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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Forskning visar att sömn har en direkt koppling till flera av våra vanligaste 

folkhälsosjukdomar och är därmed minst lika viktig för hälsan som andra 

livsstilsfaktorer. Sömnstörningar är ett samlingsbegrepp som innefattar 

bland annat insomni. Insomni innebär att en person har svårt att somna, 

vaknar flera gånger under natten, vaknar för tidigt och är påverkad av 

trötthet dagtid. Ungefär tio procent av befolkningen lider av insomni. 

Syfte:  
En litteratursammanställning av kunskap kring omvårdnadsåtgärder för att 

stödja vuxna personer med insomni. 

Metod: En litteraturstudie i form av en kunskapssammanställning med tio 

vetenskapliga, kvantitativa artiklar. Databaserna som använts är CINAHL 

Complete och PubMed.  

Resultat: Författarna fann tre huvudkategorier inom omvårdnadsåtgärder: kognitiv 

beteendeterapi för insomni (KBT-I), ljud -och avslappningsövningar samt 

övriga omvårdnadsåtgärder. Resultatet visar att KBT-I och blockering av 

blått ljus hade störst positiv effekt på insomni och dagtidssymtom.  

Diskussion: I resultatdiskussion diskuteras KBT-I, dagtidssymtom och blockering av 

blått ljus med stöd av Virginia Hendersons behovsteori. Författarna finner 

stöd i forskning till sitt resultat vilket går i linje med Hendersons teori som 

lyfter vikten av icke farmakologisk behandling. Vidare kommer författarna 

fram till att sjuksköterskan även bör stödja patienter till ökad kunskap om 

sömn och sömnvanor. 

Nyckelord: Insomni, omvårdnadsåtgärder, intervention 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Research shows that sleep has a direct link to several of our most common 

public health disorders, and that sleep is just as important for health as 

other lifestyle factors. Sleep disorders is a collective term that includes, 

among other things, insomnia. Insomnia means that a person has difficulty 

falling asleep, wakes up several times during the night, wakes too early 

and is affected by daytime fatigue. About ten percent of the population 

suffers from insomnia. 

Aim: 
A literature review on nursing interventions to support adults with 

insomnia. 

Method: A literature review with 10 scientific, quantitative articles. The databases 

used are CINAHL Complete and PubMed. 

Results: 
The authors found three main categories within nursing measures: 

cognitive behavioral therapy for insomnia (KBT-I), sound and relaxation 

exercises, and other nursing measures. The result shows that KBT-I and 

blocking of blue light had the greatest positive effect on insomnia and 

daytime symptoms. 

Discussion: In the results discussion, KBT-I, daytime symptoms and blocking of blue 

light are discussed, supported by Virginia Henderson's theory of needs. 

The authors find support in research to their results, which is in line with 

Henderson's theory of non-pharmacological treatment. Furthermore, the 

authors conclude that the nurse should also support patients for increased 

knowledge about sleep and sleep habits. 

Keywords: Insomnia, Nursing care, Intervention 
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1. Inledning 

Sömn är ett av våra basala behov och en viktig förutsättning för att vi ska fungera både 

kroppsligt och mentalt. Vi har på olika sätt intresserat oss och kommit i kontakt med sömn. 

Dels genom populärvetenskapliga böcker som exempelvis ”Sömn, sömn, sömn” av författarna 

Christian Benedict och Minna Tunberger, där intresset för sömnens betydelse för människans 

hälsa och välbefinnande väcktes. I och med boken fick vi ett bredare perspektiv och en inblick 

i hur viktig sömnen är för att motverka sjukdom och att sömnkvaliteten påverkar så många 

funktioner i människans fysiska och psykiska hälsa.  

Även på andra håll, exempelvis via arbete och praktikplatser har vi mött patienter som 

uttryckt att de sovit dåligt under lång tid, men där den primära orsaken till sjukvårdstillfället 

gjort att sömnbesväret kommit i skymundan. Samtidigt verkar både hälso- och sjukvården och 

allmänheten visa på ett större intresse för sömn än tidigare.  

Vi blev nyfikna på att veta mer och ville utforska vilka omvårdnadsåtgärder som finns och 

som vi, som blivande sjuksköterskor, kan använda i arbetet med patienter. 

 

2. Bakgrund 

Vårdvetenskaplig forskning visar att sömn har en direkt koppling till flera av våra vanligaste 

folkhälsosjukdomar och är därmed minst lika viktig för hälsan som andra livsstilsfaktorer 

(Asp & Ekstedt, 2014). Annan forskning visar att sjuksköterskor är osäkra på sina kunskaper 

om sömn och saknar effektiva omvårdnadsåtgärder för att förbättra sömnen (Gellerstedt, 

Medin, Kumlin, & Karlsson, 2015). Vidare finns mycket forskning globalt på ungas 

sömnvanor som visar att sömnproblem och insomni är vanligt förekommande 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). En förklaring som ges är nya, moderna vanor som 

skärmanvändning och ljuskällor i stad- och inomhusmiljö som påverkar vår sömncykel och 

dygnsrytm. Trötthet påverkar inte bara en persons hälsa utan även ekonomin på samhällsnivå 

(Hillman et al., 2018). En direkt kostnad är det vårdbehov som uppstår hos en person som 

söker hjälp på grund av sömnbesvär och symtom på trötthet (Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering, SBU, 2010. Om man räknar in produktionsbortfallet för alla arbetsföra 

personer som lider av insomni blir det dels i form av faktiska sjukskrivningstal och lägre 

sysselsättningsgrad samt ett mindre effektivt utfört arbete vilket ger sänkt produktivitet och 

lägre avkastning.  
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2.1 Sömn 

Sömn är viktigt och tillhör våra basala behov (Asp & Ekstedt, 2014). Vid sömn sjunker 

medvetandet, ämnesomsättning och kroppstemperaturen, stressnivåerna minskar och 

hormonnivåer balanseras. Under sömnfaserna går majoriteten av kroppens funktioner ner i 

viloläge medan hjärnhalvorna fortsätter kommunicerar mellan varandra. Hjärnan rensas på 

slaggprodukter och bearbetar händelser. En normal nattsömnen kan delas in i fem stadier: 

• Stadium 1: insomnandet. Kroppen går ner i medvetandegrad och man är lättväckt.  

• Stadium 2: bassömn som hälften av den totala sovtiden består av.  

• Stadium 3 och 4: djupsömn som innefattar omkring 15–20% av den totala sovtiden. 

Efter 4–5 timmar har en person fått den djupsömn hen behöver per natt.  

• REM-sömn (Rapid Eye Movement sleep): hjärnans delar som behandlar tankar, 

känslor, syn- samt hörselintryck är aktiva och näst intill vaken, samtidigt som kroppen 

och musklerna fortfarande är helt avslappnade. REM utgör cirka 20–25% av en sju till 

åtta timmars nattsömn och drömmar sker oftast här (Stressforskningsinstitutet, 2015).  

Ovan sömnstadier ingår i en sömncykel och under sju till åtta timmars nattsömn genomgår en 

person omkring fyra till fem sömncykler (Stressforskningsinstitutet, 2015). En sömncykel 

börjar oftast i stadium 1 eller 2 med avslut i REM-sömnen och varar i cirka 100 minuter. 

Definitionen av god sömnkvalitet innefattar att en person somnar inom 30–45 minuter och har 

en sammanhängande och tung sömn (Asp & Ekstedt, 2014). Kroppen har en inbyggd 

biologisk dygnsrytm som påverkas av bland annat dagsljus och hormonet melatonin.  

 

2.1.1 Sömn och ålder  

Sömnbehovet bestäms av ålder, vakenhetstid och tidigare nätters sömnkvalitet (Asp & 

Ekstedt, 2014). Under livet förändras både sömnmönster och sömnbehov. Spädbarn behöver 

upp till 18 timmars sömn per dygn. Från tioårsåldern och genom tonåren behöver en person 

ungefär tio timmars sömn. Vuxna personer behöver mellan sju till åtta timmars sömn per 

dygn. I tonåren förskjuts dygnsrytmen och känslan av sömnighet kommer senare på kvällen. 

Konsekvensen blir att tonåringar ofta lider av sömnbrist när dygnsrytm krockar med bland 

annat skoltider. Djupsömn och sömnlängden minskar med stigande ålder. Äldre personer har 

ofta en svagare dygnsrytm än yngre personer vilket innebär att de sover sämre på natten med 

fler uppvaknanden och mindre djupsömn. Som en följd av det blir de tröttare på dagen.  
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2.1.2 Sömnkvalitetens betydelse  

God nattsömn påverkar livskvaliteten och är viktig för minne, inlärning, den kognitiva 

förmågan och humöret och är därmed viktig för att upprätthålla och uppnå psykisk och fysisk 

hälsa (Asp & Ekstedt, 2014). Sömnbrist resulterar bland annat i sämre sårläkning, sämre 

smärttolerans, en ökad infektionskänslighet, en ökad risk för fetma, metabolt syndrom och 

hjärt- och kärlsjukdom. Det finns också ett samband mellan sömnbrist och 

utmattningssyndrom hos både tonåringar och vuxna. Dålig sömn kan även, förutom att öka 

risken för metabolt syndrom, leda till diabetes typ 2 (Koren, O’Sullivan, & Mokhlesi, 2015; 

Tuomi et al., 2016). Studier har också visat på samband mellan dålig sömn och ökad risk för 

Alzheimers (Benedict et al., 2015), samt ökad fallrisk hos äldre som får för lite eller för 

mycket sömn (mindre än fem eller mer än åtta timmar) per natt (Noh et al., 2017).   

