotande tillstånd (Widmaier et al., 2011). 

Störningar i sömnen kan vara kopplat till en rad olika faktorer (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 2006) 

och det får därmed ses som kliniskt relevant för sjuksköterskan inom vården att ha en förståelse 

kring vilka faktorer som påverkar sömnen för patienter som är inneliggande på sjukhus. På så vis 

kan de faktorer som inverkar negativt på sömnen motverkas och de positiva kan främjas.  
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Syfte 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar sömnen 

negativt hos vuxna patienter inlagda på sjukhus. 

Metod 

För att besvara studiens syfte utfördes en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och 

Wengström (2008). Metoden innebar en systematisk sökning av litteratur som sedan granskades och 

sammanställdes för att på så sätt få en syntes av data från tidigare genomförda studier. Aktuell 

forskning fokuserad på omvårdnad söktes i vetenskapliga databaser med förvalda söktermer 

framtagna tillsammans med en sökmotorskunnig person. Därefter granskades artiklarna som 

sökningarna giv it och det granskade materialet analyserades varpå ett nytt resultat togs fram följt 

av diskussion och slutsats. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

I den systematiska litteraturstudien inkluderades studier som var peer-reviewed och publicerade de 

senaste fem åren. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska 

eller engelska. Deltagarna i studierna skulle vara både män och kvinnor med en ålder över 18 år och 

de skulle vara inneliggande på sjukhus. Studier som avser sömnrelaterade sjukdomar har 

exkluderats. Likaså exkluderades studier som gjorts på intensivvårdsavdelningar och psykiatriska 

avdelningar. Pilotstudier har även de exkluderats. 

Sökningförfarande 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed då dessa innehåller omvårdnadsorienterade 

artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). För att finna rätt sökord användes databasernas 

ämnesordlistor som i Cinahl heter Thesarus och i Pubmed MeSH-termer (Forsberg & Wengström, 

2008). Dessa termer är gjorda för att underlätta sökningar inom ett och samma område så att alla 

artiklar som berör ett visst område använder samma sökterm. Termerna sleep, sleep disorders, 

inpatients och hospital användes som sökord var för sig och i relevanta kombinationer utifrån 

studiens syfte med operatorn AND (Bilaga 1). Först lästes titlarnas namn därefter lästes de 

abstrakten på titlarna som gick vidare, och till sist lästes de artiklar som klarade sig igenom 

granskningen av abstrakten. Granskningen syftade till att på ett systematiskt sätt sålla ut de artiklar 

som svarade mot syftet och uppfyllde de inklusions- och exklusionskriterer som ställts upp. Vid 100 
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träffar eller mindre lästes artiklarnas titlar. Artiklar söktes i dessa två databaser mellan den 20:e 

augusti och den 21:a september 2012. Efter genomläsning av artiklarna valdes nio ut till 

kvalitetsgranskning (Bilaga 2).  

Kvalitetsgranskning 

De vetenskapliga artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2008) och artiklar som inte uppfyllde kvalitetskraven sållades ut. Bedömningen 

gjordes med hjälp av Forsbergs och Wengströms (2008) granskningsmallar med frågor som 

besvarades (Bilaga 3 & 4). Med hjälp av instrumenten gick vi igenom studiens syfte, 

frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning. För att bedöma kvaliteten på 

artiklarna användes ett konsensusförfarande med utgångspunkt från Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) där det tillsammans diskuterades om kvaliteten. Artiklarna bedömdes ha 

antingen låg, medel eller hög kvalitet beroende på den sammantagna bilden av artikelns kvalitet. De 

artiklar vars kvalitet blev låg uteslöts ur denna litteraturstudie. En studie bedömdes ha hög kvalitet 

och sex studier bedömdes som medel. Två studier erhöll låg kvalitet varpå de inte togs med i 

analysen. Studien av Yoder, Staisiunas, Meltzer, Knutsonoch Arora (2011) togs bort för att 

bortfallet var stort, bortfallsanalys saknades, validiteten inte diskuterad, inklusionskriterierna var 

inte motiverade och urvalet var ej beskrivet. Den andra studien som uteslöts var den av Vati, Das 

och Sharma (2008) eftersom den saknade referenser i bakgrunden, resultat och diskussion 

blandades ihop, ingen analys presenterades, bekvämlighetsurval användes och det saknas 

bortfallsanalys samt självkritik.  

