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Sammanfattning    

 

Sömn är ett grundläggande behov som bland annat är viktigt för kroppens återhämtning 

och för att människan ska må bra både fysiskt och psykiskt. När människor blir svårt 

sjuka och hamnar på en intensivvårdsavdelning blir sömnmönstret ofta stört. Själva 

sjukdomen påverkar sömnen samtidigt som det finns många olika faktorer i 

intensivvårdsmiljön som bidrar till en störd sömn och dygnsrytm. Det är viktigt att som 

sjuksköterska förstå vikten av sömn och arbeta för att främja en god sömn och normal 

dygnsrytm. Tidigare litteratur har visat på en kunskapsbrist inom detta område hos 

vårdpersonal och att området inte skulle vara så högt prioriterat. Syftet med studien är 

att beskriva intensivvårdssjuksköterskors syn på sömn och dygnsrytm och vad de gör 

för att främja till en normal dygnsrytm för patienter som vårdas inom intensivvården. 

För att samla in data gjordes intervjuer med intensivvårdssjuksköterskor som hade olika 

lång erfarenhet av yrket. Intervjuerna skrevs sedan ut och analyserades enligt kvalitativ 

innehållsanalys. I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskorna ser sömn och 

dygnsrytm som något grundläggande och viktigt för patientens välbefinnande och 

tillfrisknande. För att främja till en normal dygnsrytm beskrivs olika åtgärder som görs 

men att de i vissa situationer kan vara svåra att uppnå på grund av begränsningar i 

intensivvården och dess miljö. Författarna ser att ytterligare kunskap om sömnen och 

dygnsrytmens betydelse för patientens tillfrisknande är ett behov hos personalen. 

Åtminstone bör de diskutera och utbyta tankar kring ämnet för att komma fram till 

rutiner som främjar en normal dygnsrytm. En rutin kan vara att göra individuella 

vårdplaner. De ska dock ha samma mål, nämligen att främja en god sömn och normal 

dygnsrytm för att på så vis leda till ett ökat välbefinnande hos patienterna. 
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INLEDNING 

Att vårdas på en intensivvårdsavdelning innebär att patienten hamnar i en miljö som den 

inte är van att vistas i. Detta tillsammans med svår sjukdom innebär ofta att dag och natt 

flyter ihop och patientens dygnsrytm blir störd. 

 

Forskning visar att ett antal faktorer så som ljud, ljus, temperatur, omvårdnadsåtgärder, 

oro etc. ger störd sömn/dygnsrytm hos patienter som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning (IVA). Däremot finns det färre undersökningar på vad som görs 

för att främja till en normal sömn/dygnsrytm hos denna patientgrupp. 

 

Att i längden inte sova en normal nattsömn och att ha en störd dygnsrytm har visat sig 

ha skadliga konsekvenser för hälsan, välbefinnandet och tillfrisknandet. Tidigare 

forskning visar att kunskaper om sömnens betydelse för hälsa och välbefinnande är 

bristfälliga hos vårdpersonalen och att omvårdnadsåtgärder för att främja en god sömn 

och dygnsrytm inte är så högt prioriterade. Därför tycker vi att det är viktigt att ta reda 

på hur stor vikt sömnen har för intensivvårdssjuksköterskorna i dagens verksamhet och 

vad de gör för att främja en normal dygnsrytm. 

 

 

BAKGRUND 

Intensivvård 

På en intensivvårdsavdelning vårdas svårt sjuka patienter. Dessa är i de flesta fall 

kritiskt sjuka och instabila. Patienterna kräver ständig övervakning då de ofta har en 

manifest svikt eller hotas att drabbas av svikt i vitala funktioner, såsom respiration och 

cirkulation. Patienten är inlagd på IVA på grund av sjukdomens eller skadans 

svårighetsgrad och inte pågrund av dess art. Behandlingsbehovet varierar från 

kontinuerlig medicinsk behandling och avancerad omvårdnad från några timmar upp till 

flera veckor (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Intensivvårdsavdelningen är en 

högteknologisk avdelning där livsuppehållande behandling bedrivs med hjälp av 

apparatur och läkemedel (Morton, Fontaine, Hudik & Gallo, 2005).  

 

Sömn och sömnrytm 

Sömn är ett grundläggande behov för människan som utgör ca en tredjedel av livet 

(Fagius & Aquilonius, 2006).  Sömnens funktion är att tillåta det centrala nervsystemet 

att återhämta sig efter dagens belastning. Energinivåerna, ATP, i cellerna återställs och 

anabola processer med tillväxthormon pågår under sömnen. Förenklat kan man säga att 

sömn är ett tillstånd av sänkt medvetande och en återhämtningsperiod för hjärnan och 

reparation av kroppen (Söderström, 2007; Åkerstedt, 2001).  Pettersson och Ström 

(2007) menar att sömn krävs för att människan ska kunna fungera bra under den vakna 

tiden, både kroppsligt och mentalt, att viktiga processer för minneslagringen sker under 

nattsömnen och att signalsystem som påverkar känslolivet återställer sin kapacitet under 

sömnen. Under sömnen får kroppen behövlig vila, ämnesomsättningen går ner och flera 

uppbyggande processer aktiveras (Pettersson & Ström, 2007).  
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När sömnen inträder blir människan gradvis mer avslappnad, andningen blir lugnare, 

hjärtfrekvensen minskar, blodtrycket sjunker och kroppstemperaturen sänks (Pettersson 

& Ström, 2007). Under en normal sömn sker en rytmisk växling mellan två typer av 

sömn, REM-sömn (rapid eye movement) och NREM-sömn (non rapid eye movement). 

NREM-sömnen delas in i fyra olika stadier som benämns 1, 2, 3 och 4. Efter 

insomningen, som hos friska personer normalt tar 10 till 20 minuter, inträder NREM-

stadier. Det är främst under denna del av sömnen och då särskilt i stadie 3 och 4 som 

återhämtning sker. Mängden NREM-sömn ökar därför efter kraftig fysisk aktivitet 

(Fagius & Aquilonius, 2006). NREM-stadierna 3 och 4 kallas för SWS (slow wave 

sleep) och karakteriseras av mycket långsam hjärnverksamhet. Det är under denna 

sömnfas som det tros att återställandet av hjärnans nervvävnad, tillväxt av organismen 

och reparation av skador orsakade av sjukdom sker (Jönsson, 1995). Efter ca 90 minuter 

inträder REM-sömnen. Denna kännetecknas av att EEG mönstret har viss likhet med 

vakenhetsmönstret och att ögonrörelserna blir livliga samt minskad tonus i tvärstrimmig 

muskulatur (Fagius & Aquilonius, 2006). REM-sömnen anses vara viktig för 

bearbetning av information och minneskonsolidering, det vill säga att minnen kopplas 

samman och förstärks. Om sömnbrist föreligger återhämtas SWS före REM-sömnen. 

Detta tolkas som att den kroppsliga tröttheten och återhämtningen prioriteras före den 

informationsbearbetande delen som REM-sömnen innebär (Jönsson, 1995). Under 

sömnen återkommer REM-sömnen cykliskt och en normal natts sömn innehåller tre till 

fem REM-sömns perioder där varje period har en duration på cirka 15-30 minuter. 

REM-sömnen förekommer något mer under senare delen av natten (Fagius & 

Aquilonius, 2006).  

 

Sömnens olika förlopp kan mätas via registrering av organ och muskelgruppers 

elektriska aktivitet, så kallad polygrafisk mätning av sömn. Registrering görs då av 

hjärnans elektriska aktivitet – EEG (elektro encefalografi), muskelaktivitet – EMG 

(elektro myografi), ögonrörelser – EOG (elektrookulografi) och hjärtverksamhet – EKG 

(elektro kardiografi) (Jönsson, 1995).  

 

Observationer av effekterna av långvarig sömnbrist stöder ovanstående resonemang då 

man bland annat sett att sömnbrist leder till ett försvagat immunförsvar, nedsatt 

motståndskraft mot infektioner, förändringar i syra-bas balans, ökat blodtryck, ökad risk 

för hjärt- kärlsjukdom, ökad hjärtfrekvens, stress och försämrad sårläkning (Cmiel, 

Karr, Gasser, Oliphant & Neveau, 2004; Friese, Diaz-Arrastia, McBride, Frankel & 

Gentilello, 2007; Nagel, Markie, Richards & Taylor, 2003; Patel, Chipman, Carlin & 

Shade, 2008; Åkerstedt, 2001). Smärta är en faktor som påverkar sömnen negativt men 

även det omvända kan förekomma, att sömnbrist leder till ökade smärtupplevelser 

(Griffiths & Peerson, 2005; Monsén & Edéll- Gustavsson, 2005). 

