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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Sömnstörningar och en begränsad sömn är vanligt förekommande på
intensivvårdsavdelningar och kan bland annat leda till sämre läkningsförmåga. Delirium är ett
psykiskt tillstånd som debuterar akut och är förekommer både på vård- och
intensivvårdsavdelningar. Delirium innebär för patienten ett lidande med en förändrad mental
status som exempelvis yttrar sig genom att patienten blir desorienterad, agiterad eller
deprimerad. På sikt kan delirium leda till kognitiv nedsättning och ökad mortalitet. Flertalet
studier om delirium berör predisponibla riskfaktorer och förebyggande omvårdnadsåtgärder,
det saknas dock någon tydlig evidens på varför delirium uppstår.
Syfte: Att undersöka hur störd sömn påverkar incidensen av delirium hos
intensivvårdspatienter.
Metod: Litteraturstudie. Sökningar har utförts i databasen PubMed där artiklar som besvarat
studies syfte och frågeställningar valts ut för att sedan bedömas utifrån inklusions- och
exklusionkriterier. Totalt har 16 artiklar kvalitetsgranskats och sedan analyserats med hjälp av
en induktiv innehållsanalys.
Resultat: Analysen resulterade i tre temaområden: Sömnkvalitét, Sömnfrämjande åtgärder
samt Sömnstörningar. Vad analysen visade var att försämrad REM-sömn kan bidra till att
patienter utvecklar delirium, men lägre sömnkvalitet generellt orsakar inte delirium. Olika
förebyggande interventioner, där bland annat sömnfrämjande åtgärder ingår, och samband
med delirium har kunnat påvisas. Dock har ingen evidens för att sömnfrämjande åtgärder
enskilt kunnat minska incidensen. De patienter som upplever sömnstörningar har högre risk
för att utveckla delirium om sömnstörningarna redan existerade innan patienten insjuknade
eller blev opererade.
Slutsats: Det har inte kunnat påvisas att störd sömn har någon effekt för incidens av delirium.
Däremot kan försämrad REM-sömn leda till delirium. Fortsatt forskning om utlösande
faktorer och preventiva åtgärder är motiverat både ur ett patient- och ett samhällsperspektiv.
Nyckelord: Sömn, Intensivvård, Sömnstörningar, Delirium, Intensivvårdsavdelningar,
Förebyggande