Analys 

 Som metod för att analysera data användes en kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008). Analysen skedde genom att vi gick igenom resultaten i artiklarna 

för att sedan markera de delar som svarade mot syftet genom att använda frågeställningen ”är detta 

en faktor som påverkar patientens sömn negativt?”. Detta med stöd av Lyckehage Dahlborg (2006) 

som beskriver att frågor kan ställas till texten. De markerade delarna i artiklarna blev till 

meningsenheter som enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är meningsbärande delar av 

texter. Meningsenheterna abstraherades sedan för att övergå till koder vilket enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) innebär att höja den logiska nivån genom att etiketter sätts på 

meningsenhetens kontext. När koderna sammanställdes undersöktes dessa i relation till varandra för 
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att hitta gemensamma drag. Genom detta hittades underkategorier som sedan kunde övergå i 

kategorier.  

Obehag, smärta, och toalettbesök sammanfördes i underkategorin somatiska faktorer. Ensamhet, 

minnesvårigheter, oro, spändhet, tristess och ångest sammanfördes i underkategorin emotionella 

faktorer.  Ljud och temperatur sammanfördes i underkategorin vårdmiljö samt arbetsrutiner och 

omvårdnadsåtgärder, sammanfördes i underkategorin vårdpersonal. Somatiska och emotionella 

faktorer kom att utgöra kategorin patientrelaterade faktorer. Vårdmiljö och vårdpersonal samlades 

under omgivningsrelaterade faktorer. Kategorier utgörs av flera koder med liknande innehåll 

(Lundman och Hällgren Graneheim, 2008). 

Exempel ur analysförfarandet: 
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Etiskt ställningstagande 

Forsberg och Wengström (2008) påtalar att etiska övervägande bör göras vid systematiska 

litteraturstudier. Det har därför inte inkluderats några studier som ej granskats av en etisk kommitté. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att författaren ska hålla sig objektiv och inte välja 

artiklar beroende på hur det tilltalar författaren. Forsberg och Wengström (2008) menar att det är 

oetiskt att presentera endast det som stöder forskarens egen åsikt.  Strävan har varit att låta resultatet 

vara ofärgat av personliga åsikter.  

 

Resultat 

Nedan presenteras resultaten i två olika kategorier. Den första kategorin berör patientrelaterade 

faktorer och den andra kategorin omgivningsrelaterade faktorer. De patientrelaterade faktorerna är 

indelade i somatiska och emotionella faktorer. De omgivningsrelaterade faktorerna är vidare 

indelade i vårdmiljö och vårdpersonal. Vårdpersonal definieras som personer som jobbar i det 

patientnära arbetet så som undersköterskor och sjuksköterskor.  

Patientrelaterade faktorer 

Somatiska faktorer 

Obehag associerat till sjukdom och fysiska symptom var återkommande faktorer som inverkade 

negativt på sömnen (Lei et al., 2009; Boonstra et al., 2010; Büyükyilmaz, Sendir, & Acaroglu, 

2011). Vad obehaget och de fysiska symptomen exakt bestod i framgick inte förutom att de hade sin 

grund i sjukdomstillståndet (Lei et al., 2009; Boonstra et al., 2010). Smärta var en faktor som hade 

ett direkt samband med sömnkvaliteten. Dessutom var smärtintensiteten kopplad till hur lite sömn 

patienten fick (Büyükyilmaz et al., 2011). Precis som vid smärta hade de fysiska symptomen och 

obehaget en större negativ inverkan på sömnen ju högre svårighetsgraden på dessa var (Lei et al., 

2009; Boonstra et al., 2010; Monas et al., 2012). 

Behov att besöka toaletten nattetid var ytterligare en somatisk faktor som försämrade sömnen 

genom att patienten hade svårt att somna igen efter besöket (Büyükyilmaz et al., 2011). 
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Emotionella faktorer 

Av de emotionella faktorerna visade det sig att känslomässig påverkan i form av oro hade en 

negativ påverkan på sömnen. Det var oro relaterad till sjukdomen men även oro över att tappa 

självkontrollen vilket gav sömnsvårigheter för patienterna (Lei et al., 2009). Ångest innebar en 

negativ påverkan på sömnen. Patienterna kunde känna ångest inför medicinska åtgärder och inför 

sjukdomsutfallet (Boonstra et al., 2010). Sömnkvaliteten påverkades av hur pass högt patienter 

skattade att de var nöjda med livet. Nedstämdhet inverkade negativt på sömnen hos patienterna 

(Monas et al., 2012).  Patienter uppgav att de kände sig spända och att detta var en faktor som 

påverkade sömnen negativt (Lane & East, 2008). Även tristess inverkade negativt på sömnen (Lei et 

al., 2009). Minnessvårigheter var ytterligare en negativ faktor för patientens sömn (Monas et al., 

2012).  