Trötthet är ett vitt begrepp som kan användas som förklaring för olika tillstånd och som 

betyder olika från person till person (Asp & Ekstedt, 2014). En indelning kan göras på fyra 

trötthetstillstånd för att definiera olika typer av trötthet. Naturlig trötthet kan beskrivas som 

något en person upplever efter flera timmars vakenhet, exempelvis efter en intensiv jobbdag. 

Sömnighet beskriver det som alla personer känner framåt eftermiddagen och kvällen, när 

sömnbehovet har byggts upp efter flera timmars vakentid. Det yttrar sig i att personen får 

svårt att hålla ögonen öppna och helst vill gå och lägga sig. Fatigue beskriver en trötthet som 

inte går att vila eller sova bort och som är sjuklig eller varaktig. Till sist finns utmattning som 

innebär en fysisk och mental dränering på energi och som inverkar på personens funktion i 

vardagen. Genomgående i litteraturöversikten använder författarna ordet trötthet för att 

beskriva det som på engelska kallas fatigue. 

 

2.1.3 Sömnhygien 

Det finns allmänna, sömnhygieniska råd som personer kan ta till för att förbättra sin sömn och 

sömnkvalitet (Stressforskningsinstitutet, 2015). Under dagen är det bra att aktivera sig både 

psykiskt och fysiskt, gärna i dagsljus. Under kvällen är det klokt att undvika alkohol och 

kaffe, samt användning av digitala skärmar. Kroppen behöver varva ned ett par timmar innan 

läggningstid och det är bra att försöka hantera eventuella orostankar eller stresstankar tidigare 

på dagen, i stället för sent på kvällen innan det är dags att sova. Nedvarvning kan innebära 

läsning, ett varmt bad eller något annat som personen upplever rofyllt. Sovrummet ska helst 

vara tyst, mörkt och svalt. Vid behov kan öronproppar och ögonmask användas. Vidare är det 

viktigt att inte ligga kvar i sängen för länge om personen inte somnar. En bra regel är att 
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enbart gå och lägga sig vid upplevd sömnighet, att ligga kvar och försöka somna i ungefär 20 

minuter och sedan kliva upp om det inte fungerar och göra något annat för en stund tills 

sömnigheten kommer tillbaka igen. Efter en natt med för få timmars sömn och dålig 

sömnkvalitet är det bra att ändå kliva upp i vanlig tid. Att bibehålla rutiner kring läggningstid 

och uppvaknande samt införa ovan sömnhygienråd kan hjälpa personer att bygga upp en god 

dygnsrytm och sömnkvalitet. 

 

2.2 Insomni 

Sömnstörningar är ett samlingsbegrepp som innefattar psykologiska besvär gällande sömn, 

dygnsrytm, sömnlängd och sömnens kvalitet (Asp & Ekstedt, 2014). Sömnstörningar delas 

generellt in i fyra olika huvudgrupper (Allgulander, 2019):  

• Insomni: svårigheter med att somna och upprätthålla sömnen. Konsekvensen blir för 

lite sömn.   

• Hypersomni: ökad sömnighet under dagen trots en ostörd och normal sömn under 

natten.  

• Parasomni: stört sömnmönster där en person både är vaken och sover samtidigt. Det 

kan handla om att en person går i sömnen eller vaknar tvärt med andnöd på grund av 

mardrömmar. Ofta följs det av minnesluckor.  

• Dygnsrytmsrubbningar: sömnen förskjuts av exempelvis för tidig sömnighet på 

kvällen. Eller tvärtom, att sömnighet kommer senare under kvällen, vilket många 

tonåringar erfar. Men också ett behov av att återkommande ta kortare tupplurar under 

dagen.  

Enligt Mallon, Broman, Åkerstedt och Hettas (2014) studie har en stor del av den svenska 

befolkningen sömnproblem. Studien visar att ungefär en tredjedel har sömnrelaterade besvär 

och en tiondel av befolkningen lider av insomni. Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män 

och prevalensen ökar med ökad ålder. Vidare visar studien att deltagare med insomni, i högre 

utsträckning än deltagare utan insomni, har bland annat hjärtproblem, ledsmärta, psykiatriska 

sjukdomar och mag- och tarmsjukdomar. Slutligen lider cirka 40% i gruppen med insomni av 

depression.  

Insomni är både en sömnstörning och en vakenhetsstörning då symtomen handlar om både 

dagtidssymtom som trötthet, nedsatt koncentration- och uppmärksamhetssvårigheter, 

depressiva symtom, oro och ångest för sömn och låg energinivå (Levenson, Kay, & Buysse, 

2015). Samt nattliga svårigheter med att somna, att personen vaknar upp under natten, vaknar 
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för tidigt eller inte sover tillräckligt djupt. Stressnivån vid insomni gör att personen har 

svårare att komma ner i varv och somna effektivt och tankarna kan väcka personen på natten. 

Det i sin tur leder till att personen inte känner sig tillräckligt utvilad vilket leder till mer oro 

och ångest som spär på den onda cirkeln.  

Insomni delas in i primär och sekundär (Asp & Ekstedt, 2014). Primär insomni beror ofta 

på invanda mönster och psykologiska faktorer som ger fysiologiska reaktioner. Det kan 

uppstå som ett svar efter en period av stress och omvälvande händelser i livet som exempelvis 

sjukdom. Sekundär insomni beror på annan bakomliggande sjukdom, exempelvis psykiatriska 

sjukdomar som depression eller medicinska sjukdomar som exempelvis hjärtsjukdom eller 

muskelsjukdomar.     

 

2.2.1 Behandling  

Behandling vid insomni kan delas in i icke farmakologisk samt farmakologisk behandling 

(Riemann et al., 2017). Icke farmakologisk behandling inriktar sig på beteende, avslappning 

och psykologiska processer medan farmakologisk behandlingen innebär användning av 

sömnläkemedel. Farmakologisk behandling ska endast användas en begränsad tidsperiod vid 

akuta, tillfälliga problem och i första hand ska preparat väljas som inte är 

beroendeframkallande (Ek, et al., 2019). Långvariga sömnproblem ska alltid utredas för att 

upptäcka orsaken bakom.  

 

2.2.2 Diagnostisering 

Vid diagnostisering av insomni är det viktigt att börja med anamnesen (Riemann et al., 2017). 

Att lyssna till patientens subjektiva symtom bör prioriteras, samt hur sömnen varit tidigare i 

livet. Vidare är det viktigt att få information gällande patientens nuvarande eller tidigare 

somatiska och psykiatriska sjukdomar. En kartläggning bör även göras av patientens 

levnadsvanor vilket inkluderar eventuella intag av droger, läkemedel, alkohol, nikotin och 

koffein.  

De vanligaste formulären som används vid diagnostisering är International Classification 

of Diseases (ICD-10), International Classification of Sleep Disorders (ICSD-3) och 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (Riemann et al., 2017). 

Formulären har olika gränsdragningar för hur länge och hur ofta en person ska ha haft 

sömnproblem för att det ska klassas som insomni. Enligt ICD-10, är diagnoskriterierna för 

insomni att personen har svårt att somna, vaknar ofta under natten och har en känsla av att 
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inte vara tillräckligt utvilad under dagen. Men också att fokus och tankeverksamhet går till 

orostankar gällande sömn. Och att det inträffar minst tre gånger i veckan, under en period på 

minst en månad.  

Enligt ICDS-3 är diagnoskriterierna liknande ICD-10 gällande att personen ska ha svårt att 

somna och upprätthålla sömnen under natten på ett adekvat sätt (Riemann et al., 2017). Men 

ICDS-3 tar även upp kriterier gällande dagtidssymtom som exempelvis trötthet, 

koncentrationssvårigheter, irritation eller sänkt motivation och energi. Samt att det inte går att 

lokalisera någon annan orsak till sömnproblemen, som exempelvis störande ljud eller annan 

sömnstörning. Till sist behöver kriterierna uppfylls minst tre gånger i veckan, under en period 

på minst tre månader. DSM-5 diagnoskriterier liknar ICDS-3. 

 

2.2.3 Mätmetoder - subjektiva symtom 

Det finns olika typer av subjektiva mätmetoder. Självskattningsformulär ger en bild av en 

persons subjektiva upplevelse gällande sömnkvalitet (Buysse, Ancoli-Israel, Edinger, 

Lichstein & Morin, 2006). De innehåller utvärderingar av bland annat total sovtid, vakentid 

efter insomning, tid till insomning, antal uppvaknande, sömnkvalitet och sömneffektivitet. 