 

Sömnstörningar på IVA 

Ozsancak, D'Ambrosio, Garpestad, Schumaker och Hill (2008) menar att kritiskt sjuka 

patienter har svåra sömnstörningar och typiska störningar av dygnsrytmen, kraftig 

splittring i sömnrytmen, ökade proportioner av mellanstadier av sömn/dvala och förlust 

av SWS och REM sömn. Även i en studie av Friese, et al., (2007) uppdagades att 

sömnen hos patienter som vårdas på IVA är försämrad och att strategier för att främja 

sömn under intensivvård är motiverad. I studien hade patienter som vårdas på IVA en 
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ökning av andelen tid som tillbringades i ytliga stadier av sömn, en minskning av 

andelen tid som tillbringades i djupare stadier av sömn samt en minskning av REM-

sömn jämfört med friska försökspersoner.  Vidare menar Friese et al., (2007) att bristen 

på sömn hos patienter som vårdas på IVA ofta är en förbisedd komplikation som bidrar 

till sämre hälsa och välbefinnande om den inte uppmärksammas. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga 

ohälsa. Hälsa definieras av världshälsoorganisationen (WHO) som ”health is a state of  

complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or 

infirmity” (Hamrin, 1997, s. 47). Enligt Hamrin (1997) ansåg Florence Nightingale att 

omvårdnadens uppgift är att skapa optimala omständigheter för läkning och hindra att 

den läkande processen blir störd eller avbryts. Studier visar att sömn är ett 

grundläggande behov för läkning och tillfrisknande och att den därför bör främjas 

(Cmiel, et al., 2004; Friese, et al., 2007; Nagel, et al., 2003; Patel, et al., 2008; 

Åkerstedt, 2001).  

 

Dygnsrytm 

Dygnsrytmen, den cirkadiska rytmen, kännetecknas av bland annat variationer i yttre 

ljusförhållanden och att sömn och vakenhetsrytmen följer dygnsrytmen gällande 

förändringar i ljus och mörker (Jönsson, 1995). Dygnsvariationens grundprincip är att 

det under dagtid finns en insatsberedskap med katabolism (nedbrytning och frigörande 

av energi) och att det nattetid råder anabolism (uppbyggande process) och vila 

(Åkerstedt, 2001). 

 

De flesta hormonerna i kroppen har toppar och dalar beträffande insöndringen under 

dygnet. Vissa hormoner har toppen på natten medan andra har den största insöndringen 

på dagen. Detta tros påverka sömnen och dygnsrytmen och det tros då att det kan vara 

en samverkan av flera substanser som styr sömnens olika stadier. Melatonin är ett 

hormon som har sin topp av insöndring på natten och sammanfaller tidsmässigt med 

sömntiderna under dygnet (Jönsson, 1995). Ljus som når ögats näthinna stänger av 

melatoninfrisättningen och personen blir därför piggare (Söderström, 2007). Andra 

hormoner som tros kunna ha en inverkan på sömnen och dygnsrytmen, i och med 

variationer i insöndringen under dygnet, är ACTH, kortisol, tillväxthormonet HGH, 

betaendorfiner, prolaktin, adrenalin och noradrenalin (Jönsson, 1995).  

 

Dygnsrytmen styrs av en klockliknande struktur i hypothalamus som kan sägas vara den 

biologiska klockan. Denna struktur styr människans mentala och fysiologiska 

fungerande i cykler om ca 24-25 timmar. Hypothalamus tar emot ljusinformation från 

näthinnan för att ställa in den biologiska klockans rytm (Åkerstedt, 2001). Även i 

kroppens enskilda celler finns mekanismer som styr cellaktiviteten enligt dygnsrytmiska 

mönster. Detta gör att människan är ”programmerad” att vara vakna på dagen och sova 

på natten.  

 

Förutom olika hormoner är kroppstemperaturen en tydlig markör för dygnsrytmen. 

Kroppstemperaturen stiger på morgonen och är som högst mitt på dagen och under 

eftermiddagen för att sedan under kvällen och början av natten sjunka. 

Kroppstemperaturen speglar ämnesomsättningen och variationen ligger runt en grad 
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över dygnet. Den sänkta ämnesomsättningen under natten gör att kroppen och hjärnan 

sparar på energi och därför är människan då som tröttast (Söderström, 2007). 

 

Miljön på IVA 

Miljön på en intensivvårdsavdelning är en miljö som patienten inte är van att vistas i. 

Det finns många olika faktorer som kan påverka patienten och dennes sömn och 

dygnsrytm. Både yttre och inre stimuli kan störa sömnen som är ett ömtåligt 

fysiologiskt tillstånd. Förändrade hormonförhållanden påverkar sömnen, till exempel 

kan en hög nivå av adrenalin minska utsöndringen av melatonin och sömnen på grund 

av detta avbrytas (Jönsson, 1995). Själva sjukdomen leder till negativa tankar och 

skapar oro och ångest hos patienten. Ångest över en ny, okänd livssituation. Detta kan 

påverka sömnen negativt (Broström, Strömberg, Dahlström & Fridlund, 2001). Enligt 

Lee, Low och Twinn (2007) kan en känsla av hjälplöshet vara påtagligt störande för 

sömnen.     

 

Faktorer i miljön som har betydelse för sömnen är till exempel ljud och 

ljusförhållanden, rumstemperaturen, näringstillståndet, omvårdnadsåtgärder som 

hygien, läkemedelsadministrering etc. (Freedman, Kotzer & Schwab, 1999; Honkus, 

2003; Patel, et al., 2008; Tranmer, Minard, Fox & Rebelo, 2003). Ljud kan både verka 

sövande och göra att man vaknar. Hos friska individer kan alltid ljud av en viss styrka 

och höjdläge avbryta sömnen. Detta är en inrotad försvarsmekanism medans monotont 

lågfrekvent ljud verkar sövande. Ljud som inte är förväntade av den sovande, 

exempelvis buller, verkar väckande och stressande (Jönsson, 1995). I en studie av Ugras 

och Öztekin (2007) rapporterar patienterna att de upplever att sömnen oftast störs av att 

de befinner sig i en högljudd miljö. Olika larm, röster, ljud från andra patienter, ljud 

från radio, ljud från syrgasmaskar och telefoner som ringer räknades upp som faktorer 

som stör sömnen. Monsén och Eldéll-Gustavsson (2005) skriver att ljudnivån är 

speciellt hög vid personalens skiftbyten. Ljudnivån ökar i korridoren av all rörelse och 

konversation.  

 

Den omgivande temperaturen kan påverka sömnen. Stora variationer i temperaturen 

omkring patienten har en väckande effekt. Hunger och törst kan avbryta sömnen. 

Ökande kroppsvikt ökar sömnlängden och viktminskning ger vanligen sämre sömn. 

Detta förklaras med brist eller god tillgång på ämnen som är viktiga för uppehållandet 

av sömnprocessen. Sängens komfort har betydelse för sömnen (Jönsson, 1995).  

 

I en studie av Fang och Wang (2007) vars syfte var att undersöka vilka som var de 

huvudsakliga faktorerna som minskade sömnkvalitén hos patienter som vårdades på 

IVA såg man att ålder, grad av sjukdom, nivå av oro och sömnavbrott orsakade av 

medicinska procedurer alla hade negativ effekt på sömnkvalitén. Ugras och Öztekin 

(2007) menar att patienterna även störs av att de är immobiliserade och har smärta. 

 

Honkus (2003) visar i sin studie att det råder brist på kunskap om de olika 

sömnstadierna. Vårdrutiner och bedömningar av patientens tillstånd och tillämpning av 

olika omvårdnadsåtgärder sker alltför ofta. Detta påverkar den kritiskt sjuke patientens 

förmåga till sömn. Vidare menar Honkus (2003) att patienter som vårdas på IVA är den 

patientgrupp som ges minst möjlighet till ostördhet och att kunskap om sömnbrist måste 
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ingå i utbildningen av svårt sjuka patienter och hur man ska främja sömnen på bästa 

sätt. Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är vårdandets 

mål att lindra eller förhindra lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande. 

Förutsättningen för detta är att lidande och välbefinnande ses som unikt för den enskilde 

patienten. Vidare förklaras vårdlidande som det lidande som förorsakas patienten på 

grund av vårdande eller brist på vårdande. Honkus (2003) menar att en störd sömn och 

dygnsrytm leder till ett lidande för patienten och att det därför är viktigt att 

sjuksköterskorna har kunskap om detta och arbetar för att främja en normal sömn och 

dygnsrytm för att optimera patientens välbefinnande och hindra lidande. Eriksson 

(1994) anser att bristande vård orsakar onödigt lidande och att detta beror på otillräcklig 

reflektion och kunskap om mänskligt lidande. 

 

Att sova på IVA 

Enligt Jönsson (1995) är omvårdnaden ofta inriktad på personalens aktiva insatser och 

mindre uppmärksamhet har ägnats åt att åstadkomma en ostörd sovmiljö. Vidare menar 

Jönsson att intresset och kunskapen om sömnen och dygnsrytmens betydelse för 

patienten har minskat. Vårdrutiner har utvecklats med personalens arbetstider och 

bemanning som utgångspunkt. Exempelvis har morgontoalett och provtagningar ålagts 

nattpersonalens tidiga morgonarbete för att underlätta dagpersonalens arbetsbelastning. 

Individuella sömnmönster gör att patienten har olika tider för sänggående och olika 

behov av sömnlängd. Under vistelse på sjukhus är patientens egna möjligheter att 

påverka sin sovsituation begränsad och oftast måste patienterna anpassa sig efter 

sjukhusets rutiner. Som sjuksköterska är det viktigt att respektera sömnen som en viktig 

del i läkningsprocessen då patientens egna resurser kommer till användning (Jönsson, 

1995). Lee (2001) menar att sömn är en viktig del att främja i omvårdnadsarbetet då 

sömnen påverkar patientens välbefinnande och påverkar livskvaliteten.  

 

Vid sjukdom ökar behovet av sömn och vila. Vilostunder på dagen kan därför behövas. 