ABSTRACT
Background: Sleep disorders and limited sleep are common in intensive care units and can
lead to, among other things, poorer healing capacity. Delirium is a psychological condition
that debuts on acute and occurs both in health and intensive care departments. Delirium means
to the patient suffering with a changed mental status which, for example, is manifested by the
patient becoming disoriented, agitated or depressed. In the long run, delirium can lead to
cognitive impairment and increased mortality. Most studies on delirium concern
predisposable risk factors and preventive nursing measures, but there is no clear evidence of
why delirium occurs.
Aim: To investigate how disturbed sleep affects the incidence of delirium in intensive care
patients.
Methods: A literature study. Searches have been made in the database PubMed, where
articles that answered the purpose of the studies and questions were selected and then
assessed based on inclusion and exclusion criteria. A total of 16 articles have been qualityreviewed and then analyzed using an inductive content analysis.
Results: The analysis resulted in three thematic areas; Sleep quality, sleep-promoting
measures and sleep disorders. What the analysis showed was that decreased REM sleep can
help patients develop delirium, but lower sleep quality generally does not cause delirium.
Various preventive interventions, including sleep-promoting measures, and connection with
delirium have been demonstrated. However, there is no evidence that sleep-promoting
measures have been able to reduce the incidence individually. The patients who experience
sleep disorders have a higher risk of developing delirium if the sleep disorders already existed
before the patient became ill or was operated.
Conclusion: It has emerged that disturbed sleep has not been able to demonstrate any effect
on the incidence of delirium. However, decreased REM sleep can lead to delirium. Continued
research on triggering factors and preventive measures is justified both from a patient and a
social perspective.
Key words: Sleep, Critical Care, Sleep Disturbance, Delirium, Intensive care Units, Prevention
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BAKGRUND
Sömn
Människor har ett grundläggande behov av att vila och sova för att kunna återhämta sig. När
behovet av att återhämta sig blir för stort, hamnar människan i ett trötthetstillstånd. Vid sömn
sker det en rad olika fysiologiska aspekter i kroppen som exempelvis att blodtryck, puls och
andningsfrekvens blir lägre samt att muskelspänningarna blir mindre. Även hjärnans
blodflöde minskar, kroppstemperaturen sjunker, metabolismen minskar och hormonerna ökar
eller minskar beroende på sorts hormon. Framförallt är sömnen viktig för att hjärnan, som
saknar energireserver, ska få möjlighet att återhämta sig och bearbeta de intryck som
inkommit under dagen. God sömn och vila är därmed viktigt för att patienten ska kunna stärka
sin hälsa, och bör därför ses som en självklar del i omvårdnaden. Sömnbehovet kan variera,
bland annat beroende på miljön och patientens ålder (Asp & Ekstedt, 2014).
Sömn på intensivvårdsavdelning
Ett vanligt förekommande problem på intensivvårdsavdelningar är den begränsade sömnen.
Antalet timmar med sömn kan variera hos dessa patienter, mellan två till åtta timmar under en
24 timmars period (Cooper et al., 2000). På en intensivvårdsavdelning finns flertalet
störningsmoment som påverkar möjligheterna till sömn, bland annat patientens
sjukdomstillstånd, ljud och ljus från övervakningsapparater och samtal inom personalgruppen
eller mellan vårdpersonal och andra patienter (Mazer, 2006; Redeker, 2008). Störd sömn och
minskade möjligheter till sömn, kan exempelvis leda till sämre läkningsförmåga och att
patienternas vårdtid blir längre (DeKeyser, 2003; Honkus, 2003; Dennis et al., 2010), samt
förändrad mentalt status (Mazer, 2006; Friese, 2008; Patel et al., 2008). Resultatet av en störd
sömn kan även minska möjligheterna för patienterna att själva delta i sin egen vård
(Matthews, 2011).
Tecken på sömnbrist hos patienter varierar beroende på bland annat ålder, miljö, personlighet
och motivation. Beteendeförändringar uppträder oftast inom 48 timmar hos en patient med
sömnbrist och innebär att patienten blir desorienterad, irritabel eller har ett sluddrigt tal
(Dines-Kalinowski, 2002). Dessa förändringar kan sedan utvecklas och leda till ett mer
psykotiskt beteende, exempelvis genom att patienten vill klättra ur sängen, avlägsna invasiva
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katetrar och slangar (Dubois, Bergeron, Dumont, Dial & Skrobik, 2001; Dines-Kalinowski,
2002; Micek, Anand, Laible, Shannon & Kollef, 2005).
Det finns även beskrivet att patienter med förlust av sömn har en tydlig koppling till
minnesförlust och vanföreställningar, vilket överensstämmer med kriterier för
intensivvårdsdelirium (Weinhouse & Schwab, 2006). Det saknas dock entydig evidens om
huruvida störd sömn är en direkt orsak, eller bidragande faktor till intensivvårdsdelirium
(McGuire, Basten, Ryan & Gallagher, 2000; Friese, 2008).
Verktyg för att studera och utvärdera sömn
Det finns flera olika sätt att studera sömn och sömnkvalitét, bland annat genom
Polysomnografi (PSG) och Aktigrafi. PSG mäter elektrisk aktivitet i hjärnbarken via
Elektroencefalografi (EEG), ögonrörelser via Elektrookulografi (EOG) och tonus i
skelettmuskulatur via Elektromyografi (EMG) och används då sömnlängd och sömnkvalitét
avses att studera (Bourne, Minelli, Mills & Kandler, 2007). Aktigrafi är ett alternativ till PSG
och mäter rörelser genom att en sensor fästs runt handleden. På så vis kan sömnens längd,
insomningslatens, vakentid och sömnkvalitét objektivt mätas (Littner et al., 2003).