Vanligtvis fylls formulären i under en till fyra veckors tidsperiod. Exempel på vanliga 

självskattningsformulär är Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) och Insomnia Severity 

Index (ISI).  

En annan subjektiv mätmetod är sömndagbok som personen fyller i på morgonen eller 

morgon och kväll (Buysse et al., 2006). Det finns olika varianter på sömndagbok, men ingen 

standardiserad. De flesta sömndagböcker innehåller utvärderingar gällande läggningstid, tid 

till insomning, antal uppvaknande, total vakenhetstid, total sovtid, tid då person stiger upp för 

dagen och sömneffektivitet. Sömndagboken kan även utvärdera sömnkvaliteten eller ta upp 

användning av läkemedel, konsumtion av kaffe och alkohol, samt om personen sovit något 

under dagen. Vanligtvis sker dokumentationen i sömndagboken under en till två veckor.  

Vidare finns det självskattningsskalor som utvärdera symtom, men också tankar och 

attityder kopplade till sömn (Buysse et al., 2006). Exempelvis Fatigue Severity Scale (FSS) 

som utvärderar hur trötthet påverkar personens dagliga liv. Samt Dysfunctional Beliefs and 

Attitudes about Sleep (DBAS) som utvärderar negativa tankar och attityder om sömn.  
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2.2.4 Mätmetoder - objektiva symtom 

För att mäta den objektiva sömnkvaliteten används aktigrafi eller polysomnografi (SBU, 

2010).  

• Aktigraf: en sensor som mäter acceleration eller hastighetsförändring. Personen får 

bära enheten på handleden. Den mäter tiden det tar att somna (från full vakenhet till 

den första sömncykeln), total sömntid, total vakenhetstid samt sömneffektivitet. 

• Polysomnografi (PSG): med hjälp av elektroder kan sömnlängd och sömnkvalitet 

observeras. Tre olika faktorer studeras. Dels mäts den elektriska aktiviteten i hjärnan 

(EEG) som ger information om sömndjup och sömnförlopp. Vidare mäts ögonrörelser 

(elektrookulografi, EOG) som ger information om när vakenhet övergår till sömn och 

REM-sömn. Slutligen mäts muskeltonus (elektromyografi, EMG) som hjälper till att 

bestämma när en person somnar och när övergång till REM-sömn sker.  

 

2.3 Omvårdnad 

I sjuksköterskans omvårdnadsarbete ingår att stödja patienter till en ökad grad av hälsa, 

välbefinnande, samt förebygga lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskan 

har ett ansvar att i mötet med en patient, som uttrycker svårigheter att sova, samla in 

information och bilda sig en uppfattning kring patientens subjektiva känsla av sömnen (Asp & 

Ekstedt, 2014). En central del är att försöka förstå patientens livsvärldsperspektiv och se hela 

människan utifrån ett holistiskt synsätt där upplevelsen av den egna kroppen påverkas av 

biologiska händelser (Dahlberg & Segesten, 2010). Sömnstörningar som insomni påverkar 

patientens levda kropp, hälsa och därmed personens livskvalitet. Insomni kan skapa lidande 

och därför är sömn ett viktigt område för sjuksköterskans arbete. Vidare har sjuksköterskan 

ett ansvar att utbilda och informera, samt hålla sig uppdaterad på ny kunskap och översätta 

evidensbaserad kunskap till klinisk kunskap för att stärka patienters hälsa.  

 Till skillnad från andra yrkeskategorier inom vården kan sjuksköterskan utföra både 

beroende och oberoende omvårdnadsåtgärder för att nå uppsatta omvårdnadsmål (Björvell, 

Thorell-Ekstrand, 2019). De oberoende åtgärderna ska sjuksköterskan själv, eller en annan 

sjuksköterskekollega, kunna ordinera. Medan de beroende åtgärderna ordineras av annan 

yrkesgrupp, exempelvis läkare eller fysioterapeut. Omvårdnadsmålen baseras på patienters 

resurser och behov utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt, men sjuksköterskan kan ordinera 

omvårdnadsåtgärder som både vilar på vårdvetenskap – med omvårdnad i fokus, eller 
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kommer från ett annat kompetensområde, exempelvis medicin, beteendeterapi eller 

fysioterapi (Wiklund-Gustin, 2012). 

 

3. Problemformulering 

Sömnstörningar kan leda till sänkt livskvalitet, ökad risk för sjukdom och innebär kostnader 

för samhället. Genom att hjälpa patienten till bättre sömnkvalitet kan sjuksköterskan främja 

hälsa och mildra lidande. Sjuksköterskan bör arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på 

patientens subjektiva upplevelser där omvårdnadsåtgärder kan grunda sig i olika professioners 

kunskap från flera kunskapsområden. För att kunna stödja vuxna patienter med insomni till 

bättre sömn behöver sjuksköterskan fördjupad kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som 

finns att tillgå, och dess effekter.  

 

4. Syfte 

Syftet var att göra en litteratursammanställning av kunskap kring omvårdnadsåtgärder för att 

stödja vuxna personer med insomni. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Virginia Henderson (1969/1970) har utvecklat en omvårdnadsteori som beskriver människans 

grundläggande behov, vilka alla behöver uppfyllas för att kunna uppnå hälsa. Teorin består av 

14 olika behov: 

 

1. Att hjälpa patienten att andas. 

2. Att hjälpa patienten att dricka. 

3. Att hjälpa patienten med uttömningen. 

4. Att hjälpa patienten inta lämplig kroppsställning när han [eller hon] går, sitter eller 

ligger samt att växla ställning. 

5. Att hjälpa patienten med vila och sömn. 

6. Att hjälpa patienten välja lämpliga kläder samt med av- och påklädning. 

7. Att hjälpa patienten hålla kroppstemperaturen inom normala gränser. 

8. Att hjälpa patienten hålla sig ren och välvårdad samt skydda huden. 

9. Att hjälpa patienten undvika faror i omgivningen samt skydda andra mot skador, som 

patienten eventuellt kan vålla, såsom infektion eller våldshandling. 

10. Att hjälpa patienten meddela sig med andra och ge uttryck för sina önskemål och 

känslor. 

11. Att hjälpa patienten utöva sin religion och leva i enlighet med sin uppfattning om rätt 

och orätt. 

12. Att hjälpa patienten utföra arbete eller skapande verksamhet. 

13. Att ge patienten möjlighet till förströelse och avkoppling. 

14. Att hjälpa patienten att lära. 

(Henderson, 1969/1970, s. 24. [Eget tillägg]) 
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Behov nummer fem handlar om sömn (Henderson, 1969/1970). Frånvaro av sömn leder 

enligt Henderson till sjukdom men kan också uppstå till följd av sjukdom. Ohälsosam och 

konstant stress är en grundorsak till sömnproblem och att det är ett så utbrett fenomen visar att 

det finns många människor som behöver hjälp att hantera sin stressnivå. Vidare framhäver 

Henderson att sjuksköterskan bör använda sig av beprövade, icke farmakologiska, metoder 

för att lindra patientens sömnbesvär och minska eller förekomma behov av sömnläkemedel.  

Under punkt 14 tar Henderson (1969/1970) upp behovet av att hjälpa patienten att lära och 

ta till sig ny kunskap. Behovet är starkt kopplat till det huvudsakliga målet i Hendersons teori, 

att återställa oberoende och därmed hälsa. Ohälsa på grund av ohälsosamma vanor, menar 

Henderson, hänger ofta ihop med okunskap om vikten av att ändra vanor eller avsaknad av 

verktyg för att göra det. För att en patient ska kunna få tillbaka sin hälsa behöver patienten 

kunna lära sig. I detta har sjuksköterskan, tillsammans med övrig vårdpersonal, ett ansvar att 

utbilda och hjälpa patienten till självständighet. Centralt är dock att patienten får vara med 

och bestämma om lämplig åtgärd utifrån patientens behov, förutsättningar och önskemål.  

I Hendersons behovsteori är patientens styrka, vilja och kunskap centrala resurser för att 

uppnå hälsa (Henderson, 1966; Henderson & Nite, 1978, refererad i Wiklund-Gustin & 

Lindwall, 2012). Patienten kan behöva stöd av sjuksköterskan för att kunna bli oberoende och 

på sikt kunna klara sig självständigt utan vårdpersonalens omsorger, vilket är en förutsättning 

för att uppnå hälsa (Lindwall & von Post, 2008, refererad i Wiklund-Gustin & Lindwall, 

2012). Viktigt är att sjuksköterska och patient arbetar som ett team och att patienten får ta 

aktiv del i vården. Ju högre grad av delaktighet, desto större möjlighet till oberoende och 

därmed hälsa får patienten. Vidare hänger hälsa ihop med kunskap, både praktisk och 

teoretisk och sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa patienten att anskaffa sig relevant 

kunskap om, i det här fallet, det primära, mänskliga behovet sömn (Henderson, 1982, 

refererad i Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012).  