Dessa vilostunder kan dock göra det svårt för patienterna att somna på kvällen och störa 

deras dygnsrytm (Broström, et al., 2001; Lee, et al., 2007). Precis som näring är sömn 

ett grundläggande och livsnödvändigt behov för människan. Vid sjukdom kan näring 

tillföras utan att patienten medverkar men en normal sömn kan inte tillföras. Många 

intensivvårdspatienter är sederade och det kan tyckas att de genom detta får sin sömn 

och vila. Sederingen ger dock ingen sömn utan bara en farmakologisk 

medvetandepåverkan och den naturliga sömnrytmen åstadkoms därmed inte (Larsson & 

Rubertsson, 2007). Sedering är en avsiktlig nedsättning av centrala nervsystemet. 

Patientens medvetandenivå sänks så patienten blir dåsig (lätt sedering) till kraftig 

sänkning av medvetandenivån (djup sedering). Vid djup sedering får patienten nedsatt 

egenandning och noggrann övervakning krävs. Ventilatorbehandling kan behövas 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

Majoriteten av intensivvårdspatienter behöver sedering för att klara behandlingen på 

IVA. Intensivvårdspatienten befinner sig i en situation där många olika behandlingar 

och procedurer som t.ex. respiratorbehandling ska tolereras. Detta tillsammans med en 

främmande miljö att vistas i kan skapa stress och ångest. Sederingsbehovet är 

individuellt för den enskilde intensivvårdspatienten och förändras under vårdtiden. 

Enighet råder om att ha patienten så lätt sederad som möjligt. Patientens individuella 
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behov avgör vilken grad av sedering som behövs (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

Läkemedel är en viktig aspekt. Effekter av olika läkemedel bör utvärderas för varje 

patient samt identifiera de läkemedel som kan hindra eller störa sömnen (Honkus, 

2003). 

 

För att uppskatta intensivvårdspatientens sederingsnivå används bland annat en så 

kallad MAAS skala (motor activity assessment scale). Det är en skala från noll till sex 

där varje tal anger medvetandetillståndet hos patienten. Detta bedöms av hur patienten 

reagerar på yttre stimuli. Noll innebär ingen reaktion medan sex innebär att patienten är 

farligt agiterad (Delvin et al., 1999). MAAS skalan gör att alla som bedömer 

sederingsnivån måste utgå från samma skala, vilket leder till ett mindre godtycke i 

bedömningen som annars kan vara väldigt individuell hos bedömaren (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009).  

 

Jönsson (1995) menar att sömnmönstret är markant stört hos de som vårdas på sjukhus, 

särskilt de som vårdas på en intensivvårdsavdelning och att sömnbrist är genomgripande 

för denna patientgrupp och påverkar hälsan och tillfrisknandet negativt. En studie av 

Lee, et al., (2007) visade att alla äldre män som vårdas på sjukhus upplevde dynamiska 

förändringar i sitt sovmönster under sjukhusvistelsen, vilket resulterade i sömnavbrott 

och sömnbrist. Enligt Jönsson (1995) får patienter som vårdas på IVA troligen inte sova 

en hel 90-minuts sömncykel på grund av att de kontrolleras kontinuerligt. Faktorer som 

kan verka störande är till exempel personalens pratande, sängförflyttningar, 

förflyttningar av medicinsk apparatur, behandlingar, kontroller och provtagning etc. I en 

studie av Öztekin, et al., (2005) visar resultatet att patienter som vårdas på IVA i snitt 

störs 51 gånger per natt av olika omvårdnadsåtgärder som trycksårsprofylax, munvård, 

monitorering etc. De flesta moment skedde mellan klockan 02 och 05. Enligt Monsén 

och Edéll-Gustavsson (2005) ska en så ostörd period som möjligt eftersträvas mellan kl 

24-05 med syfte att reducera stressreaktioner hos patienterna. 

 

Upplevelse av störd sömn/dygnsrytm och hur patienterna kan bli 

hjälpta 

Patienter som har en störd sömn rapporterar att det påverkar dom negativt fysiskt och 

känslomässigt. De orkar inte så mycket på dagen, deras behov av vila ökar, 

koncentrationsförmågan minskar och de tappar lätt humöret. De upplever en känsla av 

fatigue, likgiltighet, oro och ångest (Broström et al., 2001). Sjuksköterskorna i studien 

av Cmiel, et al., (2004) märkte att patienterna blev vakna och rastlösa när ljudnivåerna 

ökade och att patienterna var för trötta för att delta i mobilisering och för lungtränings 

övningar på dagen. Patienterna sov ofta vid måltiderna och slumrade under hela 

dagarna. Sjuksköterskorna märkte även att patienterna oftare var stressade, förvirrade 

och agiterade när de inte sovit gott på natten.  

 

Patienterna upplevde att om de fick rådgivning och information om sin sjukdom och 

sömn stiger deras känsla av trygghet och möjligheten att få en god sömn ökar. När 

patienterna fick information och förklaring blev de mer medvetna om vad som skulle 

hända och blev mer avslappnade och kunde bättre hantera stress (Broström, et al., 2001; 

Hofhuis, Spronk, van Stel, Schrijvers, Rommes & Bakker, 2008). Broström, et al., 
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(2001) menar att anhöriga kan vara till stor hjälp för patienten som då känner trygghet i 

deras närvaro och engagemang. 

 

Enligt Cmiel, et al., (2004) har alla patienter rätt till en ostörd sömn och det är viktigt att 

sjuksköterskan uppmärksammar patientens sömnproblem och bedriver en omvårdnad 

som ger bra förutsättningar för en god sömn. Detta kan underlättas av att personalen bär 

skor som inte klampar, pratar tyst, undviker onödig konversation nattetid, inte bär 

telefoner på patientrummen och öppnar och stänger dörrar försiktigt.  

 

PROBLEMFORMULERING 

En god sömn och normal dygnsrytm är viktig för en normal funktion i kroppen och för 

att människan ska uppleva fysisk och psykisk hälsa. Under sömnen återställs balansen i 

kroppens organ och nervcellerna i hjärnbarken synkroniseras. Sömnbrist kan bland 

annat leda till oro, agitation, delirium, katabolism och immunhämning. 

 

Inom intensivvården befinner sig patienten i en händelserik miljö som den inte är van 

att vistas i. Forskning visar att det är flera faktorer så som ljud och ljus, temperatur och 

olika omvårdnadsåtgärder som stör patienten. Detta tillsammans med att patienten är 

svårt sjuk gör ofta att dag och natt flyter ihop. Det är då viktigt att 

intensivvårdssjuksköterskan hjälper patienten att bibehålla en normal dygnsrytm då den 

är viktig för patientens hälsa och välbefinnande.  För att kunna främja en god sömn och 

normal dygnsrytm är det viktigt att som sjuksköterska förstå vikten av sömn och normal 

dygnsrytm. Tidigare litteratur har visat på en kunskapsbrist inom detta område och att 

området inte skulle vara så högt prioriterat.  

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors syn på sömn och 

dygnsrytm och vad de gör för att främja till en normal dygnsrytm för patienter som 

vårdas på IVA. 

 

 

METOD 

För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ studie med öppna intervjuer. Under en 

kvalitativ intervju lyssnar forskaren till vad informanten berättar om sin livsvärld. 

Forskaren hör informanten uttrycka sina åsikter och synpunkter med egna ord och får 

reda på deras uppfattning om intervjuns ämne. En kvalitativ intervju söker förstå 

världen ur de intervjuades synvinkel. Kunskap byggs upp genom ett utbyte av 

synpunkter mellan intervjuare och den intervjuade (Kvale, 1997).  

 

Genom samtal lär vi känna människor, får ta del av deras erfarenheter, känslor och 

förhoppningar och om den värld som de lever i. En intervju är ett professionellt samtal 

som har en struktur och ett syfte och bygger på vardagens samtal. Intervjuaren 

presenterar ämnet och är den som definierar och kontrollerar situationen och kritiskt 

följer upp den intervjuades svar på frågorna (Kvale, 1997). 
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Urval 

Deltagarna bestod av sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård. Alla 

arbetade på en intensivvårdsavdelning i Västsverige. Kontakt togs per telefon med 

enhetschefen på den tänkta intensivvårdsavdelningen. Denne informerades om studiens 

syfte och godkände efter att ha kontaktat verksamhetschefen att författarna fick lov att 

genomföra studien. Informationsbrev (bilaga 1) skickades efter detta till 

verksamhetschef och enhetschef. Urvalet skedde genom att enhetschefen på 

intensivvårdsavdelningen överlämnade en lista över personal där det framgick hur lång 

erfarenhet de hade av intensivvård. Författarna fick sedan själva kontakta och välja ut 

sex stycken sjuksköterskor på avdelningen utifrån urvalskriterierna. Deltagarna 

informerades om undersökningens syfte skriftligt (bilaga 2) och muntligt samt att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att dra sig ur. Samtliga 

tillfrågade var positivt inställda till studien och alla gav sitt samtycke till deltagande. 

 

Urvalskriterierna var att två stycken sjuksköterskor skulle ha kort erfarenhet av 

intensivvård (ca 2 år), två stycken skulle ha medellång erfarenhet (ca 10 år) och två 

stycken skulle ha lång erfarenhet (ca 15 år och uppåt). Dessa kriterier uppfylldes, fyra 

kvinnor och två män deltog i studien. 
 