Ett annat sätt att utvärdera och studera sömn är genom frågeformulär som exempelvis the
Richard Campell Sleep Questionnaire (RCSQ) och the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI).
RCSQ utvecklades för intensivvårdspatienter, och innehåller fem teman inom sömn som mäts
och skattas: sömndjup, insomningslatens, uppvaknande, åter insomning efter uppvaknande
och sömnkvalitét (Richards, 1987).
PSQI är ett sjävskattningsformulär med 19 frågor som patienterna besvarar. Formuläret
innehåller sju teman: subjektiv sömnkvalitet, sömnlängd, insomningslatens, effektiv sömn,
sömnstörningar, användning av sömnmedel och funktionella störningar under dagtid (Buysse,
Reynolds, Monk, Berman & Kupfer, 1988).
Delirium
Delirium är ett psykiskt tillstånd som debuterar akut. Det finns tre olika typer av delirium; en
hyperaktiv, en hypoaktiv form och en mixad av både hyper- och hypoaktiv form. Den
hyperaktiva formen innebär bland annat att patienten får en förändrad medvetandenivå,
sviktande minnesfunktioner, kan bli aggressiv och blir desorienterad. Den hyperaktiva formen
är den som är enklast att upptäcka hos patienten. De dominerande symtomen vid den
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hypoaktiva formen är slutenhet, depression och avskärmning (Meagher, 2009), och är därmed
svårare att upptäcka av vårdpersonalen. Hypoaktiv form av delirium är vanligast på
intensivvårdsavdelningar och är den form som har sämst prognos för återhämtning (Wells,
2012; Egerod 2013).
Negativa erfarenheter i en främmande miljö som på en intensivvårdsavdelning, kan i
kombination av oro, ångest och biverkningar av läkemedel, leda till delirium. På längre sikt
kan delirium leda till allvarlig nedsättning av kognitiva funktioner samt ökad mortalitet (Ely
et al., 2004a; Lin et al., 2004; Pisani et al., 2009a; Van Rompaey, et al., 2009b; Girard et al.,
2010; Brummel et al., 2011). Patienter som utvecklar delirium förekommer både på vård- och
intensivvårdsavdelning. Det är dock vanligare inom intensivvården, vilket kan bero på att de
utsätts för fler riskfaktorer (Brummel & Girard, 2013).
Det finns standardiserade bedömningsverktyg för delirium inom intensivvården, men de
används dock inte i full utsträckning. Istället screenas patienten utifrån kliniska symtom, och
därav kan den hypoaktiva formen missas och delirium underdiagnostiserats (Ely et al., 2004b;
Forsberg & Eriksson, 2010).
Intensivvårdsdelirium
Förekomsten av intensivvårdsdelirium hos patienter som vårdas med ventilatorbehandling på
en intensivvårdsavdelning uppges vara mellan 60 till 80 procent (Ely et al., 2001; Bergeron,
Duboi, Dumont, Dial & Skrobik, 2001; Pandharipande et al., 2007; Girard et al., 2008;
Pandharipande et al., 2008; Guenther et al., 2010). Intensivvårdspatienter löper högre risk för
att utveckla delirium på grund av antalet riskfaktorer som intensivvården medför exempelvis
läkemedel för sedering, smärta, ventilatorbehandling, immobilisering med mera (Duboi et al.,
2001; Micek et al., 2005; Ogundele & Yende, 2010; Shehabi et al., 2010). Då många patienter
kräver ventilatorbehandling eller annan typ av andningshjälpmedel som försvårar
möjligheterna för patienten att verbalt uttrycka sig, tolkas det som en utmaning att identifiera
och behandla alla patienter med delirium som exempelvis har den hypoaktiva formen (Egerod
2013).
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Riskfaktorer för delirium
Vad som orsakar delirium bland patienter varierar beroende på predisponibla riskfaktorer och
i vilken miljö patienten befinner sig i. På en vanlig sjukvårdsavdelning finns det vissa
riskfaktorer medan det inom intensivvården finns andra. En annan viktig faktor som påverkar
är hur och på vilket sätt sjukvårdspersonalen upptäcker och skattar delirium. Det finns olika
skalor och beroende på vad för mätverktyg som använts kan riskfaktorerna variera (Neto et
al., 2012; Wong, Holroyd-Leduc, Simel & Straus, 2010).
Riskfaktorer för delirium delas in i predisponibla- och utlösande faktorer (Inouye, Viscoli,
Horwitz, Hurst & Tinetti, 1993; Inouye & Charpentier, 1996). På en allmän
sjukvårdsavdelning är demens den största predisponibla riskfaktorn för delirium (Rockwood,
1989; Jitapunkul, Pillay & Ebrahim, 1992; Kolbeinsson & Jónsson, 1993; Pompei et al., 1994;
Elie, Cole, Primeau & Bellavance, 1998). Andra generella riskfaktorer är högre ålder
(Gustafson et al., 1988; Rockwood, 1989; Schor et al., 1992), hög kormorbiditet exempelvis
diabetes (Pompei et al. 1994), synhjälpmedel (Inouye et al., 1993), depression och
alkoholmissbruk (Pompei et al. 1994), malnutrition (Inouye & Charpentier, 1996) samt
användning av benzodiazepiner och opioider i hemmet (Francis, Martin & Kapoor, 1990).
Bland de utlösande riskfaktorerna är svårighetsgraden av sjukdom relaterat till högre risk att
utveckla delirium (Rockwood, 1989; Francis et al., 1990; Inouye et al., 1993). Infektioner som
urinvägsinfektion eller lunginflammation är de mest vanliga utlösande faktorerna för delirium
(Rockwood, 1989; Jitapunkul et al., 1992; Schor et al., 1992; Kolbeinsson & Jónsson, 1993;
George, Bleasedale & Singleton, 1997; Wahlund & Bjorlin, 1999; Rahkonen et al., 2000).
Även dehydrering (Pompei et al. 1994), elektrolytrubbningar, akut njur- och leversvikt
(Foreman, 1989; Francis, Martin & Kapoor, 1990), abstinens av alkohol och benzodiazepin
(Isbell, Fraser, Wikler, Belleville & Eisenman, 1955; Fruensgaard, 1976; Fleischhacker,
Barnas & Hackenberg, 1986), kramper (Wahlund & Bjorlin, 1999) och hjärtsvikt har också
visat sig vara utlösande faktorer (Rockwood, 1989; Wahlund & Bjorlin, 1999).
Riskfaktorer inom intensivvården
Även inom intensivvården är hög ålder (Pandharipande et al., 2006; Pandharipande et al.,
2009) och kognitiv nedsättning predisponibla riskfaktorer (Pisani et al., 2009b; Van Rompaey