Patienternas relation till andra personer inverkade på sömnen (Lei et al., 2009; Boonstra et al., 

2012; Monas et al., 2012). Det visade sig att sakna sin familj och släktingar var en faktor som 

inverkade negativt på sömnen (Lei et al., 2009), likaså ångest relaterat till anhörigas påverkan av 

patientens sjukdom gjorde att sömnen försämrades (Boonstra et al., 2012) . 

Utöver detta hade uppvaknande mitt i natten och att vakna tidigt på morgonen ett samband med 

störd sömn och svårigheter att somna om (Monas et al., 2012). 

Omgivningsrelaterade faktorer 

Vårdmiljö 

Ljud på vårdavdelningen var en återkommande faktor som orsakade en störd sömn för patienten och 

var i många fall den mest rapporterade orsaken (Boonstra et al., 2010; Büyükyilmaz et al., 2011; 

Spence, Murray, Tang, Butler & Albert, 2011). Ljud som beskrevs som störande för sömnen kom 

från dörrar som öppnas och stängs, det var högtalarutrop, utrustning som flyttas i korridorer och 

luftkonditionering. Andra ljud som inverkade negativt på sömnkvaliteten var telefoner som ringer, 

TV-apparater och toaletter som spolar (Lane & East, 2008; Lei et al., 2009; Spence et al., 2011). Att 

dela rum med andra patienter innebar att människor pratar med varandra, det förekommer 

snarkningar och de rör på sig vilket hade en negativ inverkan på sömnen (Spence et al., 2011). Höga 

ljudnivåer hade en korrelation till om patienter var vakna eller sov och gav en försämrad 

sömnkvalitet (Gardner, Collins, Osborne, Henderson & Eastwood, 2008).  Rumstemperaturen var 
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ytterligare en faktor som identifierades att ha negativ inverkan på sömnen, det gällde både när det 

var för kallt eller för varmt i rummet (Büyükyilmaz et al., 2011).  

Vårdpersonal 

Vårdpersonalen kunde genom sin interaktion med varandra orsaka en negativ påverkan på 

patientens sömn (Boonstra et al., 2010; Lei et al., 2009; Büyükyilmaz et al., 2011; Spence et al., 

2011). Patienterna stördes av att vårdpersonalen pratade med varandra och därmed påverkades 

deras nattsömn negativt (Lei et al., 2009; Spence et al., 2011). Sjuksköterskorna kunde prata vid 

sängkanten och samtala och umgås vid sjuksköterskestationen (Spence et al., 2011). Utöver detta 

kunde vårdpersonal när de gick på avdelningen nattetid orsaka ljud från skorna och det kunde störa 

patienternas sömn (Lei et al., 2009).  

Utförandet av omvårdnadsåtgärder på natten inverkade på patienternas sömn (Boonstra et al., 2010; 

Lei et al., 2009; Büyükyilmaz et al., 2011). Genom att vårdpersonal på natten gick in och ut ur 

patientsalen stördes patienternas sömn (Büyükyilmaz et al., 2011). Att behöva ta medicin kunde ge 

patienten ett obehag vilket gjorde att sömnen försämrades (Lei et al., 2009).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att uppnå syftet att beskriva faktorer som påverkar den inneliggande patientens sömn negativt 

användes en systematisk litteraturstudie som metod och en systematisk sökning, granskning och 

analys utfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver att trovärdighet i en studie bland annat handlar 

om hur överförbart ett resultat är. Överförbarhet innebär huruvida ett resultat kan överföras 

exempelvis till en annan grupp. I studien gjordes ingen diskriminering avseende i vilken kulturell 

kontext de var utförda i, vilket kan anses öka överförbarheten till svenska förhållanden då 

människor från många olika kulturer bor här. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan studier väljas att inkluderas utifrån vilken miljö data har 

insamlats. Studier utförda på intensivvårdsavdelningar uteslöts eftersom det enligt Lundberg (2005) 

ofta innebär att patienten får invasiv vård i en extremt teknisk vårdmiljö vilket bidrar till 

sömnstörningar. Ottosson (2009) beskriver att psykiatrisk vård skiljer sig från andra specialiteter 

bland annat genom användandet av tvång som ett skydd mot patient och dess omgivning. Av denna 
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anledning exkluderades studier utförda på psykiatriska avdelningar. En svaghet med att denna 

grupp exkluderats är att det inte utesluter att patienter med psykiatrisk sjukdom vårdas på somatisk 

vårdavdelning. Studier som utfördes specifikt på patienter med diagnostiserade sömnsjukdomar 

exkluderades då det kan innebära en djupare problematik (Ottosson, 2009). Studier utförda på 

sjukhem och äldreboenden exkluderades också då vården där bedrivs i en annan miljö än den på 

sjukhus. Ytterligare inkluderas bara studier som innefattade individer över 18 års ålder då barn och 

tonåringars sömnmönster ser annorlunda ut än hos vuxna (Åkerstedt, 2001). 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att klinisk forskning är en färskvara som snabbt blir 

gammal och därför inkluderades bara artiklar från de senaste fem åren. Pilotstudier uteslöts då de 

enligt Olsson och Sörensson (2001) är förberedande studier som testar ett undersökningsinstrument. 