Datainsamling 

Tid bestämdes för intervjuerna som genomfördes i biblioteket på IVA under 

sjuksköterskornas arbetstid. I samband med intervjuerna undertecknades samtycke om 

deltagande (bilaga 3). Deltagarna informerades återigen om syftet med studien och att 

de när som helst kunde dra sig ur studien om de så önskade. Information gavs om att 

intervjuerna spelas in på band. Detta i syfte att senare kunna granska intervjuerna och 

att under intervjun kunna koncentrera sig mer på situationen. Information gavs om att 

enbart involverade personer i studien skulle ha tillgång till intervjumaterialet. 

 

Sex intervjuer med öppna frågor (bilaga 4) genomfördes där intervjupersonerna 

berättade fritt och beskrev det fenomen som studerades utifrån tidigare erfarenheter och 

upplevelser. Författarna genomförde tre intervjuer var. Varje intervju varade i ca 30 

minuter. Den första intervjun var tänkt som en provintervju men innehållet svarade bra 

mot syftet så även den intervjun analyserades. 

  

Efter intervjuerna transkriberades de bandade intervjuerna ordagrant till text. Författarna 

transkriberade tre intervjuer var och alla nedskrivna intervjuer lästes av båda. 

För att deltagarna skulle få möjlighet att delge alla sina erfarenheter omkring det 

studerade ämnet ställdes vid varje intervju frågan om deltagaren hade något mer eller 

annat att tillägga omkring ämnet. 

  

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) valdes. 

Denna metod innebär en tolkning av texter där analysen sker förutsättningslöst.  

Metoden lämpar sig på texter där människor beskriver sina upplevelser. Samtidigt bör 

texten ses i sitt sammanhang där den tolkas med vetskap om intervjupersonernas 

personliga historia, livsvillkor och rådande kultur, vilket i den aktuella studien innebär 
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intensivvårdsmiljön som sjuksköterskorna arbetar i (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). 

 

Analysprocessen började med att båda författarna läste alla sex intervjuerna var för sig 

för att få en helhetsförståelse. Detta upprepades flera gånger för att ingen väsentlig 

information skulle gå förlorad. Analysen gjordes sedan tillsammans.  

 

Analysprocessen innehåller flera begrepp och i detta arbete användes analysenhet, 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod och kategori för att nå fram till resultatet 

av undersökningen. Analysenheten består av hela texten som framkommit under 

intervjuerna. Stycken av text vars innehåll svarade mot syftet togs ut, så kallade 

meningsenheter. Fokus var att finna meningsenheter som beskrev hur 

intensivvårdssjuksköterskorna ser på sömn och vad de gör för att främja till en normal 

dygnsrytm. Meningsenheterna i sin tur kortades ner till mindre text där det centrala 

innehållet bevarades vilket kallas kondensering. Den kondenserade texten 

abstraherades, vilket innebär att innehållet lyfts till en högre logisk nivå. Utifrån den 

kondenserade texten skapades koder, vilket innebär att innehållet beskrivs kortfattat. 

Därefter skapades olika kategorier där innehållet skiljer sig men ändå beskrivs utifrån 

samma fenomen. Varje kategori har en förklarande text som beskriver det 

gemensamma, en röd tråd. Varje kategori följs av flera underkategorier som beskriver 

innehållet av den förklarande texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

En tabell (tabell 1) upprättades med alla uttagna meningsenheter, deras kondenserade 

meningsenheter och koder. Kondenserade meningsenheter med tillhörande koder 

klipptes ut ur tabellen och grupperades tillsammans i kategorier baserade på likheter och 

skillnader i innehåll. Fokus vid en kvalitativ innehållsanalys är just att identifiera 

variationer genom att hitta likheter och olikheter i texten (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Huvudkategorier med tillhörande underkategorier växte genom detta 

arbete så småningom fram. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

 

 

 

Etiska Överväganden  

Deltagarna informerades både skriftligt och muntligt om att det insamlade materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och att det enbart är författarna och handledaren 

som kommer att ha tillgång till materialet. Materialet, både inspelningar och utskrifter, 

skyddas genom att förvaras i låsta utrymmen. Deltagarna informerades även om att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien, utan att ange någon orsak. All 

information som kan röja någons identitet har avidentifierats och deltagarens identitet 

har på så vis skyddats. 

 

 

RESULTAT 

I resultatet redovisas intensivvårdssjuksköterskors reflektioner kring sömn och 

dygnsrytm, hur de uppfattar att patienten påverkas av en fungerande/ icke fungerande 

dygnsrytm, vad de gör för att främja en normal dygnsrytm hos patienterna och vad de 

upplever för begränsningar på vägen dit.   

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

…och om man säger när man 

kommer vidare och ska 

mobilisera patienter eller få 

dom att klara sig ur respiratorn 

osv. så är dom också väldigt 

uttömda, har väldigt uttömda 

resurser så att det är svårt för 

dom att ha energi och kraft till 

att bara mobilisera utan att 

liksom man måste hjälpa dom 

på traven så att dom har alltså 

så att dom hinner vila och gör 

detta under optimala 

förhållanden. 

Uttömda resurser vid 

moblisering. Hjälpa 

patienten genom att 

optimera vila för att 

orka med. 

 

Utan vila ingen 

kraft. 

Väl- respektive 

illabefinnande 

vid 

sömn/sömnbrist. 

Sömn och 

dygnsrytmens 

betydelse. 

Att samla t.ex. att ge 

läkemedel att man ger 

läkemedel i dom perioderna 

som man väljer att patienten 

ska vara vaken och att man 

planerar in perioder då man 

minimerar antalet gånger som 

vi kommer in och stör dom. 

 

Samla 

omvårdnadsåtgärder 

för att minimera 

störande. 

Samla 

omvårdnadsåtgär

der. 

Att minimera 

störande 

faktorer. 

Att vilja men 

inte kunna. 

Få dom att slappna av. Det kan 

ju också vara att dom ligger 

och lyssnar på musik eller 

nånting sånt där i ett nedsläckt 

rum. 

 

Få dom att slappna av 

med hjälp av musik i 

ett nedsläckt rum. 

Hjälp till 

avslappning. 

Att skapa lugn 

och ro. 

Att vilja men 

inte kunna. 
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Resultatet redovisas i två huvudkategorier, Sömn och dygnsrytmens betydelse och Att 

vilja men inte kunna. Dessa innehåller underkategorier vilka är följande: Sömn är 

livsviktigt, Väl- respektive illabefinnande vid sömn/sömnbrist, Att minimera störande 

faktorer, God dygnsplanerig, Främja sömn och dygnsrytm med hjälp av läkemedel, 

Uppmuntra till aktivitet samt Att skapa lugn och ro. 

 

Sömn och dygnsrytmens betydelse 

Intensivvårdsjuksköterskornas reflektioner kring sömn och dygnsrytm handlar om att 

det är något grundläggande och viktigt för patientens välbefinnande och tillfrisknade. 

De beskriver att patienterna ger olika uttryck för en icke fungerande dygnsrytm, såsom 

orkeslöshet och motsträvighet. Detta uppfattar intensivvårdssjuksköterskorna mest i 

mobiliseringsfasen och nattetid. Vid en fungerande dygnsrytm upplever sjuksköteskorna 

att patienterna orkar mer, är gladare i humöret och mer delaktiga. 

Intensivvårdssjuksköterskornas egen syn på sömn och dygnsrytm sätter prägel på deras 

omvårdnadsarbete med patienten på intensivvårdsavdelningen.  

 

Sömn är livsviktigt 

Genomgående i intervjuerna framkommer att intensivvårdsjuksköterskorna anser att en 

normal sömn och dygnsrytm är viktigt för tillfrisknandet, välbefinnandet och för att hela 

människan ska fungera och må bra både fysiskt och psykiskt.  

 

”Någonting som är jätteviktigt, för att vi ska kunna fungera normalt, för att kroppen ska 

kunna få vila på natten och återhämta sig, för att hela systemet ska fungera optimalt.” 

(Informant A) 

 

De intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna anser att dygnsrytmen är delvis 

individuell men grundar sig på att sömnen infaller på natten och att patienten är vaken 

på dagen med några vilostunder. Vidare beskriver de att ljus och mörker är väldigt 

mycket styrande för dygnsrytmen. Ljuset främjar till vakenhet och mörkret främjar till 

trötthet. Sömn är viktigt eftersom den innebär vila, avslappning och bearbetning av det 

som varit under dagen.  

 

Informanterna anser att sömn och dygnsrytm är ett viktigt område men att man lätt blir 

hemmablind och att det inte diskuteras så ofta bland personalen. Det blir oftast 

diskussioner kring enstaka patienter men inte i något större sammanhang. Efter att 

patienter vårdats på IVA erbjuds de att efter några veckor komma tillbaka till 

avdelningen för att se hur det ser ut och få information om vårdtiden. De erbjuds på så 

vis även att ventilera sina tankar omkring tiden på IVA. Personalen upplever att de 

under dessa besök och samtal kan få kännedom om upplevelser som rör sömn och 

dygnsrytm, fast inte detta är i fokus. 