Hendersons teori (1969/1970) stödjer tesen i problemformuleringen att sjuksköterskan 

behöver fördjupad kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som finns att tillgå, och dess 

effekter, för att kunna förbättra hälsa. Då syftet var att belysa omvårdnadsåtgärder för att 

stödja vuxna personer med insomni har författarna använt sig av teorin med avsikt att förstå 

vilka förbättringsområden sjuksköterskan kan arbeta inom. Teorin var ett stöd i 

resultatdiskussionen för att förstå hur resultaten kan och bör användas av sjuksköterskor i det 

kliniska arbetet. 
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6. Metod 

Denna litteraturstudie har designats som en kunskapssammanställning och inriktar sig på att 

få en övergripande bild av ett visst ämne eller område (Friberg, 2012b). Metoden går ut på att 

bilda sig en uppfattning om nuvarande kunskapsläge och vilken forskning som har gjorts. 

Litteraturstudien har sin grund i sammanställning och analys av kvantitativ vetenskaplig 

kunskap.  

 

6.1 Datainsamling 

Databaserna som användes för litteraturöversikten var CINAHL Complete och PubMed, då 

dessa rymmer vetenskapliga artiklar inom bland annat omvårdnad och biomedicin (Ersta 

Sköndal Bräcke Högskola, 2019; Östlundh, 2012). Begränsningarna var att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska, inkludera åldrarna 19 år och uppåt och vara begränsade till de 

senaste tre åren. Detta gällde båda databaserna. I CINAHL Complete användes begränsningen 

peer reviewed vilket inte var en möjlig begränsning i PubMed då huvudsakligen alla artiklar i 

PubMed per automatik är peer reviewed.   

    För att finna artiklar som stämde överens med syftet definierade författarna vilka ämnesord 

som bäst skulle kunna spegla syftet, dessa finns presenterade i Bilaga 1 (Östlundh, 2012). 

Med hjälp av Medical Subject Headings (MeSH) (https://mesh.kib.ki.se/) kom författarna 

fram till fem ämnesord och ett fritextord som användes i sökningen på PubMed: Evidence 

based nursing, Sleep Initiation and Maintenance Disorders/Therapy, Nursing care, Sleep 

Initiation and Maintenance Disorders och Sleep hygiene, samt fritextord: Intervention. Med 

hjälp av CINAHL Subject Headings kom författarna fram till sex ämnesord som användes i 

CINAHL Complete: Nursing practice, Evidence based, Insomnia/TH (therapy), Nursing 

Interventions, Insomnia/DI (diagnoses) och Sleep hygiene (Östlundh, 2012). För att 

kombinera sökorden på rätt sätt i båda databaserna användes Boolesk sökteknik genom att 

sätta AND och OR mellan två eller tre sökblock.  

 

6.2 Urval 

Inklusionskriterier var kvantitativa studier med vuxna personer över 19 år, alla kön, med 

konstaterad primär insomni. Vidare skulle studierna vara godkänd av en etisk kommitté eller 

tydligt beskriva att deltagarna fick ge sitt samtycke, skriftligt eller skriftligt. 

Exklusionskriterier var personer med sekundär insomni, studier gjorda på kvinnor som 

nyligen fött barn, studier som fokuserade på specifika åkommor relaterade till insomni, samt 

https://mesh.kib.ki.se/
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studier gjorda på specifika arbetsplatser eller grupper. Vidare exkluderades studier med 

läkemedel som enda omvårdnadsåtgärd. Studier med kombinerade läkemedels - och 

omvårdnadsåtgärder inkluderades.     

    Sökningen i PubMed gav ett resultat på 85 artiklar och i CINAHL Complete ett resultat på 

17 artiklar. Båda författarna läste igenom rubrikerna med litteraturöversiktens syfte i fokus. 

De rubriker som inte speglade syftet valdes bort. Rubriker som passade in på syftet sparades 

ner i en mapp i respektive databas. Författarna läste sedan igenom sammanfattningarna 

tillsammans och kunde därmed välja bort ytterligare artiklar som inte överensstämde med 

syftet. Därefter läste författarna igenom artiklarna med fokus på inklusions- och 

exklusionskriterier, metod och etiskt godkännande och ytterligare artiklar togs bort. Kvar blev 

tio artiklar vilka redovisas i Bilaga 2. 

 

6.3 Dataanalys 

Författarna har tagit avstamp i Fribergs (2012b) modell som beskriver tre steg vid 

sammanställning och analys av kvantitativ forskning. Först läste författarna artiklarna var för 

sig och sammanfattade artiklarnas inklusions- och exklusionskriterier, metoddel, resultatdel 

samt diskussionsdel. Författarna jämförde sedan sina sammanfattningar för att säkerställa att 

båda författarna förstått artiklarnas innebörd. Därefter läste författarna igenom artiklarna för 

att finna likheter och olikheter. Till sist kategoriserades resultaten utifrån omvårdnadsåtgärd 

vilket resulterade i tre huvudkategorier som svarar mot syftet. 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Genom forskning ökar kunskapen kring ett specifikt område, som i sin tur bör leda till att 

forskningen gör nytta på personnivå eller samhällsnivå (Kjellström, 2012). Att värna om en 

människas autonomi och integritet när forskning genomförs är av högsta vikt. Svensk 

lagstiftning säger att forskning som avser människor eller forskning som avser att behandla 

känsliga uppgifter ska granskas av en särskild etisk nämnd. Internationellt finns 

Helsingforsdeklarationen som är en riktlinje gällande forskningsetik (World Medical 

Association, 2018). Den betonar bland annat vikten av att ny kunskap aldrig får stå över 

personens säkerhet och hälsa, samt att personens integritet ska respekteras. Deklarationen tar 

även upp personens rätt till ett informerat samtycke och att ingen studie får genomföras med 

en person som inte godkänt sin medverkan. Vidare har varje person rätt att dra sig ur när som 
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helst under studiens gång. I likhet med svensk lagstiftning tar den upp att studier ska 

godkännas av en, oberoende, etisk kommitté innan genomförandet.  

Ett etiskt problem var att författarna inte har engelska som modersmål och därtill 

begränsade förkunskaper i metod och teori (Kjellström, 2012). Genom att författarna 

medvetandegjordes om dessa brister kunde författarna vara extra varsamma när de tolkade 

och analyserade de vetenskapliga artiklarna. 

 

8. Resultat 

Resultatet visar en variation av kunskap kring omvårdnadsåtgärder som stöd till vuxna 

personer vid insomni. Sammanställningen av kvantitativ forskning på området visar att det 

finns vetenskapliga studier som omfattar både beroende och oberoende omvårdnadsåtgärder. 

Den kvantitativa forskningen på området tar sin utgångspunkt i olika kunskapsområden, och 

varierande effekt av olika åtgärder framkommer. Författarna fann tre huvudkategorier: 

kognitiv beteendeterapi för insomni (KBT-I), ljud- och avslappningsövningar samt övriga 

omvårdnadsåtgärder. Under huvudkategorin KBT-I fann författarna tre underkategorier: 

traditionell KBT-I; webbaserad KBT-I; KBT-I- andra varianter. Under varje huvudrubrik går 

författarna igenom vad de olika omvårdnadsåtgärderna som återfanns i resultatartiklarna 

innebar.  

 

8.1 Kognitiv beteendeterapi för insomni (KBT-I) 

Sex resultatartiklar har hittats där forskarna använt sig av KBT-I som intervention (Mao, Wu, 

Xu, Liu, & Tang, 2018; Sandlund, Hetta, Nilsson, Ekstedt & Westman, 2018; Ritterband et al, 

2017; Lorenz, Heim, Roetger, Birrer & Maercker, 2019; Wong et al, 2017; Lancee, Yasiney, 

Brendel, Boffo, Clarke & Salemink, 2017). Av dessa sex har två använt KBT-I i gruppform 

(Mao et al, 2018; Sandlund et al, 2018). Två har använt webbaserad KBT-I som innebar att 

deltagarna fick KBT-I via nätet (Ritterband et al, 2017; Lorenz et al, 2019). Slutligen har två 

studier använt varianter på KBT-behandling med fokus på beteendeförändringar (Wong et al, 

2017; Lancee et al, 2017).  

 

8.1.1 Förklaring KBT-I 

Kognitiv beteendeterapi för insomni (KBT-I) handlar om att ge en person kunskap om 

sömnproblem, sömn och sömnreglering samt förse patienten med framgångsrika sätt att 

hantera sina dagsymtom, sin oro och få till fungerande sömnvanor (Riemann et al., 2017). I 
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KBT-I ingår bland annat stimuluskontroll och sömnrestriktioner (Sandlund, 2019). 

Sömnrestrektionerna handlar exempelvis om att utgå från när en person brukar gå och lägga 

sig och hur många timmar personen sover i genomsnitt under natten innan uppstigning. För 

att sedan begränsa tiden i sängen till det antalet timmar. Målet är att steg för steg öka tiden i 

sängen och därmed antalet timmars sömn tills en god sömnkvalitet uppnås. Målet med 

stimuluskontroll är att styra om tankemönster och kopplingar som hjärnan gör gällande 

sovrummet och sömn.  