De sökord som användes togs fram tillsammans med kontaktbibliotekarie för hälso- och 

vårdvetenskap i Kalmar. I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) får det ses som en styrka 

då professionell sökhjälp konsulterades. I litteraturstudien användes samma sökord i de båda 

databaserna och sökningarna genomfördes på ett systematiskt sätt. Endast två databaser användes 

vilket kan vara en svaghet. Endast studier skrivna på engelska och svenska användes. Om artiklar 

använts vars text var skrivna på ett annat språk än engelska och svenska kunde det styrkt studien 

ytterligare, då urvalet skulle ha blivit större och representerat en större kulturell spridning. Forsberg 

och Wengström (2008) beskriver att omvårdnadsforskning bör inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Endast kvantitativa artiklar blev analyserade vilket får anses vara en svaghet. 

Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmall användes med en subjektiv bedömning av 

artiklarna. Ett poängsystem ansågs inte relevant eftersom olika frågor i en granskningsmall får anses 

ha olika stort värde och alla frågor gick inte att besvara. I enlighet med Forsberg och Wengström 

(2008) ska resultat analyseras utifrån den enskilda artikelns bevisvärde. En svaghet i vår studie kan 

vara att vi inte separerat artiklarna med hög och medelhög kvalitet. 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att analysen presenteras så läsaren har möjlighet att följa 

granskningsprocessen. Analysen är gjord utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2008) metod 

som beskriver de olika stegen med meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier. Koderna 

skapades med hänsyn till meningsenheternas kontext. Då det endast använts kvantitativa artiklar har 

några av meningsenheterna tagits från artiklarnas resultat som delvis bestod av tabeller och 

beskrivande text inte alltid fanns, och detta kan ses som en svaghet då Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) menar att meningsenheter ska tas i ett sammanhang. Vidare beskriver de att 
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meningsenheter inte skall var för stora eller för små och detta har tagits hänsyn till i processen. I 

enlighet med Forsberg och Wengström (2008) har det i analysfasen bestämts hur data analyserats 

och en kvalitativ analysmetod användes. En annan metod kunde använts men den här metoden 

bedömdes lämplig för de artiklar sökningen gav. 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att forskarna eller författarna bör reflektera över sin 

påverkan på resultatet. I studien har de sökta och granskade artiklar inte tagits med eller bort på 

annan grund än de inklusions- och exklusionskriterier som beskrivits eller granskningsmallar som 

använts. Varken analys eller resultat har förvrängts på sådant sätt att det skulle ge fördel eller 

nackdel för någon part och vi har förhållit oss objektiva till det resultat som tagits fram i resultat och 

diskussion.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar sömnen. De huvudsakliga fynden var att 

patienter upplevde faktorer från sig själva (patientrelaterade faktorer) och från vårdmiljön runt 

omkring (omgivningsrelaterade faktorer). Patientrelaterade faktorerna omfattas av somatiska och 

emotionella faktorer och de omgivningsrelaterade faktorerna omfattas av den miljö patienten vistas 

i på sjukhuset samt omvårdnaden som vårdpersonalen utför.  

Patientrelaterade faktorer 

Smärta och andra symptom relaterade till sjukdomen påverkade sömnen negativt. Smärta kan ses 

som en fysisk och psykisk påfrestning vilket Åkerstedt (2001) beskriver som en viktig orsak till 

försämrad kvalitet och kvantitet på sömnen. Sömnbrist kan enligt Foley et al. (1995) leda till att 

smärttröskeln sänks. Smärtans intensitet var korrelerad till försämrad sömn. Smärta kan enligt 

Eriksson (1994)  ge ett outhärdligt sjukdomslidande som bör lindras genom att minska smärtan 

Sjuksköterskan ska enligt Eriksson (1994) motverka smärta och genom att utgå från den 

grundprincipen kan lidandet minskas och den stress som försämrar sömnen motverkas.  Då kan en 

ond cirkel undvikas där smärta och dålig sömn förstärker varandra.   