 

”…vi har ju våra postop ivamottagningar, så vi får ju lite inputs om hur det varit att bli 

vårdad här..det är väl inte sömnen i sig som tas upp där i dom flesta fallen men man 

kan förstå att det varit en hel del störningar och en hel del har säkert varit på nattetid 

också eller på sovtid.” (Informant B) 
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Väl- respektive illabefinnande vid sömn/sömnbrist 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver på olika vis hur de uppfattar patienterna när de 

har en fungerande dygnsrytm och hur de påverkas när de inte har det. Sömnen har en 

oerhörd vikt för patienten enligt sjuksköterskorna. Att vara utvilad bidrar till att 

patienten är gladare, piggare och orkar vara aktiv dagtid vilket bidrar till att patienten 

blir normalt trött till kvällen då den normala sömnen ska infalla. Det ena leder till det 

andra och det är viktigt att främja alla enskilda delar som sömn, vakenhet och aktivitet 

för att främja den normala och totala dygnsrytmen. 

 

”Det var mycket lättare att moblisera henne…då sov hon mitt på dan vilket hon 

behövde jättemycket, det gjorde ju alltså att hon var mycket piggare resterande delen av 

dagen så att hon orkade med att mobilisera då och då också var mycket tröttare till 

kvällen så att hon fick mycket bättre sömn  på natten också.” (Informant D) 

 

Patienterna ger uttryck för att de inte har en normal dygnsrytm genom att de är tvära, 

omotiverade och inte vill vara delaktiga på dagtid. Intensivvårdssjuksköterskorna 

märker detta speciellt vid mobiliseringen. Desorientering syns oftare hos de patienter 

som inte sovit nattetid. Det märks även nattetid när inte dygnsrytmen fungerar. 

Patienten är vaken när den normala sömnen ska infalla. Detta bidrar till stress och 

ångest hos patienten och förlänger tiden till tillfrisknande.  

 

”…dom kräver mer smärtlindring..mest på nätterna för när dom inte kan somna då är 

det ju oftast att dom har ont säger dom, fast när dom väl somnar sen så märker man ju 

att dom kräver mindre smärtlindring.” (Informant E) 

  

Att vilja men inte kunna 

För att främja till en normal dygnsrytm är det viktigt att sömnen fungerar normalt. 

Intensivvårdssjuksköterskorna vittnar om att många olika faktorer i intensivvårdsmiljön 

stör patienternas sömn direkt och indirekt. Uppfattningen är att dygnsrytmen ofta är 

störd hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningen. Det arbetas intensivt med 

patienten dygnet runt, särskilt i den initiala fasen och personalen stör så att säga 

patienten hela tiden. Det beskrivs ändå en vilja och medvetenheten om att skapa 

förutsättningar för en bra sömnmiljö. Däremot ses begränsningar i intensivvården och 

dess miljö som försvårar detta. En frustration kan då ses när viljan att skapa optimala 

förhållanden för att främja en normal dygnsrytm krockar med vårdverkligheten. 

Intensivvårdsjuksköterskorna upplever även en maktlöshet då allt som står i deras makt 

för att främja till en normal dygnsrytm ändå inte ger önskat resultat hos patienten. 

 

Att minimera störande faktorer 

Informanterna beskriver att det är många olika faktorer i intensivvårdsmiljön som 

verkar störande och på så vis påverkar sömnen hos patienterna som vårdas på 

avdelningen. Att försöka minimera dessa element anses utgöra en grund för att främja 

till en god sömn.  

 

En medvetenhet hos sjuksköterskorna finns om att sträva efter att skapa förutsättningar 

för en god sömn hos patienterna. Patientsäkerheten och patientens hälsotillstånd styr 
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mycket hur långt de kan minska på exempelvis störande faktorer som ljud och ljus. Det 

är viktigt att prioritera ett tillfredsställande övervak av patienternas vitala funktioner.  

 

” ...och kanske för att minska störningar ännu mer att man om det finns möjlighet att 

man ökar på larmgränserna för att inte ha dom så tajta för att minimera störningar från 

övervakningsapparaterna och så och respiratorerna och sånt där.” (Informant B) 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna anser att ljud och ljus i sig själv är direkt störande för 

sömnen men även indirekt då patienten kan bli orolig. De uppfattar att patienterna blir 

oroliga när det piper och blinkar. Detta indikerar att det att något som är fel, åtminstone 

kan patienten tro det. Oro visar sig vara en dålig förutsättning för att en god sömn ska 

infinna sig. Hjälpmedel som öronproppar och ögonbindel finns på avdelningen och kan 

erbjudas till patienterna för att minska intryck av ljud och ljus. Att minimera så många 

olika störande faktorer som möjligt optimerar patientens möjligheter till en god sömn 

som är viktig för att dygnsrytmen ska fungera. 

 

”… även om det är grannens apparater som larmar vet ju inte patienten det kanske utan 

blir oroliga och får kanske ångest.” (Informant B) 

 

Att se till att patienten ligger skönt i sängen och att temperaturen runt omkring är 

behaglig är andra faktorer som intensivvårdsjuksköterskorna eftersträvar och ser som en 

grundförutsättning för patientens välbefinnande och förutsättning för sömn och vila.  

 

Informanterna upplever att intensivvården är en miljö som oftast är i rörelse och 

förutsättningarna för att en normal dygnsrytm ska kunna främjas kan vara begränsade. 

Undersökningar som måste göras, stora salar med flera patienter och nya patienter som 

kommer in på salen kan verka störande för medpatienter. På en intensivvårdsavdelning 

förekommer alltid situationer som oundvikligen måste prioriteras före ett främjande av 

dygnsrytmen men ett försök att minimera störande moment finns dock i tankarna. När 

patienterna kommer ur den akuta fasen och börjar bli lite friskare och det är dags för 

mobilisering har avdelningen som rutin att flytta in dessa patienter till rum som har färre 

sängplatser om platssituationen tillåter. Dessa patienter som är i mobiliseringsfasen har 

oftast inte längre så mycket farmaka som påverkar medvetandet och blir därför lätt 

störda av vårdmoment som utförs hos de mer ”akuta” medpatienterna.  

 

”… vi använder oss ofta av dom mindre rummen, dom tvådelade rummen för dom 

patienterna som är i en fas där som inte kräver så mycket sedering utan mer 

mobiliseringslägen där de får sin enskildhet… större möjligheter till en ostörd 

nattsömn.” (Informant B) 

 

God dygnsplanering 

Intensivvårdsjuksköterskorna försöker planera och samla olika omvårdnadsmoment till 

samma tidpunkt så att onödigt störande för patienten minskas. Omvårdnadsåtgärder 

såsom vändningar och hygien, undersökningar och administrering av läkemedel 

planeras i möjligaste mån till den tiden då patienten ska vara vaken.  
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Patienterna vänder ofta på dygnet men genom en god planering över dagen bidrar det 

till att främja en normal dygnsrytm. Vilostunder och aktiviteter planeras tillsammans 

med patienten. Detta gör att patienten känner sig delaktig och lugn när den vet vad som 

ska hända under dagen. Ett lugn bidrar till patientens välbefinnande och är en god 

förutsättning för sömn. 

Dygnsplaneringen dokumenteras i form av en cirkel liknande en klocka. Tårtbitar ritas 

in med t.ex. vila mellan 11-13 och mobilisering mellan klockan 13-14. Planen gör att 

personalen mer arbetar efter patienten och en given struktur och kontinuitet skapas. Det 

kan annars lätt bli att patienten får en oregelbundenhet i sin dag och dygnsrytmen blir 

störd.  

 

”...och så gör vi en plan så att alla följer den, då vet patienten också vad som förväntas, 

på förmiddagen så gör man det här och så kommer vilan och så kommer ja så man kan 

följa både vi personal så att vi gör likadant men även patienten då om den är så pass 

med kan följa lite vad som ska hända.” (Informant E) 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna visar en medvetenhet om att de har ett stort inflytande på 

hur patientens dygn kommer att se ut och på så vis påverkan på deras dygnsrytm. 

Personalen har i vissa fall olika uppfattningar om vikten av att inte störa patienterna i 

onödan. Gamla rutiner som t.ex. vändningar varannan timme trots bra madrasser lever 

fortfarande kvar hos en del i personalen och kan störa patienterna i onödan. Detta kan 

minskas med hjälp av en god dygnsplanering. 

 

På den aktuella avdelningen har informanterna tillsammans med övrig personal 

utarbetat vissa rutiner som hjälper till att främja en normal dygnsrytm hos patienterna. 

En av dessa rutiner är lunchvila mellan klockan 11 och 13. Detta följs strikt av hela 

personalgruppen. Patienterna ska under dessa timmar kunna få möjlighet till att vila 

efter morgonens procedurer och orka med eftermiddagens aktiviteter. Hos de patienter 

som har dygnsplanering planeras denna vilostund in i schemat som en tårtbit men även 

hos de patienter som inte har någon upplagd plan är lunchvilan en föreskriven del. 

 

Främja sömn och dygnsrytm med hjälp av läkemedel 

Patienter som vårdas på en IVA har många gånger någon form av sederande läkemedel. 

Dessa läkemedel kan vara till en hjälp för att en patient ska komma till ro och sova gott 

men de kan även påverka cirkulationen, respirationen och medvetandet på ett negativt 

sätt med t.ex. delirium som följd. Dosfrågan kan ibland vara en svår balansgång med 

vilket som är bäst för patienten. Sjuksköterskorna beskriver att patienterna ofta hamnar i 

ett sorts töcken och att de har svårt att skilja på dag och natt. För att hjälpa dessa att 

bibehålla eller få en normal dygnsrytm ges större doser av sederande läkemedel nattetid 

och mindre doser dagtid, och vissa patienter kanske bara får sederande läkemedel på 

natten.  