et al., 2009a). Dessutom ökar användning av ventilatorbehandling bland äldre patienter som
tillsammans med dessa riskfaktorer har större risk för att utveckla delirium (Angus, Kelley,
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Schmitz, White & Popvich, 2000; Halpern, 2010; Wunsch et al., 2010). Bland de utlösande
riskfaktorerna är användning av benzodiazepiner den med mest signifikant samband med
delirium (Pandharipande et al., 2006; Pandharipande et al., 2007; Riker et al., 2009; Pisani et
al., 2009b; Adams Wilson et al., 2012). Tidigare studier har visat på att valet av sedering har
stor betydelse för prevention av delirium inom intensivvården (Dubois et al., 2001; Van
Rompaey et al., 2009a; Adams Wilson et al., 2012).
Många av de patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning har genomgått större
operationer, vilket också ökar risken för delirium. Större bukingrepp och kardiovaskulära
operationer har enligt studier haft ökad incidens av delirium postoperativt (Olin et al., 2005;
Ansaloni et al., 2010; Brouquet et al., 2010; Koebrugge, Van Wensen, Bosscha, Dautzenberg
& Koning, 2010; Mu et al., 2010; Salata et al., 2012; Shah et al., 2012). Andra predisponibla
riskfaktorer som påverkar utveckling av delirium postoperativt har enligt studier varit manligt
kön, rökning, obstruktiv sömnapné, överdriven alkoholkonsumtion samt övervikt (Bucerius et
al., 2004; Giltay, Huijskes, Kho, Blansjaar & Rosseel, 2006; Bakker, Osse, Tulen, Kappetein
& Bogers, 2012; Sieber Mears, Lee & Gottschalk, 2011; Shah et al., 2012).
Miljö kan ha en positiv inverkan på delirium, exempelvis genom att patienten får dagsljus
under dagtid, och mörker under nattetid. Närvaro och möjlighet till interaktioner med familj
och vänner påstås också minska delirium (Van Rompaey et al., 2009a). Även sömnstörningar
kan enligt Figueroa-Ramos et al. (2009), Kamdar, Needham och Collop (2012), Weinhouse et
al. (2009) och Barr et al. (2013) ha betydelse för utveckling av delirium.
Verktyg för skattning av delirium
Det finns flera olika mätmetoder för att värdera delirium hos intensivvårdspatienter. Den
vanligaste är the Confusion Assessment Method for the ICU (CAM–ICU), men även the
Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) och The Neelon and Champagne
Confusion Scale (NEECHAM) används. CAM-ICU och ICDSC är skapade utifrån
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)s kriterier för delirium och kan
användas på verbala och icke-verbala patienter som är intuberade och har
ventilatorbehandling (Ely et al., 2001; Devlin, Fong, Fraser & Riker, 2007; Boetteger et al.,
2017). NEECHAM utgår också från DSM:s kriterier men är istället en skala som kan
användas på patienter som inte är intuberade (Van Rompaey et al., 2008).
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Innan skattningen av delirium hos patienten utförs måste en bedömning av sederingsdjup och
medvetandegrad genomföras. Detta görs oavsett vilken mätmetod som ska användas. Genom
att rutinmässigt bedöma patienter utifrån CAM-ICU (Ely et al., 2001), ICDSC (Devlin et al.,
2007) och NEECHAM (Van Rompaey et al., 2008) kan delirium tidigt upptäckas och
behandlas.
Teoretisk referensram
Delirium innebär ett lidande för patienten och enligt Eriksson (2001) bör vården kring
patienten utgå från att eliminera eller minska detta lidande. Eriksson (2001) beskriver hur det
finns olika sorters lidande inom vården, exempelvis livslidande som förklaras som det lidande
patienten upplever som berör hela patientens livssituation. Sjukdomslidande förklaras som det
fysiska och psykiska lidandet som orsakas av behandling och sjukdom, vilket kan vara smärta
och oro. Vårdlidande innefattar det lidande som förorsakats av vården eller av utebliven vård
och kan exempelvis vara om en smärtlindrande behandling uteblir eller inte sätts in i tid och
patienten får lida. Detta kan anses som onödigt lidande enligt Eriksson (2001).
För denna litteraturstudie tolkas delirium som sjukdomslidande som uppstått på grund av
otillräcklig sömn till följd av behandling av sjukdom. Enligt Svensk sjuksköterskeförening
(2016) ska sjuksköterskan bedriva omvårdnad för att främja hälsa och välbefinnande. Om
sömn har en förebyggande effekt för delirium, bör detta prioriteras då det kan minska
patientens sjukdomslidande. Genom att inte möjliggöra sömn för patienten skulle detta kunna
tolkas som utebliven vård och ett vårdlidande enligt Eriksson (2001). Det kan dock vara en
komplicerad omvårdnadsåtgärd att främja sömnen då intensivvård bedrivs dygnet runt och
vissa behandlingar kräver kontinuerlig undersökning av patienten, även nattetid.
Intensivvårdssjuksköterskans betydelse för upptäckt och behandling av delirium
Det finns validerade mätverktyg för delirium dock har en tidigare svensk studie visat att
vårdpersonalen använder det i begränsad utsträckning och att flertalet bedömer utifrån
kliniska symtom. Delirium är underdiagnostiserat vilket kan tolkas bero på detta och att det
hypoaktiva tillståndet inte lika lätt upptäcks enbart genom klinisk observation (Forsberg &
Eriksson, 2010).
Intensivvårdssjuksköterskan har ett stort ansvar när det gäller att upptäcka delirium då det
oftast är den i teamet som först lägger märke till förändringar i patientens kognitiva status,
lidande eller exempelvis oro (Ely et al., 2001). Enligt den etiska koden som gäller för
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sjuksköterskor i Sverige är sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden ”att främja
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande”. Genom att regelbundet skatta
delirium samt identifiera och bedöma lämpliga och nödvändiga omvårdnadsåtgärder kan
patientens vårdlidande minska (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).