Patienter kände oro och ångest relaterat till sjukdomsutfall vilket försämrade sömnen. Eriksson 

(1994) beskriver livslidandet som innebär att patienter kan känna oro inför att förintas eller att hela 

livssituationen håller på att förändras till något som patienten inte längre kan hantera eller praktiskt 

klara av.  Ett sjukdomsutfall kan i värsta fall innebära ett reellt hot mot patientens existens. 

Sjuksköterskan har enligt Eriksson (1994) ett ansvar i att hjälpa patienten att hantera denna form av 
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lidande genom att våga möta det. Till sin hjälp kan sjuksköterskan använda sig av 

omvårdnadsprocessen som beskrivs i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor och 

anger att sjuksköterskan ska ”… observera, värdera, prioritera, dokumentera och vid behov 

åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd.” (Socialstyrelsen, 

2005, s.11).  

Omgivningsrelaterade faktorer 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005, s.12) beskriver att sjuksköterskan 

ska ”Ha förmåga att reflektera över, motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö.” 

Med denna grundsyn bör sjuksköterskan alltså sträva efter att förbättra vårdmiljön för patienter. En 

av de faktorer som påverkade sömnen negativt var just ljud. Detta faller under sjuksköterskans 

ansvar att värna om en god vårdmiljö och försöka minimera oljud vare sig det är ljud som uppstår 

från vårdpersonal eller ljud från själva miljön. 

En omvårdnadsåtgärd som visat sig främja sömnen hos patienter inlagda på sjukhus är ryggmassage 

(MacCune, 2010). Massage ger en minskning av stresshormonet kortisol (Field, Hernandez-Reif, 

Diego, Schanberg & Kuhn, 2005) vilket kan ses som en minskning av inre stresstimuli. Resultatet 

stämmer överens med Åkerstedt (2001) som beskriver att stimuli både från inre (patientrelaterade) 

och yttre (omgivningsrelaterade) faktorer inverkar störande på sömnen och att frånvaro av inre 

stresstimuli kan förväntas främja denna. 

Vårdpersonal kan genom att samtala och umgås med varandra producera störande ljud. Sker detta i 

samband med att de utför omvårdnadsåtgärder kan det sammankopplas med vårdlidandet som 

Eriksson (1994) beskriver.  Ett vårdlidande kan till exempel uppstå då vårdpersonal inte tillgodoser 

patientens egen integritet och patienten får inte sina behov tillgodosedda (Eriksson, 1994). En faktor 

som framkom i resultatet var att vårdpersonal störde nattsömnen hos patienter för att utföra 

omvårdnadsarbete. Går det att minska antal tillfällen som vårdpersonal går in till en patient kan det 

sannolikt ses ett ökat tillvaratagande av patientens integritet och därmed ett minskat vårdlidande. 

Halvorsen Bastøe och Frantsen (1998) beskriver hur människor har individuella sömnmönster och 

då detta mönster bryts så kan sömnen hindras. Som resultatet visar finns det flera faktorer som kan 

störa sömnen både relaterat till sjukdomsbild och sovmiljön.  
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Att lindra patientens lidande betyder att tillgodose dennes behov av vård och visa respekt och ge 

bekräftelse (Eriksson, 1994). Enligt Allgulander (2008) kan sjuksköterskan använda en 

sömnanamnes för att få kännedom om patientens sömnvanor och identifiera faktorer som påverkar 

sömnen. Det kan vara en sådan åtgärd som kan minska lidandet i enlighet med Eriksson (1994). 

Sömnanamnesen tror vi kan vara ett verktyg att använda i omvårdnadsprocessen och utgöra en 

grund för att förbättra patientens sömn.  

 

Kliniska implikationer 

För sjuksköterskan innebär resultaten i den här studien att bli medveten om det egna beteendet och 

visa respekt inför patienten. Att prata och umgås med kollegor när patienten försöker sova är inte ett 

professionellt förhållningssätt. I den mån det går kan sjuksköterskan planera omvårdnadsåtgärderna 

i god tid innan patienten ska sova. Miljömässigt kan sjuksköterskan utföra förbättringsarbeten med 

syfte att minimera stimuli så patientens förutsättningar till en god sömn ökar. Exempelvis skulle 

enkelsal kunna erbjudas patienter som har svårt att sova och onödiga ljud från utrustning minskas. 

Symptom från sjukdomen kan sjuksköterskan motverka genom att patienten exempelvis blir 

adekvat smärtlindrad. Sjuksköterskan kan också genom samtal och genom att ge information kunna 

lindra den oro och ångest som patienten känner. 