 

8.1.2 KBT-I 

Två resultatartiklar hittades som använde sig av KBT-I där deltagarna blev indelade i två 

grupper, en interventionsgrupp och en kontrollgrupp (Mao et al, 2018; Sandlund et al, 2018). 

Interventionsgrupperna fick KBT-I i grupp och kontrollgrupperna fick sömnläkemedel 

tillsammans med sömnhygieniska råd, eller bara sömnhygieniska råd. Studierna pågick under 

åtta respektive tio veckor. Interventionsgruppen i Mao et al. (2018) fick KBT-I med fokus på 

self-management som innebär att personen med hjälp av verktyg själv ska kunna hantera sina 

sömnproblem. Studien hade ingen långtidsuppföljning. I Sandlund et al. (2018) fick 

deltagarna i interventionsgruppen ett individuellt program att fortsätta med på egen hand efter 

studiens slut och efter ett år genomfördes en uppföljning.  

Interventionsgrupperna i båda studierna visade ett signifikant bättre resultat på sömn- och 

trötthetsskalorna PSQI respektive FSS jämfört med kontrollgrupperna (Mao et al, 2018; 

Sandlund et al, 2018). Vidare visade båda interventionsgrupperna ett signifikant bättre resultat 

på negativa tankar och attityder om sömn mätt med DBAS. I studien med långtidsuppföljning 

var DBAS, FSS samt dagtidsymtom, som exempelvis minne, koncentration och humör som 

inverkar på arbete och fritid, fortsatt signifikant förbättrade efter ett år (Sandlund et al., 2018).  

Resultaten visar att KBT-I har en signifikant positiv effekt på insomni när det gäller 

allvarlighetsgrad av insomni, tankar och attityder om sömn. Men även att KBT-I har en 

inverkan på dagtidsymtom och deltagarnas vardag.  

 

8.1.3 Webbaserad KBT-I 

Två resultatartiklar hittades som användes sig av webbaserad KBT-I (Lorenz et al., 2019; 

Ritterband et al., 2017). I båda studierna blev deltagarna indelade i två grupper, en 

interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Deltagarna i interventionsgruppen fick en interaktiv 
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och webbaserad KBT-I under sex respektive nio veckor med en långtidsuppföljning efter ett 

år. Kontrollgrupperna i respektive studier fick ingen intervention.  

  I båda studierna uppmättes signifikanta förbättringar jämfört med kontrollgrupperna på ISI 

och effekten varade över tid (Ritterband et al., 2017; Lorenz et al., 2019). I den ena studien 

förbättrades tid till insomning och vakentid efter insomning signifikant i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen (Ritterband et al., 2017). Den effekten kvarstod vi uppföljning 

efter ett års tid. Vidare uppmättes signifikanta förbättringar i interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen på parametrar som utvärderade deltagarnas dagtidssymtom (Lorenz et 

al., 2019). Som tankemönster och ogynnsamma strategier som skapar negativa konsekvenser 

på personens sovmönster, samt depressiva symtom. Den effekten kvarstod vid uppföljning 

efter ett års tid.  

Sammanfattningsvis visade studiernas resultat att webbaserad KBT-I förbättrade graden av 

insomni uppmätt med ISI. Även tid till insomning och vakentid efter insomning förbättrades 

samt dagtidssymtom och depressionssymtom. 

 

8.1.4 KBT-I – andra varianter 

Två resultatartiklar hittades som innefattade KBT-I – andra varianter där deltagarna blev 

indelade i två grupper, en interventionsgrupp och en kontrollgrupp (Wong et al, 2017; Lancee, 

2017). Studierna varade i åtta respektive två veckor med uppföljning efter åtta månader samt 

en vecka. I den ena studien fick interventionsgruppen KBT-I-baserad gruppterapi tillsammans 

med mindfulnessövningar (Wong et al, 2017). Kontrollgruppen fick utbildning i sömnhygien 

och strategier för att hantera orostankar kring sömn samt stretchövningar som skulle utföras 

dagligen. I den andra studien fick interventionsgruppen fokusträning (attentional bias 

modification training) som innebar att deltagarna fick göra övningar via datorn för att 

undersöka om fokusträning kunde förändra deltagarnas förutfattade tankar och känslor om 

sömnrelaterade ord (Lancee, 2017). Placebogruppen fick utföra liknande övningar som 

interventionsgruppen men med icke värdeladdade ord.  

I en av studierna fanns en signifikant förbättring på ISI samt vakentid efter insomning i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (Wong et al., 2017). Dock kunde ingen av 

resultatartiklarna påvisa några signifikanta förbättringar på ISI vid långtidsuppföljningen 

(Wong et al., 2017; Lancee et al, 2017). Ingen signifikant effekt mellan interventionsgruppen 

och kontrollgruppen kunde uppmätas med PSQI (Lancee et al., 2017).  



 
 15 (42) 

 

Sammanfattningsvis kunde ingen av resultatartiklarna bevisa att KBT-I – andra varianter 

hade någon signifikant effekt på allvarlighetsgraden av insomni, mätt med ISI, eller andra 

mätparametrar, efter interventions slut jämfört med kontrollgrupp. 

 

8.2 Ljus och avslappningsövningar 

Tre resultatartiklar hittades där forskarna använt sig av någon form av ljud eller ljud- och 

avslappningsövningar (Huang, Chang, Hsieh, Lai 2017; Huang, Lin, Lin & Tzeng, 2017; 

Duman & Timur Taşhan, 2018). Studierna varade i fyra dagar, 21 dagar respektive 8 veckor. I 

två av studierna blev deltagarna indelade i tre grupper, två interventionsgrupper och en 

kontrollgrupp (C-Y. Huang, et al., 2017; H-T. Huang, et al., 2017).  

I den ena studien fick en interventionsgrupp lyssna på buddistisk, avslappnande musik 

innan läggningstid (C-Y. Huang, et al., 2017). Den andra interventionsgruppen fick se på en 

buddistisk, avslappnande musikvideo innan läggningstid. Kontrollgruppen fick ingen 

intervention.  

I den andra studien fick en interventionsgrupp biofeedback tillsammans med 

sömnläkemedel (H-T. Huang, et al., 2017). Biofeedback innebar att deltagarna fick lyssna till 

avslappningsövningar och musik samtidigt som deltagarnas tonus och temperatur uppmättes. 

Deltagarna fick direkt återkoppling under sessionen samt individuella avslappningsövningar 

som skulle utföras på kvällen innan läggningstid. Den andra interventionsgruppen fick 

akupunktur tillsammans med sömnläkemedel och kontrollgruppen fick enbart 

sömnläkemedel.    

I den tredje studien blev deltagarna indelade i två grupper, en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp (Duman & Timur Taşhan, 2018). Interventionsgruppen fick en kort utbildning i 

sömnhygien, instruktioner om progressiva avslappningsövningar som innebär att växelvis 

spänna och slappna av i musklerna genom hela kroppen. De fick även en CD-skiva med 

musik och ljudinstruktioner för att kunna utföra övningarna i hemmet dagligen. 

Kontrollgruppen fick en undersökning av en sjuksköterska och sedvanlig vård på vårdcentral 

för sina symtom, utan inslag av sömnråd eller råd om avslappning.  

I C-Y. Huang et al. (2017) såg man en signifikant förbättring på den subjektiva, totala 

sovtiden i interventionsgruppen som fick lyssna på musik jämfört med den andra 

interventionsgruppen men ingen objektiv skillnad uppmättes. Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan interventionsgrupperna gällande tid till insomning eller trötthet.   
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I H-T. Huang, et al. (2017) fanns det ingen signifikant förbättring på PSQI mellan 

interventionsgrupperna och kontrollgruppen. I Duman och Timur Taşhan (2018) visade 

resultatet att interventionsgruppen hade en signifikant förbättring på insomniskalan Women's 

Health Initiative Insomnia Rating Scale jämfört med kontrollgruppen.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att musik förbättrar den totala sovtiden och progressiva 

avslappningsövningar har en positiv effekt på allvarlighetsgraden av insomni. I övrigt hade 

varken musik, musikvideos eller biofeedback en effekt på insomni. 

 

8.3 Övriga omvårdnadsåtgärder 

Två resultatartiklar hittades som innefattade interventioner som författarna kategoriserade 

som “övriga omvårdnadsåtgärder” (H-T. Huang, et al., 2017; Shechter, Wookhyun Kim, St-

Onge & Westwood, 2018). Studierna varade i sju respektive 21 dagar.  

I den ena studien blev deltagarna indelade i tre grupper, två interventionsgrupper och en 

kontrollgrupp (H-T. Huang, et al., 2017). En interventionsgrupp fick akupunktur tillsammans 

med sömnläkemedel, en interventionsgrupp fick biofeedback tillsammans med 

sömnläkemedel och kontrollgruppen fick sömnläkemedel. I den andra studien blev deltagarna 

indelade i två grupper, en interventionsgrupp och en placebogrupp (Shechter et al., 2018). 

Interventionsgruppen fick bära glasögon som blockerade blått ljus innan läggningstid. 

Kontrollgruppen fick en placebobehandling i form av glasögon med vanligt glas.  