Enligt Eriksson (2001) kan en deliriös patient som inte uppmärksammas tolkas som att
patientens värdighet kränks. Att kränka någons värdighet förklarar Eriksson (2001) som att bli
fråntagen möjligheten att vara människa till fullo. Kränkning kan innebära att patienten inte
blir tagen på allvar och att upplevelser inte respekteras och tas som sanna.
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) skall vårdpersonalen vidta de åtgärder som
anses lämpliga för att förebygga vårdskador, exempelvis delirium. Vårdskada förklaras som
när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada som hade kunnat förebyggas
om relevanta åtgärder identifierats och verkställts. En vårdskada, som delirium, innefattar
förutom det lidande det skapar för patienten även förlängd vårdtid på sjukhus och därmed
även högre kostnader för samhället (Duboi et al., 2001; Micek et al., 2005; Ogundele &
Yende, 2010; Shehabi et al., 2010). Genom att identifiera preventiva åtgärder och utlösande
faktorer för delirium påverkas inte bara patienten, utan det påverkar även ur ett
samhällsperspektiv då det bidrar till minskade vårdkostnader.
Problemformulering
På en intensivvårdsavdelning bedrivs avancerad högteknologisk vård dygnet runt som medför
bland annat störande ljud och ljus för patienterna, vilket ofta leder till störd eller begränsade
möjligheter till sömn och vårdlidande. Dessa patienter är kritiskt sjuka och i behov av
återhämtning för att läka, minska sjukdomslidandet och bli utskriven. De löper även en stor
risk för att utveckla delirium som har negativa konsekvenser både under och efter vårdtiden.
Ostörd sömn kan vara svårt att möjliggöra på en intensivvårdsavdelning, men oavsett situation
är sömn viktigt för att främja hälsa och minska sjukdomslidandet.
Det finns studier som berör utveckling av delirium hos intensivvårdspatienter, hur delirium
kan upptäckas samt förebyggande omvårdnadsåtgärder. Dock saknas sammanställning över
sömnens betydelse i relation till delirium.
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Syfte
Syftet är att undersöka om störd sömn påverkar incidensen av delirium hos
intensivvårdspatienter.
Frågeställningar
•