 

Förslag till framtida forskning 

Det behövs mer forskning inom sömn då det är en outforskad värld hos människan och patienten. 

Det saknas färsk kvalitativ forskning inom området och det vore intressant att få kunskap om hur 

patienten upplever sömnen på sjukhus. Det skulle kunna ge upphov till nya och intressanta 

frågeställningar exempelvis forskning som undersöker patientens upplevda sömnlängd jämfört med 

hur mycket de faktiskt har sovit, då patientens upplevda sömnlängd och kvalitet inte nödvändigtvis 

har ett samband med hur bra de faktiskt har sovit. Även kvalitativa studier som undersöker 

patienters upplevelse av promotiva interventioner för att främja sömnen efterfrågas. Det vore 

intressant att se mer studier som undersöker samband mellan symptom och miljöfaktorer relaterat 

till sömnkvalitet. Om det hade kunnat påvisas ytterligare samband mellan miljön och sömnen hade 

det kunnat ändra hur organisationen inom sjukhus är upplagda och ändra arbetsrutiner för 

vårdpersonalen.  
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Slutsatser 

Patientens sömn är direkt avhängig inre och yttre stimuli. Den goda sömnen främjas av att ha så lite 

av sådana stimuli som möjligt. Sjuksköterskan har med denna kunskap i kombination med sin 

utbildning inom omvårdnad goda möjligheter att främja patientens sömn. Genom att 

uppmärksamma patientens känsloliv och våga möta patientens lidande kan inre stimuli i form av 

oro och ångest minimeras. Genom att sjuksköterskan uppmärksammar patientens smärta innebär det 

att patienten kan ges adekvat smärtlindring och lidandet lindras. Även sovmiljön kan optimeras 

genom att sjuksköterskan verkar för att minska störande yttre stimuli. Genom att se till att ljudnivån 

hålls så låg som möjligt och planera omvårdnadsåtgärderna till rätt tidpunkt skulle sjuksköterskan 

kunna främja patientens sömn.  
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Cinahl Sökord 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar Kvalitetsgranskade* 

Utvalda 

artiklar* 

S1 Sleep 2466 0         

S2 

Sleep 

Disorders 1706 0         

S3 Hospitals 8406 0         

S4 Inpatients 17256 0         

  S1 + S3 17 17 1 1 0 0 

  S1 + S4 86 86 10 8 4 1,2,3,5 

  S2 + S3 3 3 0 0 0 0 

  S2 + S4 31 31 8 5 2 6,7 

PubMed Sökord 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar Kvalitetsgranskade* 

Utvalda 

artiklar* 

S1 Sleep 35560 0         

S2 

Sleep 

Disorders 21030 0         

S3 Hospitals 84563 0         

S4 Inpatients 10245 0         

  S1 + S3 39 39 8 4 2 5, 9 

  S1 + S4 34 34 11 5 2 5, 4 

  S2 + S3 75 75 9 3 2 5, 9 

  S2 + S4 47 47 13 3 3 5, 8, 4 



 

 

Bilaga 2: Artikelmatris. 

Nr Författare 

(År) 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod 

 

Resultat Kvalitet 

1 Boonstra, L., 

Harden, K., 

Jarvis, S., 

Palmer, S., 

Kavanaugh-

Carveth, P., 

Barnett, J. & 

Friese, C. 

(2010). 

USA. 

Clinical Journal of 

Oncology 

Nursing. 

“Sleep 

Disturbance in 

Hospitalized 

Recipients of Stem 

Cell 

Transplantation.” 

Identifiera 

nivån av 

sömnstörning, 

faktorer som 

påverkar 

sömnen samt 

jämföra mellan 

demografiska 

skillnader i 

populationen 

Kvantitativ 

med 

frågeformulär. 

62 patienter 

svarade. 

Ålder hade inget 

samband med störd 

sömn men en andel 

kvinnor upplevde 

störd sömn mer än 

vad männen upplevde 

störd sömn. Den 

största angivna 

orsaken till störd 

sömn var toalettbesök 

och personal som 

störde för att ge vård. 

Medel. 

2 Büyükyilma

z, F.E., 

Sendir, M. & 

Acaroglu, R. 

(2011). 

Turkiet. 

Clinical Nursing 

Research. 

“Evaluation of 

Nighttime Pain 

Characteristics 

and Quality of 

Sleep in 

Postoperative 

Turkish 

Orthopedic 

Patients.” 

Avgöra 

ortoped-

patienters 

karaktär av 

nattsmärta, 

sömnkvalitet, 

faktorer som 

påverkar 

sömnen och 

jämföra sömn 

och smärta. 