I Schechter et al. (2018) uppmättes signifikanta förbättring på insomniskalan Pittsburgh 

Insomnia Rating Scale, som bland annat utvärderar livskvalitet, stressnivå samt olika 

sömnparametrar, i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Man kunde även se 

signifikanta förbättringar gällande att deltagarna sov längre på morgonen, hade en ökad total 

sömntid och förbättrad sömnkvalitet i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Tid 

till insomning, sömneffektivitet och vakentid efter insomning var oförändrad i 

interventionsgruppen jämfört kontrollgruppen. I H-T. Huang et al. (2017) visade 

interventionsgruppen som fick akupunktur en icke statistiskt signifikant förbättring på PSQI 

jämfört med interventionsgruppen som fick biofeedback och kontrollgruppen efter studiens 

slut. Skillnaderna mellan interventionsgrupperna, som fick akupunktur och biofeedback, och 

kontrollgruppen var inte statistiskt signifikanta.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att glasögon som blockerar blått ljus har en positiv 

effekt på allvarlighetsgraden av insomni medan akupunktur inte gav någon signifikant 

förbättring.  
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9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

I början av sökprocessen var syftet “Hur sjuksköterskan kan stödja patienter till bättre 

sömnkvalitet”. Författarna fick stora och spretiga sökresultat med en mängd artiklar som inte 

var relevanta för syftet. Mycket tid gick åt till att förstå söktekniken, ämnesord och tesaurusar 

samt vilka kombinationer av sökord som speglade syftet och som gav ett sökresultat med ett 

rimligt antal artiklar att bearbeta. Författarna valde att begränsa sig till “insomni” då det är 

den vanligaste sömnstörningen och för att smalna av syftet. Sökordet “insomni” adderades 

vilket gav ett mer hanterbart sökresultat.  

Boolesk sökteknik med två och tre sökblock samt begränsning på tre år, ansåg författarna 

gav hanterbara resultat med relevanta artiklar för det valda syftet. Vidare ansåg författarna att 

begränsningen 19 år och uppåt var relevant för litteraturöversikten. I det spannet fångades 

både yngre och överlag friska personer med insomni upp, samt äldre som i större utsträckning 

än yngre personer drabbas av insomni. En nackdel med begränsningen på tre år var att 

författarna kan ha gått miste om relevanta omvårdnadsåtgärder som studerats tidigare än så. 

Överlag reflekterar författarna kring huruvida andra begränsningar hade kunnat gjorts för att 

få en större spridning av olika omvårdnadsåtgärder då författarna anser att resultatet blev för 

snävt.  

Valet av kvantitativa artiklar växte fram i sökprocessen då författarna ville studera 

omvårdnadsåtgärder och dess effekter för att sammanställa kunskap inom området. Segesten 

(2012) skriver att forskning med kvantitativ metod gör det möjligt att jämföra och mäta olika 

behandlingar eller omvårdnadsåtgärder. Författarna reflekterar över risken med att ha missat 

värdefulla resultat genom att ha uteslutit kvalitativa artiklar. Kvalitativa artiklar kan fånga en 

patients upplevelse av en omvårdnadsåtgärd mer djupgående än vad kvantitativa studier gör 

(Friberg, 2012a). Men utifrån studiens syfte bedömde författarna att avgränsningen gav stöd 

till studiens syfte och problemformulering.  

Författarna valde att fokusera på primär insomni vilket fungerade som ytterligare en 

begränsning av antalet artiklar. Vidare skulle ett urval med både primär och sekundär insomni 

ha kunnat gett ett svårtolkat resultat med flera möjliga förklaringar till resultatet, så kallade 

confounding variables, eller förvirrande variabler (Nieswiadomy, 2012). Med andra ord, 

möjligheten hade funnits att deltagarnas bakomliggande sjukdom skulle ha kunnat påverka 

effekten av interventionen. Det skulle då ha varit svårt att avgöra vad som orsakade effekten, 
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eller gjorde att effekten uteblev. Möjliga nackdelar med valet av primär insomni är att 

författarna i sitt framtida yrkesliv kommer möta patienter som lider av sekundär insomni 

vilket litteraturöversikten inte tar upp. Vidare är det också svårt att veta helt säkert att 

patienterna i resultatartiklarna inte hade någon annan bakomliggande sjukdom som skulle ha 

kunnat inverka negativt på sömnen. Detta trots att alla resultatartiklarna hade som 

exklusionskriterier att deltagarna inte skulle ha någon psykiatrisk eller somatisk sjukdom i 

botten.  

Då det ansågs mest relevant för sjuksköterskans kunskaps- och ansvarsområden valde 

författarna att fokusera på icke farmakologiska interventioner. Därför valdes studier med 

enbart sömnläkemedel bort. Vidare valde författarna under arbetets gång att exkludera artiklar 

där forskarna genomfört studier och interventioner på specifika arbetsplatser eller grupper. 

För att kunna presentera ett så brett resultat som möjligt ansåg författarna att det var viktigt att 

deltagarna i artiklarna inte gick att knyta till en viss gemenskap, varken ur ett geografiskt eller 

socioekonomiskt perspektiv.  

En nackdel med metoden var att författarna inte satte upp några kriterier för hur länge 

studierna skulle pågå eller om det skulle finnas någon långtidsuppföljning. Även mätskalor 

och diagnostiska skalor varierade mellan artiklarna, vilket gjorde det svårt att jämföra resultat 

med så olika data. För att få ett så säkert och likvärdigt resultat som möjligt anser därför 

författarna att det hade varit bra med inklusionskriterier gällande ett minimum antal dagar 

studierna skulle ha pågått, att alla artiklar skulle ha diagnostiserat och utvärderat effekten av 

interventionerna med samma eller motsvarande mätskalor och frågeformulär, samt att alla 

artiklar skulle haft en långtidsuppföljning. 

Resultatartikeln skriven av Duman och Timur Taşhan (2018) skiljde sig från de resterande 

artiklarna då den enbart innefattade kvinnor i klimakteriet. Författarnas argument till att 

inkludera resultatartikeln grundar sig i att klimakteriet inte är någon sjukdom, utan något som 

alla kvinnor kommer gå igenom.  

Författarna valde att kategorisera utifrån omvårdnadsåtgärder, då det var den största 

likheten mellan artiklarna. Det gjorde det möjligt att belysa och jämföra effekten mellan de 

olika interventionerna. En svaghet som författarna upptäckte i några av resultatartiklarna var 

att forskarna testade två olika interventioner jämfört med en kontrollgrupp, vilket gjorde det 

svårt att tolka resultatet. 

Resultatartiklarna kom ifrån Turkiet, Taiwan, Tyskland, Schweiz, Kina, USA och Sverige.  

Det gav en bra spridning som täckte in många världsdelar, vilket ger ett globalt perspektiv på 

omvårdnadsåtgärder och borde kunna appliceras i vårdsammanhang i Sverige som idag är ett 
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mångkulturellt land. Författarna reflekterar kring att det inte med säkerhet går att säga att ett 

resultat från ett specifikt land alltid kan översättas till en annan kulturell kontext.  

Genom hela arbetet har författarna haft ett gott samarbete sinsemellan, där det har varit 

högt i tak, funnits utrymme för diskussion och där båda författarnas åsikter och tankar har 

tagits i beaktning. Genomgående har författarna varit hjälpta av varandra för att förstå 

artiklarnas innehåll som har innefattat avancerad statistik och termer som författarna inte varit 

vana vid.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap kring omvårdnadsåtgärder för att 

stödja vuxna personer med insomni. Diskussion kommer föras med stöd av Virginia 

Hendersons behovsteori och fokusera på att lyfta fram kärnan i resultatet som vi fann mot 

bakgrund av tidigare forskning. 

 

9.2.1 KBT-I som omvårdnadsåtgärd 

Resultatet visar att det finns bra och effektiva, icke farmakologiska, omvårdnadsåtgärder för 

insomni. Omvårdnadsåtgärden KBT-I har fått bäst resultat för att förbättra insomni gällande 

kvaliteten på nattsömnen men också dagtidsymtom.  

Enligt Henderson (1969/1970) bör sjuksköterskan använda sig av evidensbaserade, icke 

farmakologiska, metoder för att lindra insomni i första hand. I linje med Hendersons teori är 

icke farmakologisk behandling som KBT-I och blockering av blått ljus lämpliga 

omvårdnadsåtgärder för sjuksköterskan att föreslå.  

Okajima, Komada och Inoue (2010) bekräftar med sin metastudie vårt resultat som visar 

att KBT-I har en positiv inverkan på insomni. Forskarna har tittat på 14 studier som utvärderat 

effekten av KBT-I jämfört med en kontrollgrupp. Resultatet visar att både deltagarnas 

subjektiva och objektiva sömnkvalitet förbättrades signifikant.  

Vidare visar vårt resultat att även webbaserade KBT-I har en positiv effekt på insomni, 

vilket Blom et al. (2015) styrker i sin forskning. Forskarna har jämfört KBT-I i gruppform 

med webbaserade KBT-I och resultatet visar att båda grupperna fick signifikant förbättrade 

resultat på ISI, både direkt efter interventionens slut och vid uppföljningen efter sex månader. 