 

”...så har man ju försökt där med sömntabletter och sånt och det har ju liksom inte 

hjälpt, bara för att bryta detta så att hon ska få en dygnsvila så har man gått in med 

diprivan där eller sömnmedicin då som är intravenöst. Starta den klockan tio då på 

kvällen och stänger av klockan sju på morgonen bara för att man ska försöka få henne 

och vända tillbaka dygnet så att det blir rätt dygnsrytm.” (Informant F) 
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Att vara lugn inombords kan medföra att mindre doser läkemedel behöver ges och på så 

vis vara bra både fysiskt och psykiskt. Att kunna minska på sederande läkemedel och 

opiater på grund av att patienten är lugn och inte kräver lika mycket sådana läkemedel 

gör att patienten blir piggare, orkar med mobilisering bättre och blir normalt trött till 

kvällen. Allt detta främjar en normal dygnsrytm. 

 

”…det är ju självklart så, har dom ont vilket är stressande och dom behöver ju 

lugnande läkemedel, i det fallet fick hon massage istället vilket gjorde att hon inte alls 

behövde lika mycket tyckte hon.” (Informant D) 

 

Uppmuntra till aktivitet 

Det anses som viktigt att inte låta patienterna sova eller vila för mycket på dagen. 

Patienterna på IVA är svårt sjuka och behöver vila och återhämtning för sitt 

tillfrisknande men sjuksköterskorna är medvetna om att begränsa vilan dagtid för att 

främja till en normal dygnsrytm. 

 

Flera av informanterna vittnar om att hålla patienten aktiv och sysselsatt på olika vis 

dagtid kan bidra till att patienten blir trött till kvällen, sover bättre på natten och att den 

normala dygnsrytmen på så vis främjas. För att optimera patientens ork till aktiviteter 

ses lunchvilan som viktig. Aktivitet kan innefatta sjukgymnastik, mobilisering, samtala 

med patienten, se på TV, lyssna på radio etc.  

 

”...och att det är viktigt då att man är aktiv på olika sätt under tiden man är vaken och 

det behöver ju inte vara att man är uppe och springer eller sitter i stol utan att man 

ändå är sysselsatt på något sätt, aktiverad och det kan ju vara, vi har ju olika sinnen.” 

(Informant E) 

 

Att skapa lugn och ro 

Det är viktigt att som personal ha i beaktande att patienterna är sänkta av sin sjukdom 

och har uttömda resurser. Det är viktigt att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 

patienterna att kunna komma till ro och få sova utan att bli störda. Informanterna anser 

att en patient som är lugn har bättre förutsättningar till att slappna av och få en god 

sömn som är viktig för dygnsrytmen. Det finns mycket som kan göras för att bidra till 

att patienterna ska bli så lugna och avslappnade som möjligt. Att som patient inte veta 

vad som händer och sker runt omkring kan skapa oro och att informera patienten om 

vad som ska hända anses därför vara av stor vikt. 

 

”…vi börjar alltid med att berätta för patienten varje pass vi går på vad klockan är vad 

det är för dag.” (Informant C) 

 

 Något annat som kan bidra till lugn hos patienten är närhet och beröring. Detta är något 

som är individuellt och intensivvårdssjuksköterskorna trycker på vikten av att vara 

lyhörd för patienten för att se vad som passar den enskilde. För det mesta upplever 

patienten det som positivt med t.ex. massage, lugnande musik och att de vet att 

personalen finns i närheten.  
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”…sen så just det här med massagen, jag vet det var en patient, hon var jättestressad 

och hade väldigt svårt att slappna av ...flera gånger så somnade hon under tiden som 

hon fick massage.” (Informant D) 

 

Anhöriga kan vara till stor hjälp för att inge lugn men det är även viktigt att det 

markeras att patienten behöver vara ifred och vila ibland. Det kan även vara påfrestande 

för anhöriga som kan känna att de hela tiden måste vara närvarande hos patienten. Att 

kunna erbjuda dessa ett vilorum och en ”paus” ses som ett sätt att främja patientens vila. 

 

”...ibland kanske det är så mycket folk här, eller anhöriga som kommer och hälsar på 

och dom tycker att när dom ändå är här så måste dom ju vara i flera timmar men det 

behöver dom ju inte, det kanske räcker med en timme, för sen kanske den här patienten 

måste vila en timme för och liksom ta igen sig, man orkar ju inte så mycket.” (Informant 

F) 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att nå fram till studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie som metod för att 

samla in data. Materialet analyserades sedan enligt kvalitativ innehållsanalys (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). En kvalitativ intervjustudie är en bra metod för att få 

reda på de intervjuades uppfattning om intervjuns område (Kvale, 1997). Intervjun hade 

öppna frågor. Detta gör att de intervjuade inte ges någon begränsning utan kan tala 

öppet om det valda området.  

 

Vi var båda ovana att intervjua och att använda öppna intervjuer upplevdes kunna vara 

både en fördel och en nackdel. En fördel då informanterna gavs stort utrymme att 

berätta fritt om sina upplevelser omkring det valda området men en nackdel då 

informanterna inte var så pratsamma. Det var då svårt som ovan intervjuare att ställa rätt 

följdfrågor för att informanterna skulle gå djupare på ämnet. Att vi inte har arbetat som 

sjuksköterskor inom intensivvården kan också ha bidragit till att följdfrågor som i 

efterhand ses hade varit lämpliga att ställa missades. Öppenheten hos informanterna i 

studien anses vara blandad. Detta medförde att intervjuernas längd och kvalitet 

varierade. Under analysprocessens gång tycker vi dock att intervjumaterialet i stort är av 

god kvalitet då intervjuerna innehåller upprepningar i varierande grad och upplevs som 

mättade. Det skulle vara intressant att jämföra vårt resultat med vad det skulle ha varit 

om en van forskare gjort samma öppna intervjuer. Likheter mellan alla intervjuer 

framkom men materialet visar även på olikheter i berättelserna.  

 

Det lades ner mycket arbete på att försöka abstrahera de kondenserade 

meningsenheterna. Då det valda området kändes ganska konkret bidrog det till att 

resultatet blev ganska så textnära. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) kan 

abstraktionen och tolkningen ske på olika nivåer och vi ser inte det relativt textnära 

resultatet som något misslyckande. En viss abstraktion och tolkning har ändå gjorts, 

vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är nödvändigt för att resultatet 
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ska bli begripligt och meningsfullt. Tolkningen ökar förutsättningen för att se 

sammanhang och mönster vilket underlättar kategoriseringen av datamaterialet.  

 

Resultatet kan inte ses oberoende av oss eftersom vi är medskapare av intervjutexten 

genom det samspel som råder mellan intervjuaren och informanten under intervjun. Vi 

har varit medvetna om vår förförståelse. Att vi inte har arbetat som sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningen anses vara till fördel på så vis att förförståelsen för fenomenet 

som undersöktes var begränsad. Nackdelen kan ha varit att helheten var svår att se. 

Detta underlättades dock delvis genom att vi gjorde våra kliniska studier inom 

intensivvården.  

 

Intervjuerna gjordes på en intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i Västsverige. Att göra 

alla intervjuer på samma avdelning och sjukhus kan ge ett ensidigt resultat men också 

lättare tydliggöra de enskilda sjuksköterskornas syn kring det valda ämnet än om 

intervjuerna gjorts på flera orter. Syftet med våra urvalskriterier, att 

intensivvårdssjuksköterskor med olika lång erfarenhet skulle ingå i studien, var att öka 

resultatets generaliserbarhet och inte att jämföra de olika gruppernas upplevelser av det 

studerade ämnet.  

 

Resultatet lyfter fram det utmärkande som är presentabelt för det som var avsett att 

beskrivas vilket anses ge resultatet dess giltighet. Urvalet av både män och kvinnor med 

olika lång yrkeserfarenhet har också betydelse för resultatets giltighet då kvalitativ 

innehållsanalys eftersträvar att beskriva variationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). Citat har presenterats från intervjuerna vilket förstärker giltigheten ytterligare 

och ger läsaren möjlighet att bedöma vår tolkning. Analysarbetet har noga beskrivits 

och vi har läst samtliga nedskrivna intervjuer samt gemensamt analyserat genom 

reflektion och diskussion vilket ökar tillförlitligheten.  

 

 

Resultatdiskussion 

Kunskap, diskussion och reflektion skapar nya möjligheter 

Då det i litteraturen framkommer hur viktigt det är för hälsan, välbefinnandet och 

tillfrisknandet att ha en normalt fungerande dygnsrytm men att inte främjandet av en 

sådan prioriteras så högt inom sjukvården tyckte vi att området var intressant att 

undersöka. Åkerstedt (2001) menar att sömnbrist hos patienter som vårdas inom 

intensivvården ofta är en förbisedd komplikation. Nyare forskning tyder fortfarande på 

att detta är ett problem då ytterligare studier rekommenderas och vårdpersonal 

rekommenderas att inhämta kunskap om sömnens betydelse för hälsan och 

välbefinnandet. Likt Fagius och Aquilonius (2006) vittnar våra informanter om att sömn 

och att ha en normalt fungerande dygnsrytm är ett grundläggande och viktigt behov för 

välbefinnandet och tillfrisknandet hos patienten och att det därför är viktigt att främja. 