Kvantitativ 

med 

frågeformulär. 

75 patienter 

ingick i 

studien. 

Smärta påverkar 

sömnkvaliteten 

negativt. Faktorer 

som påverkade 

negativt: smärta, ljud, 

personal, 

sjukhusmiljö och 

rumstemperatur. 

Medel. 

3 Gardner, G., 

Collins, C., 

Osborne, S., 

Henderson, 

A. & 

Eastwood, 

M. (2008). 

Australien. 

International 

Journal of Nursing 

Studies. 

“Creating a 

therapeutic 

environment: A 

non-randomised 

controlled trial of 

a quiet time 

intervention for 

patients in acute 

care.” 

Utvärdera en 

tyst stunds 

intervention för 

patienter i akut 

vårdmiljö. 

Ljudnivån 

mättes samt 

patienters 

sömnvanor. 

Samt utvärdera 

patienters, 

anhörigas och 

vårdpersonals 

belåtenhet med 

interventionen 

Kvantitativ 

kvasiexperime

ntell studie. 

299 deltagare. 

Interventionen 

genomfördes 

på en bestämd 

tid under 

dagen. 

Demografisk 

data 

insamlades. 

De använde en 

decibelmätare, 

sömnstatus via 

två olika 

skalor och 

slutligen ett 

frågeformulär. 

Noterbar skillnad i 

ljudnivå och vakenhet 

mot sömn där 

interventionsgruppen 

upplevde bättre vila. I 

helhet upplevde 

patienter, anhöriga 

och vårdpersonal 

interventionen som 

positiv 

Medel. 

4 Lane, T., & 

East, L. 

(2008). 

Storbritannie

n. 

British Journal Of 

Nursing. 

”Sleep disruption 

experienced by 

surgical patients in 

an acute hospital.” 

Undersöka 

faktorer som 

störde sömnen 

hos 

kirurgipatienter

. 

Kvantitativ 

och kvalitativ 

med 

frågeformulär 

med 17 

deltagare.  

Det kvantitativa 

visade på att ljud och 

spänning hos 

patienten störde 

sömnen. 

Medel. 
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Resultat Kvalitet 

5 Lei, Z., 

Qiongjing, 

Y., Qiuli, 

W., Sabrina, 

K., Xiaojing, 

L. & 

Changli, W. 

(2009). Kina. 

Journal of Clinical 

Nursing. ”Sleep 

quality and sleep 

disturbing of 

inpatients in a 

Chinese general 

hospital.” 

 

Avgöra 

sömnkvaliteten 

och sömn- 

störande 

faktorer samt 

jämföra 

sjuksköterskors 

och patienters 

uppfattning om 

sömnen. 

Kvantitativ med 

frågeformulär. 

397 patienter 

svarade samt 101 

sjuksköterskor. 

Negativa faktorer 

var: besvärlighet 

och oro över 

sjukdom, 

toalettanvändande 

nattetid, 

sjuksköterskors 

oljud från skor. 

Uppfattningen om 

sömnen skiljde sig 

mellan grupperna. 

Hög . 

6 Monas, L., 

Csorba, S., 

Kovalyo, M., 

Zeligman, 

R., Dror, 

Y.F. & 

Musgrave, 

C.F. (2012) 

Israel. 

Oncology Nursing 

Forum. 

“The Relationship 

of Sleep 

Disturbance and 

Symptom 

Severity, 

Symptom 

Interference, and 

Hospitalization 

Among Israeli 

Inpatients With 

Cancer.” 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

förhållandet 

mellan 

sömnstörningar 

och svårigheten 

av symptom 

hos 

inneliggande 

cancerpatienter. 

 

Kvantitativ 

kvasiexperimentell 

studie. 

Frågeformulär och 

skala. Frågorna 

utredde 

sömnstörande 

faktorer och skalan 

mätte symptomens 

grad. 

Ett samband sågs 

mellan 

svårighetsgraden 

på patientens 

symptom och 

deras 

sömnkvalitet. De 

största enskilda 

sambanden var 

nedstämdhet följt 

av svårigheter att 

minnas. Att vakna 

mitt i natten störde 

också sömnen 

samt toalettbesök. 

Medel. 

7 Spence, J., 

Murray, T., 

Tang, A.S., 

Butler, R.S. 

& Albert. 

N.M. (2011) 

USA. 

Journal of Nursing 

Care Quality. 

“Nighttime Noise 

Issues that 

Interrupt Sleep 

After Cardiac 

Surgery.” 