En annan metastudie som tittat på åtta andra studier och undersökt effekten av gruppbaserad 

KBT-I hittade medelstora effekter på interventionsgrupperna jämfört med kontrollgrupperna 
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(Koffel et al., 2014). De största effekterna återfanns på subjektiva parametrar som tid till 

insomning, sömneffektivitet och vakentid efter insomning och förbättringarna varade över tid. 

I enlighet med Hendersons (1969/1970) resonemang om behov nummer 14, bör 

sjuksköterskan stödja patienter till ökad kunskap om sömn och ohälsosamma sömnvanor samt 

hjälpa patienten ändra dessa för en sundare livsstil. Det stöder ytterligare rekommendationen 

av KBT-I som omvårdnadsåtgärd då huvudprincipen bakom KBT är undervisning, inlärning 

och att patienten själv ska ta en aktiv roll och få ökad insikt, med hjälp av kompetent 

personal. Genom KBT-I-behandling kan patienten få nya vanor och uppnå oberoende och 

därmed hälsa. 

 

9.2.2 Effekter av KBT-I på dagtidssymtom   

Resultatet i våra studier visar inte bara att KBT-I har en positiv effekt på nattsömnen utan 

även på dagtidsymtom. Riemann et al, (2017) skriver att det finns begränsad kunskap om 

huruvida KBT-I avhjälper dagtidsymtom. Viss forskning hittar svaga samband mellan KBT-I 

och förbättringar på livskvalitet, depression, ångest, oro och trötthet (Koffel et al., 2014). 

Medan annan forskning stöder våra fynd om att KBT-I har en positiv effekt på trötthet, 

ångest, oro, humör och funktion i vardagen (Morin et al., 2016). Henderson (1969/1970) tar 

upp depression, stress och andra svårigheter i livet som en konsekvens av långvarig 

sömnlöshet eller en orsak till sömnbrist. Om det grundläggande behovet av sömn inte uppfylls 

kommer patienten lida av dagtidssymtom. Det styrks av tidigare fakta presenterad i 

bakgrunden som belyser att insomni är både en vakenhets- och sömnstörning (Levenson et al., 

2015) som ofta leder till depression (Mallon et al., 2014). Resultat i litteraturöversikten 

belyser att KBT-I som omvårdnadsåtgärd avhjälper dagtidssymtom och bör, i linje med 

Hendersons (1969/1970) uppmaning att använda icke farmakologiska åtgärder, användas för 

att lindra lidande och öka graden av hälsa vilket också tagits upp tidigare i bakgrund (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

 

9.2.3 Blockering av blått ljus som omvårdnadsåtgärd  

Resultatet visar att blockering av blått ljus innan läggningstid förbättrar sömnen vilket stöds 

av annan forskning om skärmtid och dess negativa påverkan på sömnkvaliteten som beskrivs i 

bakgrunden (Folkhälsomyndigheten, 2017). Som nämnts ovan betonar Hendersons 

(1969/1970) teori vikten av att sjuksköterskan använder och rekommenderar evidensbaserad, 
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icke farmakologisk behandling och därmed är blockering av blått ljus en välanpassad 

omvårdnadsåtgärd för att stödja sömnkvaliteten.  

Forskare som tittat på sambandet mellan exponering av blått ljus från skärmar kvällstid och 

inverkan på sömn, vakenhet, djupsömn och hjärnaktivitet har visat på negativa effekter på 

sömnen, i enlighet med vårt resultat (Grønli et al., 2016). Studien visar att exponering av blått 

ljus minskar känslan av subjektiv trötthet samt ökar känslan av att vara pigg på kvällen. 

Ljusexponeringen har en negativ effekt på sömnen i sin helhet och påverkar dygnsrytmen.  

Intressant att ta upp, vilket vårt resultat inte belyser, är att annan forskning visar att 

sömnkvaliteten inte nödvändigtvis måste påverkas av exponering av blått ljus kvällstid 

förutsatt att ögat får tillräckligt med dagsljus samma dag (Rångtell, et al., 2016).  

Enligt Henderson (1969/1970) är det viktigt att patienten är med och beslutar om vilken 

behandlingsform patienten bör få. Med det i beaktandet kan både val av KBT-I-metod (grupp-

, individuell eller webbaserad) och omvårdnadsåtgärd i form av blockering av blått ljus ställas 

mot vilka preferenser patienten har. En person som till vardags är ute flera timmar om dagen i 

dagsljus kanske varken behöver eller är hjälpt av att blockera blått ljus kvällstid. Vidare är 

valet av vilken typ av KBT-I en viktig komponent för att åtgärden ska få önskad effekt. Om 

sjuksköterskan bestämmer på egen hand, utan att patienten medverkar till beslutet, kommer 

patienten förbli passiv och beroende och inte i samma utsträckning få ny kunskap, minska sitt 

oberoende och uppnå ökad hälsa som om hen tog en aktiv del i planeringen (Henderson, 

1969/1970).  

 

9.3 Kliniska implikationer  

Sjuksköterskan är en av yrkesgrupperna som träffar patienter i störst utsträckning och är ofta 

den första kontakten med vården. Då omvårdnadsåtgärder faller under sjuksköterskans 

ansvarsområde behöver sjuksköterskan ha kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som finns. 

Kanske är den primära orsaken till vårdmötet inte alltid insomni, men sömn är en väsentlig 

del i en persons liv, ett basalt behov. Genom att litteraturöversikten lyfter evidensen för KBT-

I och blockering av blått ljus som behandlingsmetod, kan översikten utgöra ett 

kunskapsunderlag för yrkesverksamma sjuksköterskor. Litteraturöversikten kan öka 

kännedomen av icke farmakologisk behandling och dess positiva effekter.  

Resultatet kan användas av sjuksköterskor inom olika delar av vården. Genom kunskapen 

kan sjuksköterskan vidarebefordra eller remittera patienter vid behov. Kunskapen kan 

eventuellt implementeras i primärvården, på sikt, i form av att sjuksköterskor eller 
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distriktsjuksköterskor håller i gruppbaserade KBT-I. Litteraturöversikten skulle även kunna 

fungera som ett underlag för diskussion, på arbetsplatsen, för att rikta fokus mot sömn och 

lämpliga omvårdnadsåtgärder. Om kunskapsnivån höjs i vården får fler patienter god vård, 

lidandet minskar och samhällets kostnader sjunker. 

 

9.4  Förslag till fortsatt forskning  

Under arbetets gång blev det tydligt att det finns mycket belägg för att individuell- och 

gruppbaserad KBT-I är en fungerande och beprövad behandlingsform vid insomni. Både 

litteraturen och annan forskning styrker detta. Då endast två resultatartiklar behandlat 

webbaserad KBT-I, och ämnet inte nämns i litteraturen som författarna gått igenom, 

reflekterar författarna över om det behövs mer forskning kring effekterna av webbaserad 

KBT-I. Vilket författarna anser är relevant kopplat till den samtid vi lever i, där olika typer av 

skärmar är vanligt förekommande. Men också i en tid där tillgänglighet och tidpunkten för 

behandling blivit alltmer viktigt för patienten att styra över själv. Ytterligare en aspekt är om 

webbaserad behandling fungerar för alla åldrar, är det ett alternativ för den äldre 

befolkningen? Sverige är ett land med stor IT-användning, även bland äldre men så ser det 

inte ut överallt i världen. Kanske är webbaserad-KBT-I kulturellt beroende.  

En av resultatartiklarna hade gruppbaserad KBT-I ledd av distriktsjuksköterskor som 

intervention (Sandlund et al,. 2018). Författarna skulle gärna se mer forskning på effekterna 

av sjuksköterskeledd gruppterapi. Studien fick goda resultat och om mer forskning fick 

liknande resultat skulle det lösa ett av de stora problemen inom behandlingsområdet där 

tillgången till utbildade terapeuter är låg och behovet är stort. Även vidare forskning på 

jämförelser mellan grupp-och individuell terapi vore intressant för att försöka lösa kostnad- 

och tillgänglighetsfrågan inom vården. Detta gäller även webbaserad KBT-I som skulle kunna 

vara en besparing för samhället.   

För vidare forskning skulle kvantitativa, randomiserad kontrollerade studier fortsatt vara 

ett bra val. För att kunna jämföra effekten av interventionerna bör alla studier ha ungefär 

samma tidsperiod och företrädesvis innehålla en långtidsuppföljning. Vuxna, 19 år och uppåt, 

samt män och kvinnor bör inkluderas. 

 

10 Slutsats  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa omvårdnadsåtgärder för att stödja vuxna 

personer med insomni. Resultatet i litteraturöversikten visade på olika typer av behandlingar 
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vid insomni, de mest framgångsrika var olika varianter av kognitiv beteendeterapi för insomni 

samt blockering av blått ljus innan läggdags. Bägge är icke farmakologiska behandlingar och 

KBT-I är idag den rekommenderade förstahandsbehandlingen vid insomni. Genom att 

sjuksköterskan känner till dessa beprövade omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan stödja 

patienten till bättre sömn och ökad grad av hälsa.  
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självskattningsformuläret 

Insomnia severity index 

(ISI), Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI) samt 

sömndagbok.  