Hur påverkar sömnkvalitet incidensen av delirium?

•

Vilken effekt har sömnfrämjande åtgärder på incidensen av delirium?

•

Hur påverkar sömnstörningar incidensen av delirium?

I denna litteraturstudie innebär sömnkvalitet hur patienterna uppfattar eller upplever sin sömn.
Detta är oberoende av hur pass många timmar sömn patienterna fått. Även REM-sömn
inkluderas i begreppet. Begreppet sömnstörningar inbegriper yttre störningsfaktorer som
exempelvis ljud och ljus eller omvårdnads- och behandlingsåtgärder av vårdpersonal under
nattetid, samt även predisponibla faktorer som sömnlöshet och insomningsproblematik
medräknas.

METOD
Design
En litteraturöversikt har valts som metod för denna studie då syftet är att få en samlad
forskningsbild om sömnstörningar och sömnkvalitét kan påverka incidensen av delirium samt
få underlag för att bedriva evidensbaserad vård (Rosen, 2012). För denna studie har
kvantitativa artiklar valts att analyseras.
Sökstrategi
Databasen PubMed har använts som är specialiserad på medicin och omvårdnadsforskning
(Polit & Beck, 2016). Målsättningen med den här studien var att samla in så många relevanta
studier som möjligt som kunde besvara forskningsfrågan.
För att få en övergripande bild över vad som publicerats inom det valda forskningsområdet
genomfördes en manuell sökning, genom att kontrollera läroböcker och referenslistor
(Willman, Bachtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Sedan erhölls även hjälp av en
bibliotekarie från Uppsala University som vägledde sökningarna i PubMed och gav tips på
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hur olika kombinationer av sökord och filter kan ge olika resultat (Karlsson, 2012). För att
strukturera upp sökningsfrågan har sedan PICO-modellen använts (Willman et al., 2016).
De sökord som har använts för att kunna besvara studiens syfte är Delirium, Sleep, Critical
care, Sleep Disturbance, Intensive Care Units och Prevention. Dessa sökord har använts i
olika sökkombinationer samt med olika val av Subheadings. Sökorden har också kombinerats
med booleska operatorer som AND och OR för att relevanta artiklar skulle kunna hittas
(Karlsson, 2012). När AND används måste databasen finna artiklar som innehåller alla sökord
som nyttjats och när OR används kan databasen ta fram artiklar som innehåller ett sökord eller
en synonym till sökordet (Willman et al., 2016). Sökningarna har genomförts genom både
fritext- och specialiserad sökning genom användning av MeSH-termer (Karlsson, 2012). Se
bilaga 1, för alla sökkombinationer från PubMed.
Efter att sökningarna genomförts har artiklar som bedöms kunna besvara forskningsfrågan
utifrån titel och abstract valts ut för vidare granskning. Dessa artiklar har sedan bedömts
utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Se figur 1, för en överskådlig bild av
urvalsprocessen. De inklusionskriterier som har använts var att patienterna skall vara över 18
år, engelskspråkiga artiklar, original studier och att artiklarna var kvantitativa. Målsättningen
var att hitta de senaste och mest aktuella artiklarna, varav max tio år gamla artiklar valdes som
begränsning vid sökningarna. Få artiklar tolkades kunna uppfylla studiens syfte vilket
resulterade i att även äldre artiklar sedan fick inkluderas. I PubMed har Human använts vid
sökningarna, för att exkludera forskning på exempelvis djur. Även Review artiklar har
exkluderats.
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Figur 1: Överskådlig bild av urvalsprocessen.
Bearbetning och analys
När den första sorteringen genomförts lästes samtliga utvalda artiklar igenom av båda
författarna enskilt för att senare diskuteras och kvalitetsbedömas tillsammans. Första steget i
kvalitetsbedömningen skedde genom att kontrollera om övergripande kvalitetskriterier
uppfylls för att få inkluderas i denna litteraturstudie. Studiepopulationen skall bedömas
avseende storlek och representativitet samt om det finns en godtagbar kontrollgrupp. Vidare
skall tillförlitlighet gällande mätmetoder värderas, eventuella bias samt om de statistiska
metoder som artiklarna använt sig av varit adekvata (Forsberg & Wengström, 2016). De
artiklar som uppfyllde de övergripande kvalitetskriterierna genomgick sedan en djupare
kvalitetsbedömning med hjälp av en granskningsmall för observationsstudier samt en för
randomiserade kontroll studier (SBU, 2017), se bilaga 5 och 6. Granskningsmallen ska
fungera som ett stöd för bedömningen, en form av checklista för att veta vilka
kvalitetskriterier som är av betydelse att ta hänsyn till (Rosén, 2012). Med hjälp av en
granskningsmall erhålls ett systematiskt underlag som fungerar som stöd sedan när
bedömning av risk för att en studie systematiskt snedvridits (bias) (SBU, 2017). Kohort- och
observationsstudier granskades utifrån granskningsmall för observationsstudier, samt den
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kontrollerade kliniska studien (CCT) och de randomiserade kontrollerade studierna (RCT)
utifrån mallen för RCT.
Kvalitetsbedömningen utgick från sex olika teman; selektions-, behandlings-, bedömnings-,
bortfalls-, rapporterings- och intressekonfliktbias. Artiklarna har graderats i respektive tema
från låg, medelhög till hög kvalitet. Sedan har bedömningen från varje tema sammanvägts för
att få ett slutligt kvalitetsresultat. Samtliga artiklar har sedan sammanställts i tabellform, se
bilaga 2. En artikel valdes att exkluderas på grund av låg kvalitet då den bland annat hade
begränsad studiepopulation samt att beskrivning av urval och bortfall saknades. Resterande
artiklar hade antingen medelhög eller hög kvalitét. Totalt valdes 14 artiklar ut utifrån
sökningarna med de valda sökorden, och två artiklar via rekommenderade artiklar på
PubMed.
Nästa steg var att granska resultaten från de utvalda artiklarna genom en induktiv
innehållsanalys. Detta innebär att resultaten har beskrivits på ett systematiskt arbetssätt,
klassificerats och textinnehållet kvantifierats. Induktiv ansats innebär att analyserna
genomförs utifrån texternas innehåll, och inte utifrån någon teori eller modell. Innehållsanalys
används oftast i kvalitativa studier men har sitt ursprung som textanalys av kvantitativ design
och kan användas för båda sorternas studier. Första steget i innehållsanalysen var att
identifiera meningsenheter i samtliga artiklar som hade ett gemensamt budskap.
Meningsenheterna kondenserades sedan till koder som grupperades utifrån likheter och
bildade underlag till tre olika subteman (Danielson, 2012). Dessa subteman omformulerades
sedan och bildade teman som besvarar litteraturstudiens frågeställningar, se tabell 1. I tabellen
presenteras även en översikt över hur de inkluderade studierna har studerat sömnens
betydelse. Detta har sedan diskuterats och tolkats vidare i resultatdiskussionen, både i
tabellform och löpande text (Evans, 2002).
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Tabell 1: Tematabell.
Författare
Altman et al. (2018)
Boesen et al. (2015)