Att lära sig 

vilka ljud som 

störde 

nattsömnen, 

vilka 

sömnhjälpande 

medel som 

fanns till hands 

och om 

patienters 

karakteristika 

associerades 

med ljud under 

vistelsen hos 

patienter som 

återhämtar sig 

från kardiell 

kirurgi. 

Kvantitativ 

kvasiexperimentell 

studie. 

Frågeformulär, 

patienter fick uppge 

om något ljud 

mellan 23:00 och 

6:00 störde sömnen. 

Om så var fallet 

fick de använda en 

skala för att uppge 

graden av störning. 

En till skala 

användes för att 

beskriva 

insomnande och att 

upprätthålla 

sömnen. 

Majoriteten 

identifierade minst 

ett ljudstörande 

moment. De mest 

rapporterade 

ljuden var: alarm 

på utrustning, 

personer som 

pratar i hallen, 

larmklockor, 

utrustning som 

flyttades i hallen, 

och dörrar som 

stängdes, öppnades 

eller slamrades. 

Medel 
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8 Vati, K., 

Das, K. & 

Sharma, 

M.P. (2008) 

Indien. 

Nursing Journal of 

India. 

“Sleep Distractors 

and Patients’ 

Perceptions.” 

Att identifiera 

störningar av 

sömnen så som 

patienter 

uppfattar dem 

på ett sjukhus 

Kvantitativ 

kvasiexperimentell 

studie. 

Intervjubaserade 

frågeformulär. En 

del var för 

demografi och den 

andra delen i 

formuläret var för 

sömnstörande 

faktorer. 

Många olika 

faktorer som stör 

nattsömnen 

kunde 

identifieras. 

Patienter 

nämnde 

fysiologiska, 

psykologiska, 

rutiner på 

sjukhus och 

omgivande ljud 

som faktorer. 

Låg. 

9 Yoder, J.C., 

Staisiunas, 

P.G., 

Meltzer, 

D.O., 

Knutson, 

K.L. & 

Arora, V.M. 

(2011) 

USA.. 

Arch Intern Med. 

”Noise and Sleep 

Among Adult 

Medical 

Inpatients: Far 

From a Quiet 

Night.” 

Objektivt mäta 

ljud och 

sömnlängd hos 

vuxna patienter 

på medicinsk 

avdelning. 

Kvantitativ 

kvasiexperimentell 

studie. 

Frågeformulär, 

objektiv sömndata 

samlades in med 

band på handvristen 

som mätte 

ljudnivåer. 

Att sjukhusets 

ljudnivå var 

högre än den 

standardnivån 

rekommenderad 

i USA. För hög 

ljudnivå hade en 

signifikant 

relation till 

förlorad sömn.  

Låg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3: Checklista för kvasi-experimentella studier. (Forsberg & Wengström, 2008). 

A. Syftet med studien? 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

 

B. Undersökningsgruppen 

 

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

Randomiserat urval. 

Obundet slumpmässigt urval . 

Kvoturval. 

Klusterurval. 

Konsekutivt urval . 

Urvalet är ej beskrivet. 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

C. Mätmetoder 

 

Vilka mätmetoder användes? 



 

 

 

Var reabiliteten beräknad? 

 

Vad validiteten diskuterad? 

 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

 

Om nej, vilka skillnader finns? 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

 

Om nej, varför inte? 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

Erhölls signifikanta skillnader ? 

 

Om ja, vilka variabler? 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

Instämmer du? 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till en annan population? 



 

 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

 

Överväger nyttan av interventionen ev. Risker?  

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

 

Motivera varför eller varför inte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4: Checklista för randomiserade kontrollerade studier. (Forsberg & Wengström, 

2008). 

A. Syftet med studien? 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

 

B. Undersökningsgruppen 

 

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

När genomfördes undersökningen? 

 

Är powerberäkning gjord? 

 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

 

Vilket antal inkluderas i experimentgrupp (EG) respektiva kontrollgrupp (KG)? 

 

EG= 

 

KG= 

 



 

 

Var gruppstorleken adekvat? 

 

C. Intervention 

 

Mål med interventionen? 

 

Vad innehöll interventionen? 

 

Vem genomförde interventionen? 

 

Hur ofta gavs interventionen? 

 

D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

 

Var reabiliteten beräknad? 

 

Vad validiteten diskuterad? 

 

E. Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG? 

Om nej, vilka skillnader finns? 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

Kan bortfallet accepteras? 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

 

Om nej, varför inte? 

 



 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 

 

Om ja, vilka variabler? 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

Instämmer du? 

 

F. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till en annan population? 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

 

Överväger nyttan av interventionen ev. Risker?  

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

 

Motivera varför eller varför inte! 

 