 

Deltagarna blev indelade i 

två grupper. 

Interventionsgruppen fick 

fokusträning (attentional 

bias modification 

training). Placebogruppen 

fick utföra samma 

övningar som 

interventionsgruppen men 

Det fanns ingen signifikant 

förbättring på PSQI i 

interventionsgruppen jämfört med 

placebogruppen. Vid 

långtidsuppföljningen sågs heller 

ingen signifikant förbättring på ISI.  
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med icke värdeladdade 

ord 

Analys: 

Statistik analys. 

Lorenz, N., 

Heim, E., 

Roetger, A., 

Birrer, E., 

Maercker, A. 

Randomized 

Controlled Trial 

to Test the 

Efficacy of an 

Unguided Online 

Intervention with 

Automated 

Feedback for the 

Treatment of 

Insomnia.  

2019 

Behavioural and 

Cognitive 

Psychotherapy 

Schweiz  

 

Att undersöka effekten 

av en webbaserad 

självhjälpsguide med 

automatiserad 

återkoppling. 

Design: 

Randomiserad, 

kontrollerad studie.  

Urval: 

56 vuxna personer med 

insomni.  

Datainsamling: 

Data samlades in via 

självskattningsformuläret 

Insomnia severity index 

(ISI) samt sömndagbok.  

Deltagarna blev indelade i 

två grupper. 

Interventionsgruppen fick 

en interaktiv och 

webbaserad KBT-I. 

Kontrollgruppen fick 

ingen intervention.  

Analys: 

Statistik analys.  

Signifikanta förbättringar uppmättes 

i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen på ISI, 

dagtidssymton samt depressiva 

symtom. Effekten kvarstod vid 

uppföljning efter ett års tid.  
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Mao, HJ., Wu, 

JL., Xu, Y., 

Liu, Y., Tang, 

XD. 

Effectiveness of 

sleep self-

management 

group 

intervention 

in Chinese 

patients with 

insomnia 

disorder.  

2017 

Perspect Psychiatric 

Care 

Kina 

 

Att utforska 

effektiviteten av sömn-

självhantering i grupp 

(sleep self-management)  

 

Design: 

Randomiserad, 

kontrollerad studie.  

 

Urval: 

104 vuxna personer med 

insomni.  

 

Datainsamling: 

Data samlades in via 

självskattningsformuläret 

Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI), 

Dysfunctional Beliefs and 

Attitudes about Sleep 

Scale (DBAS) och 

sömndagbok. 

 

Deltagarna blev indelade i 

två grupper. 

Interventionsgruppen fick 

KBT-I i gruppform. 

Kontrollgruppen fick 

sömnläkemedel.  

Analys:  

Statistik analys. 

Signifikanta effekter på PSQI och på 

negativa tankar och attityder om 

sömn mätt med DBAS i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen.  
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Ritterband, L. 

M., Thorndike, 

F. P., Ingersoll, 

K. S., Lord, H. 

R., Gonder-

Frederick, L., 

Frederick, C., 

Quigg, M. S., 

Cohn, W. F., 

Morin, C. M. 

Effect of a Web-

Based Cognitive 

Behavior 

Therapy 

for Insomnia 

Intervention 

With 1-Year 

Follow-up 

A Randomized 

Clinical Trial.  

2017 

JAMA Psychiatry 

USA 

 

Att utvärdera om en 

webbaserad, 

automatiserad KBT-I-

intervention kan 

förbättra insomni 

på kort sikt (9 veckor) 

och lång sikt (1 år). 

 

Design: 

Randomiserad, 

kontrollerad studie.  

Urval: 

303 vuxna personer med 

insomni. 

Datainsamling: 

Data samlades in via 

självskattningsformuläret 

mätskalan Insomnia 

Severity Index (ISI) samt 

sömndagbok. 

Deltagarna blev indelade i 

två grupper. 

Interventionsgruppen fick 

en interaktiv och 

webbaserad KBT-I. 

Kontrollgruppen fick 

ingen intervention.  

Analys: 

Statistik analys. 

Signifikanta förbättringar på ISI, tid 

till insomning och vakentid efter 

insomning i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen. 

Effekterna kvarstod efter ett år.   

Sandlund, C., 

Hetta, J., 

Nilsson, G. H., 

Ekstedt, M., 

Westman, J. 

Impact of group 

treatment for 

insomnia on 

daytime 

symptomatology: 

Analyses from a 

2018 

International journal 

of nursing studies  

Att undersöka om ett 

grupprogram, lett av 

distriktsjuksköterskor 

och som är baserat på 

kognitiv beteendeterapi 

för insomni (KBT-I), 

Design: 

En randomiserad, 

kontrollerad studie. 

Signifikanta förbättringar uppmättes 

i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen på FSS samt 

negativa tankar och attityder 

(DBAS). Efter ett år kvarstod 
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randomized 

controlled trial in 

primary care.  

Sverige 

 

kan hjälpa personer med 

insomni med deras 

dagtidsymtom.   

Urval: 

165 vuxna personer med 

insomni. 

Datainsamling: 

Data samlades in via 

självskattningsformuläret 

Fatigue Severity Scale 

(FSS), General Health 

Questionnaire, 

Montgomery-Asberg 

Depression Rating Scale 

Self-assessment, Short 

Form Health Survey, 

Insomnia Severity Index 

(ISI), Uppsala Sleep 

Inventory scale och 

Dysfunctional Beliefs and 

Attitudes about Sleep 

(DBAS). 

Deltagarna blev indelade i 

två grupper. 

Interventionsgruppen fick 

KBT-I i gruppform. 

Kontrollgruppen fick 

sedvanlig vård på 

vårdcentral som innefattar 

sömnläkemedel och 

information om 

sömnhygien.  

effekten på FSS, DBAS och flera 

dagtidsymtom.  

 

 

 



 
 

40 (42) 
 

 

Analys: 

Statistik analys. 

Shechter, A., 

Wookhyun 

Kim, E., St-

Onge, M-P., & 

Westwood, A. 

J. 

Blocking 

nocturnal blue 

light for 

insomnia: A 

randomized 

controlled trial.  

 

2018 

J Psychiatr Res. 

USA 

Att undersöka om 

användandet av linser 

som blockerar blått ljus, 

före sänggående, kunde 

förbättra sömnen hos 

personer med insomni. 

Design: 

Randomiserade, 

kontrollerad studie.  

Urval: 

15 vuxna personer med 

insomni.  

Datainsamling: 

Data samlades in via 

självskattningsformuläret 

Pittsburgh Insomnia 

Rating Scale (PIRS), 

mätinstrumentet aktigraf, 

samt en sömndagbok.  

Deltagarna blev indelade i 

två grupper. 

Interventionsgruppen fick 

bära glasögon som 

blockerade blått ljus innan 

läggningstid. 

Kontrollgruppen fick en 

placebobehandling i form 

av glasögon med vanligt 

glas. 

Signifikanta förbättring uppmättes 

med PIRS i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen. Samt 

på att deltagarna sov längre på 

morgonen, hade en ökad total 

sömntid och förbättrad sömnkvalitet 

i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen.  
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Analys:  

Statistik analys.  

Wong S.Y-S., 

Zhang D-X., Li 

C.C-K., Yip 

B.H-K., Chan 

D.C-C., Ling 

Y-M., Lo C.S-

L., Woo D.M-

S., Sun Y-Y., 

Ma H., Mak 

W.W-S, Gao 

T., Lee T.M-

C., Wing Y-K. 

Comparing the 

Effects of 

Mindfulness- 

Based Cognitive 

Therapy and 

Sleep Psycho-

Education with 

Exercise on 

Chronic 

Insomnia: A 

Randomised 

Controlled Trial.  

2017 

Psychother and 

Psychosom 

Kina 

 

Att utvärdera effekten av 

mindfulnessbaserad 

KBT för insomni 

(MBCT-I) jämfört med 

sömnhygienutbildning 

inklusive 

stretchövningar (PEEC). 

 

Design: 

Randomiserade, 

kontrollerad studie.  

Urval: 

216 vuxna personer med 

insomni. 

 

Datainsamling: 

Data samlades in via 

självskattningsformuläret 

Insomnia severity index 

(ISI) och sömndagbok.  

Deltagarna blev indelade i 

två grupper. 

Interventionsgruppen fick 

KBT-I baserade 

gruppterapi tillsammans 

med mindfulnessövningar. 

Kontrollgruppen fick 

utbildning i sömnhygien 

och strategier att ta till 

gällande orostankar kring 

sömnen samt 

stretchövningar som 

skulle utföras dagligen. 

Det fanns en signifikant förbättring i 

interventionsgruppen på ISI och 

vakentid efter insomning jämfört 

med kontrollgruppen. Ingen 

långtidseffekt.  
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Analys: 

Statistik analys. 

 

 