Sömnkvalitét

Sömnfrämjande
åtgärder

X

Bryczkowski et al. (2014)

De Jonghe et al. (2014)
Foster et al. (2013)
Inouye et al. (1999)
Kamdar et al. (2013)
X
Leung et al. (2015)
McAndrew et al. (2016)
McLaughlin et al. (2018)
Patel et al. (2014)
Simeone et al. (2018)
Smith et al. (2017)
Todd et al. (2017)
Trompeo et al. (2011)
X
Van Rompaey et al. (2012) X

X
X
X

X
X

Sömnstörningar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Forskningsetiska överväganden
För att få ingå i denna litteraturstudie har ett inklusionskriterie varit att etiska övervägande har
presenterats i respektive studie. De studier som valts ut för analys har haft tillstånd från en
etisk kommitté eller redovisat hur de noggranna etiska övervägandena genomförts (Forsberg
& Wengström, 2016), (bilaga 2). Författarna till denna studie har haft som målsättning att
vara så objektiva som möjligt gällande urval och resultatanalys. De har därför redovisat
samtliga resultat från artiklarna då det enligt Forsberg och Wengström (2016) anses oetiskt att
enbart välja de som stödjer forskarnas egna åsikter.

RESULTAT
Resultatet är uppbyggt på 16 artiklar som besvarar litteraturstudiens syfte. Av dessa är fem
observationsstudier och åtta av studierna är kohortstudier. Det finns också två RCT-studier
och en CCT med i resultatet. Av studierna som är inkluderade kommer åtta från USA, två från
England, två från Italien, en från respektive Nederländerna, Belgien, Danmark och Tyskland.
Vid en kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarna visade sig tre studier ha en hög
kvalité och 13 studier ansågs ha en medelhög kvalité (bilaga 2). Resultatet presenteras i
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löpande text utifrån de kodade teman som valts ut. Det blev totalt tre teman, vilka är:
Sömnkvaliténs påverkan på delirium, Sömnfrämjande åtgärders effekt på incidensen av
delirium och Sömnstörningars påverkan på incidensen av delirium. De mätverktyg som
använts för mätning av sömn var främst olika sorters sömnprotokoll och för skattning av
delirium, CAM-ICU (bilaga 3 och 4).
Sömnkvaliténs påverkan på delirium
Försämrad REM-sömn har visat sig öka incidensen av delirium. Svår förlust av REM-sömn
kunde via PSG-mätning ses hos de patienter som utvecklat delirium (Trompeo et al., 2011).
Ingen skillnad gällande sömnkvalitén kunde dock hittas mellan den grupp där patienter
diagnostiserats med delirium och den grupp som var deliriumfria. Däremot konstaterades det
att hög sömnkvalitét minskar durationen av återhämtning från delirium (Boesen, Andersen,
Bendtsen & Jennum, 2015). Sömn, tillsammans med andra förebyggande åtgärder för att
förhindra riskfaktorer, minskar incidensen av delirium. Sömnkvalitét sågs inte som orsaken
till utveckling av delirium (Kamdar et al., 2013).
Sömnfrämjande åtgärders effekt på incidensen av delirium
Sömnfrämjande åtgärder består av olika omvårdnadsåtgärder så kallade “bundles” som har
som syfte att begränsa de utlösande riskfaktorerna och förebygga delirium. De åtgärder som
visade sig vara sömnfrämjande var minskning av ljudnivån, dimning av ljuset (Inouye et al.,
1999; Patel, Baldwin, Bunting & Laha, 2014) och att deltagarna blev erbjudna att sova med
öronproppar (Van Rompaey et al., 2012). Även avslappningstid med massage och schemalagd
tid för sömn visade sig vara sömnfrämjande (Inouye et al., 1999). Genom införandet av
samtliga sömnfrämjande åtgärder i en interventionsgrupp, kom studierna fram till att
incidensen av delirium var signifikant lägre efter interventionen i interventionsgruppen
(Inouye et al., 1999; Van Rompaey et al., 2012; Patel et al., 2014). Det framkom som bifynd
att de deltagare som redan utvecklat och diagnostiserats med delirium förblev deliriösa under
kortare tid, efter att interventionen genomförts (Patel et al., 2014).
De omvårdnadsåtgärder som visade sig sakna effekt på incidensen av delirium var minskning
av störningsmoment genom bland annat införande av tyst tid för deltagarna (Bryczkowskis,
Lopreiato, Yonclas, Sacca & Mosenthal, 2014) och att deltagarna erhöll sömnfrämjande
läkemedel (De Jonghe et al., 2014). Även dimning av ljuset och en sänkning av ljudnivån
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visade sig kunna sakna effekt på incidensen av delirium (Foster & Kelly, 2013; Bryczkowski
et al., 2014; McAndrew et al., 2016; Smith & Grami, 2017). Efter interventionerna med
samtliga sömnfrämjande åtgärder för att förebygga delirium, kunde inte någon signifikant
skillnad i incidensen av delirium ses (Foster & Kelly, 2013; Bryczkowski et al., 2014; De
Jonghe et al., 2014; McAndrew et al., 2016; Smith & Grami, 2017). Dock hittades ett bifynd
som var att durationen av delirium hos de som redan var diagnostiserade med delirium
bedömdes vara kortare i interventionsgruppen (Bryczkowski et al., 2014; McAndrew et al.,
2016).
Sömnstörningars påverkan på incidensen av delirium
Kontinuerliga uppvakningar, som genomförs på neurointensivvårdspatienter, bedömdes kunna
påverka utvecklingen av delirium men huruvida sömnstörningar var den utlösande faktorn
kunde inte bedömas (McLaughlin, Hartjes & Freeman, 2018). Hos andra grupper av
intensivvårdspatienter bedömdes sömnstörningar också vara vanligt förekommande. Det
upptäcktes också att högre incidens av delirium förkom hos de som hade sömnstörningar
(Altman et al., 2018; Simone et al., 2018). Även durationen med respiratorbehandling
bedömdes påverka utvecklingen av delirium, där färre antal timmar i respirator kunde ses hos
de som inte utvecklat delirium (Simone et al., 2018). Sömnstörningar ansågs vara vanligt
förekommande preoperativt hos opererade patienter, men det visade sig även att
sömnstörningar påverkade patienten i det postoperativa förloppet. Incidensen av postoperativt
delirium påverkades om patienten haft preoperativa sömnstörningar. Det visade sig finnas en
signifikant högre incidens av delirium hos de som haft sömnstörningar innan operationen
(Leung et al., 2015; Todd et al., 2017).