Detta tyder på att kunskap finns hos intensivvårdssjuksköterskorna. Något som skulle 

tala för att det ändå finns en kunskapsbrist är att vissa rutiner som är ogynnsamma för 

en normal sömn och dygnsrytm fortfarande lever kvar. Det kunde t.ex. förekomma 

vändningar av patienter onödigt ofta. Det framkom även att 

intensivvårdssjuksköterskorna inte diskuterade området så ofta utan mest i vissa fall hos 

enstaka patienter om det var något som var ett uppenbart problem men att det inte 



 

 

 

18 

diskuterades i det stora hela. Vad detta beror på kan ifrågasättas. Betyder det att området 

inte tycks vara nog viktigt för att tas upp, alltså att det ändå inte finns tillräckliga 

kunskaper om ämnet, eller kan det vara personalresurser och avdelningens rutiner som 

påverkar? Det skulle även kunna vara så att det är personalens egna syn på sömn och 

dygnsrytm som påverkar valet av åtgärder som görs för att främja till en normal 

dygnsrytm. 

 

Genomgående i intervjuerna trycker sjuksköterskorna på att de försöker ”hålla hårt” på 

lunchvilan mellan 11-13 då patienten ska ges möjlighet att vara ifred. Lunchvilan är en 

rutin som respekteras av alla yrkeskategorier. Vi tolkar resultatet som att informanterna 

är noga med lunchvilan för att de är medvetna om att den bidrar till att främja en normal 

dygnsrytm då patienten blir utvilad och orkar med mobiliseringen. Mobiliseringen leder 

till att patienten blir normalt trött till kvällen. Något som förvånar oss är att man utöver 

lunchvilan inte diskuterar på vilket sätt den övriga tiden ska disponeras för att främja en 

normal dygnsrytm hos patienten. Det verkar då vara den enskilde sjuksköterskans syn 

på sömn och dygnsrytm som präglar vården. Att de flesta har en syn av att området är 

viktigt kanske gör att det fungerar skapligt hos patienten. Om området diskuterades mer 

i grupp över alla personalkategorier skulle troligtvis framsteg göras när allas 

erfarenheter kan utbytas. Cmiel, et al., (2004) menar att det är viktigt att all 

vårdpersonal får utbildning i hur viktigt det är att sömnen fungerar hos patienterna. Det 

är viktigt att personalen verkligen uppmärksammar vad det är för faktorer som stör 

sömnen och att detta diskuteras i personalgruppen för att komma fram till rutiner som 

främjar en god sömn. Identifikation av detta kan bidra till val av rätt metod för att 

främja sömnen. Ibland kanske läkemedel behövs och ibland kanske bara en lugnande 

närvaro kring patienten. I intervjuerna framkom att intensivvårdssjuksköterskorna lätt 

blir hemmablinda vilket vi tycker tyder på att området bör diskuteras och reflekteras. Ett 

lämpligt forum att diskutera sömn och dygnsrytm vore t.ex. på en stor arbetsplatsträff 

där alla personalkategorier deltar. Informanterna vittnar om att en del i personalgruppen 

som är av den äldre skolan fortfarande har kvar ett visst tänk som inte är så gynnsamt 

för att främja sömnen. Att sömnens betydelse ses med olika ögon kan enligt oss bidra 

till att området undviks att tas upp i grupp men att det just därför är än mer viktigt att 

det diskuteras. Monsén och Edéll-Gustavsson (2005) anser att det är viktigt att rutiner 

följs upp och att källor som stör sömnen identifieras och diskuteras. Inför varje 

arbetspass bör personalen diskutera arbetets upplägg för att inte störa patienterna i 

onödan. Sömnen är många gånger viktigare än att avdelningens rutiner måste följas. 

Patel, et al., (2008) menar att terapier som försöker minimera sömnstörningar bör 

införlivas av all vårdpersonal och att vidare forskning inom sömnförlust inom 

intensivvården behövs samt att effektiva protokoll kan utvecklas för att minimera 

sömnförlust i dessa miljöer. Dogan, Ertekin och Dogan (2005) skriver att 

sjuksköterskorna verkligen bör tänka till om olika omvårdnadsåtgärder är nödvändiga 

och inte störa patienterna i onödan.  

 

Eftersom vi ser att lunchvilan, som är en rutin på avdelningen, följs strikt tror vi att om 

man diskuterar och reflekterar kring sömnen och dygnsrytmens betydelse och hur den 

kan främjas kan komma fram till nya riktlinjer som främjar patientens sömn och 

normala dygnsrytm. Dessa nya riktlinjer skulle förmodligen även de följas och ge bättre 

förutsättningar för patienten. Riktlinjerna skulle kunna vara till hjälp för att utforma 

individuella vårdplaner. Att ha riktlinjer eller som rutin att skapa individuella 
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vårdplaner skulle innebära att den enskildes behov uppmärksammas och tillgodoses. 

Det är viktigt att skapa rutiner som hjälper och inte stjälper patienten. Enligt Bahtsevani, 

Wilman, Rohlin och Levi (2006) bör det i sjuksköterskans arbete finnas tid till att ta del 

av ny forskning och uppdatera sin kunskap. En evidensbaserad vård innebär att använda 

bra vetenskaplig kunskap tillsammans med klinisk erfarenhet. Sjuksköterskan ska se 

den enskilde patientens vårdbehov och utifrån evidensbaserad kunskap och kliniska 

erfarenheter välja de åtgärder som har bäst effekt för individen. Även Fox (1999) ger 

förslag på att individuella vårdplaner bör upprättas. Genom att dokumentera 

sömnmönster och tillgodose patientens individuella sömnbehov kan sömnproblem 

undvikas. Patientens tid för sänggående och övriga rutiner ska ingå i planen. Det är 

viktigt att observera patientens sömnmönster innan sömnmedicin sätts in ifall sömnen 

kan främjas på annat vis, men patienterna kan behöva sömnmedicin och smärtlindring 

för att komma över individuella sömnproblem och därmed komma till rätta med 

dygnsrytmen.  

 

På den aktuella intensivvårdsavdelningen gjorde man planer för den enskilde patienten 

först när denne uppvisade tydliga störningar i dygnsrytmen och när vården på IVA blev 

långvarig. Detta gjordes för att patienten skulle få en struktur och kontinuitet och 

försöka bibehålla en normal dygnsrytm. Denna plan ser vi som en god hjälp men ändå 

inte fulländad då patientens individuella behov inte helt och hållet kan tillgodoses på 

grund av sjukvårdens rutiner. Förutom sjukvårdens rutiner och begränsningar i 

intensivvårdsmiljön kan det vara en svårighet att tillgodose patientens individuella 

behov pga. att man inte vet dennes ”friska” vanor. Att då ta hjälp av anhöriga och så 

klart av patienten själv i den mån det går är av stor vikt. Enkla individuella saker som 

att t.ex. ha strumpor på fötterna nattetid kan ha stor betydelse för patientens komfort och 

möjlighet till avslappning för att komma till ro och somna. Henderson (1969) menar att 

alla människor har grundläggande behov men att två personer inte är lika och har därför 

olika mönster i behoven. Som sjuksköterska kan man därför aldrig fullt ut förstå och 

tillgodose patientens behov för välbefinnande. Sjuksköterskan kan endast assistera 

patienten i åtgärder som leder till hälsa och välbefinnande. 

 

Om man införde individuella planer för att främja en normal sömn och dygnsrytm redan 

på ett tidigare stadium tror vi att det skulle bli mindre uttalade störningar och på så vis 

vara positivt för patientens välbefinnande. Vår åsikt är att det säkerligen alltid kommer 

att vara begränsningar i möjligheten att tillgodose den enskilde patienten och främja en 

normal dygnsrytm på grund av att det är just intensivvård som bedrivs och avdelningens 

rutiner men att det skulle gå att förbättra genom ökad kunskap, diskussion och 

reflektion hos personalen.  

 

Har alternativa metoder en plats inom intensivvården? 

De intervjuade sjuksköterskorna beskriver hur de sett att lugn och ro hos patienten 

bidrar till minskade smärtupplevelser och att det är en förutsättning för att patienten ska 

kunna somna. Att som sjuksköterska vara lyhörd för vad den enskilde patienten behöver 

för att bli lugn anses viktigt. Detta kan bidra till patientens välbefinnande och kan t.ex. 

nås genom användandet av massage, musik eller att bara finnas i närheten, beroende på 

patientens individuella önskemål. Lyhördheten som informanterna vittnar om ser vi som 

ett sätt att främja hälsa och välbefinnande. I likhet med Florence Nightingales tes om att 
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omvårdnadens uppgift är att skapa optimala omständigheter för patientens tillfrisknande 

kan olika åtgärder för att främja till en god sömn och normal dygnsrytm ses som en 

uppgift (Hamrin, 1997). Att använda sig av massage och lugnande musik har provats på 

vissa patienter som haft uppenbara bekymmer med att komma till ro. Detta är dock 

inget som är vedertaget på avdelningen utan provas lite sporadiskt. Vi tror att det kanske 

beror på att personalen saknar utbildning. Under våra verksamhetsförlagda studier har vi 

sett att vissa sjuksköterskor använder sig av massage för att lugna patienterna medan 

andra inte gör det. Vissa tar istället till läkemedel som sänker medvetandet. Detta görs 

utan att först ha provat alternativa metoder. Förutom att skapa ett lugn hos patienten ser 

vi det som ett sätt att undvika läkemedelsbiverkningar och dessutom tror vi att massage 

kan ge en längre varaktighet än läkemedel.  

 

Sjuksköterskorna vittnar om att de sett positiva effekter av massage. Detta kan vi se som 

en god cirkel, att skapa lugn med t.ex. massage gör att patienten slappnar av och 

somnar, blir utvilad och orkar mobiliseras, upplever sin förbättring, blir lugn, sover gott 

osv. Detta stämmer väl överens med studien av Richards, Nagel, Markie, Elwell och 

Barone (2003) där massage ses som en effektiv åtgärd för att minska ångest och ge 

muskelavslappning hos svårt sjuka patienter och på så vis vara en bra åtgärd för att 

främja en god sömn. Samtidigt sågs massage ge en minskad hjärtfrekvens, lägre 

andningsfrekvens och minskad syrekonsumtion.  Patienterna som fick massage och 

taktil beröring somnade ofta under pågående behandling och sov gott efter att 

behandlingen hade avslutats. Att som vårdpersonal ha utbildning i massage och kunna 

utföra detta på patienter ansågs vara av värde och något som borde eftersträvas. Även 

resultatet i vår studie vittnar om att fler i personalen borde få utbildning i massage och 

taktil beröring då endast en personal hade detta i nuläget. Vi är övertygade att om fler i 

personalen fick utbildning skulle onödigt vårdlidande kunna undvikas. Något som ändå 

är positivt är att sjuksköterskorna i brist på utbildning inte ser detta som något stort 

hinder. Att i stället göra enkla åtgärder som att smörja fötter och ben görs med en 

medvetenhet om att beröring har en positiv effekt på välbefinnandet. Även Henricson 

(2008) visar i sin studie att patienter som får taktil beröring erfar detta som något 

positivt. De upplever att det finns ett hopp för framtiden och finner under behandlingen 

en trygghet där sjukdom och smärta glöms bort. Störande ljud stängs ute. I likhet med 

massage kan musikterapi bidra till att främja till en god sömn då det minskar ångest. 

Det är dock viktigt att sjuksköterskorna förvissar sig om att patienterna tycker om att 

lyssna på musik. Musik innehållande stränginstrument med låga toner och lugnt tempo 

har visat sig ge bäst effekt (Lai & Good, 2006; Richards et al., 2003). Musik användes 

även på avdelningen där vi genomförde vår studie. Musiken användes i syfte att skapa 

lugn hos patienten som sågs som en förutsättning för att en god sömn skulle infalla. 

Samtidigt sågs musiken som en aktivitet för att hålla patienten sysselsatt och på så vis 

främja en normal dygnsrytm. 

 

Slutsats 

Studien visar att intensivvårdssjuksköterskorna är medvetna om sömnen och 

dygnsrytmens betydelse för patientens hälsa och välbefinnande. Att på olika vis främja 

till en normal dygnsrytm ses som viktigt fast det i intensivvårdsmiljön och 

intensivvårdsarbetet finns begränsningar på vägen. Ämnet diskuteras inte så ofta inom 

personalen mer än i enstaka fall som rör vissa patienter som har uppenbara bekymmer 
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med dygnsrytmen. Om ämnet diskuterades på t.ex. en arbetsplatsträff tror vi att många 

tankar och erfarenheter skulle kunna utbytas och bidra till bättre rutiner i främjandet till 

en normal dygnsrytm och värdet som det har för patienten. Då en god sömn och normal 

dygnsrytm är viktig för patientens läkningsprocess och tillfrisknande skulle kanske 

vårdtider kunna kortas ner om hela personalgruppen arbetade efter rutiner som de 

tillsammans arbetat fram. Vi förordar likt tidigare forskning att vidare kunskap om 

ämnets betydelse bör inhämtas av personalen för att de verkligen ska kunna optimera 

förutsättningarna för patienten så den bevarar en normal dygnsrytm. Tid för 

sjuksköterskorna att inhämta kunskap om ämnet bör avsättas under arbetstid. Ett annat 

sätt att uppdatera sin vetskap vore att tillsätta en arbetsgrupp som har detta som sitt 

område och att de sedan förmedlar vidare till sina kollegor. Då vi inför studien tagit del 

av den befintliga forskningen ser vi ett behov av att vidare studier kring 

intensivvårdspatientens sömn och dygnsrytm behövs.  
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

Till enhetschefen på intensivvårdsavdelningen 

 
Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen inom intensivvård på 

institutionen för vårdvetenskap vid högskolan i Borås. I utbildningen ingår ett 

examensarbete. 

 

Forskning visar att ett antal faktorer ger störd sömn/dygnsrytm hos patienter 

som ligger på IVA och att detta utgör ett problem. Vi är intresserade av vad 

sjuksköterskorna gör för att främja en normal dygnsrytm hos patienten på IVA. 

 

Vi önskar att du som enhetschef utser sex sjuksköterskor som arbetat minst 2 år 

på IVA. Intervjupersonerna bör vara intresserade av ämnet och ha en vilja att 

dela med sig av sina erfarenheter. Vi är tacksamma om sjuksköterskorna kan 

avsätta cirka en timma för samtal. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in på band. Det insamlade materialet kommer 

endast att handhas av personer som ingår i projektet och behandlas 

konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

 

Vi kontaktar er via telefon om ett par dagar för besked och hoppas komma igång 

så snart som möjligt med intervjuerna. 

Vår handledare heter Eva Persson och är lektor på institutionen för 

vårdvetenskap vid Borås Högskola och kan vid frågor nås på telefon 033-

4354797 eller E-post eva.persson@hb.se. 

 

Med vänlig hälsning  

 

Cecilia Dufva Svahnström   Karolina Strålin  

mobil:076-3462292   mobil:070-9580617 

E-post:ceciliadufva@hotmail.com  karolina.stralin@hotmail.com 
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Till intensivvårdssjuksköterskan på 

intensivvårdsavdelningen 
 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen inom intensivvård på 

institutionen för vårdvetenskap vid högskolan i Borås. I utbildningen ingår ett 

examensarbete. 

 

Forskning visar att ett antal faktorer ger störd sömn/dygnsrytm hos patienter 

som ligger på IVA och att detta utgör ett problem. Vi är intresserade av vad 

sjuksköterskorna gör för att främja en normal dygnsrytm hos patienten på IVA. 

 

I vår studie har vi önskemål om att få intervjua dig som är 

intensivvårdssjuksköterska. Tillstånd för studien har givits av enhetschef och 

verksamhetschef för avdelningen. 

 

Du som är villig att delta ska vara intresserad av ämnet och kunna dela med dig 

av dina erfarenheter. Intervjun beräknas ta cirka en timma. 

 

Intervjun kommer att spelas in på band. Det insamlade materialet kommer 

endast att handhas av personer som ingår i projektet och behandlas 

konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

 

Telefonkontakt kommer att tas med dig för att bestämma tid och plats.  

Vår handledare heter Eva Persson och är lektor på institutionen för 

vårdvetenskap vid Borås Högskola och kan vid frågor nås på telefon 033-

4354797 eller E-post eva.persson@hb.se. 

 

 

Med vänlig hälsning  

 

Cecilia Dufva Svahnström   Karolina Strålin 

mobil:076-3462292   mobil:070-9580617 

E-post:ceciliadufva@hotmail.com  karolina.stralin@hotmail.com

mailto:eva.persson@hb.se
mailto:karolina.stralin@hotmail.com
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Skriftligt samtycke till att delta i studien vad en sjuksköterska gör 

för att främja till en normal dygnsrytm hos patienten på IVA. 
 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen angående studien vars syfte är 

att ta reda på vad du som sjuksköterska gör för att främja till en normal 

dygnsrytm hos patienten på IVA. 

Jag har tagit del av den muntliga informationen som givits idag.  

Jag har givit mitt samtycke att resultatet av intervjun kommer att publiceras i 

vårt examensarbete på magisternivå. 

Jag accepterar att intervjun spelas in på band och att materialet kommer att 

behandlas under sekretess. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta det 

när som helst utan förklaring. 

Vår handledare heter Eva Persson och är lektor på institutionen för 

vårdvetenskap vid Borås Högskola och kan vid frågor nås på telefon 033-

4354797 eller E-post eva.persson@hb.se. 

 

 

 

Datum  

 

..…………………………………………...  

 

Intervjupersonens namn 

 

……………………………………………. 
 

Intervjupersonens underskrift 

 

…………………………………………….. 

 
 

Med vänlig hälsning  

 

Cecilia Dufva Svahnström   Karolina Strålin 

mobil:076-3462292   mobil:070-9580617 

E-post:ceciliadufva@hotmail.com  karolina.stralin@hotmail.com 
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Intervjuguide  
 

Välkommen!  Presentation! 

 

Berätta vad syftet är! 

 

Fråga om hur lång erfarenhet? 

 

Lämna information om det etiska för påskrift. 

 

Frågeområden 

 
Vi vill att du berättar vad sömn och dygnsrytm innebär för dig och hur du upplever att 

patienten påverkas när det fungerar eller inte fungerar. Ge gärna exempel.  

 

Beskriv vad du gör för att främja sömnen och dygnsrytmen för IVA patienten? 

Kan du berätta om en situation där du främjat sömn för patienten? 

 

Kan du beskriva en situation där du sett att sömn och dygnsrytmen blivit störd hos patienten? 

 

Kan du beskriva hur du anser att det påverkar patienten om han/hon haft störd eller ostörd 

sömn. 

 
 

 