DISKUSSION
Syftet med litteraturstudien var att undersöka om störd sömn påverkar incidensen av delirium.
Resultatet visade på en oenighet gällande sömnkvalitetens betydelse att utveckla delirium.
Sömnstörningar och REM-sömn visade sig dock ha en viss inverkan på incidensen av
delirium. Det framkom ingen tydlig evidens på att sömnfrämjande åtgärder så kallade
”bundles” har effekt på incidensen av delirium. Resultat baseras på studier med olika
studiepopulationer, men där alla utom två studier är genomförda på en
intensivvårdsavdelning.
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Resultatdiskussion
Delirium kan förebyggas, upptäckas och behandlas inom rätt tid genom att
intensivvårdssjuksköterskan är uppmärksam på patientens status (Ely et al., 2001), samt
regelbundet skattar patienter med mätverktyg (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).
Frekvensen på skattningarna av delirium och sömn skiljer sig mellan de inkluderade
studierna, allt ifrån en till fyra gånger dagligen. Trots varierande frekvens i mätningarna
tolkas studierna ha en god trovärdighet. En studie anses vara trovärdig när flera studier
kommit fram till samma resultat (Petersson & Lindskov, 2012). Även durationen skiljer sig,
från en dag till att två studier genomfört sina skattningar under en period på 30 dagar (Foster
& Kelly, 2013; Kamdar et al., 2013). Validiteten blir högre vid längre duration då
sannolikheten för att det som avsågs att mätas verkligen hunnit att mätas vid en längre
duration. Olika metoder för sömnmätning har använts men då samtliga mätmetoder är
validerade eller tydligt beskrivna tolkas detta inte påverka resultatet (Gunnarsson & Billhult,
2012).
Sömnkvaliténs påverkan på delirium
Sömnkvalitén har undersökts i flera studier för att bygga en förståelse för om det kan påverka
incidensen av delirium. Försämrad sömnkvalitét kan leda till både psykiska- och fysiska
komplikationer för människan, då sömnen är viktig för att bibehålla en god hälsa (Mazer,
2006; Friese, 2008; Patel et al., 2008; Asp & Ekstedt, 2014). Nedsatt hälsa som vid
exempelvis hög komorbiditet, missbruk (Pompei et al. 1994) och infektion (Rockwood, 1989;
Jitapunkul et al.,1992; Schor et al.,1992; Kolbeinsson & Jónsson, 1993; George et al.,1997;
Wahlund & Bjorlin, 1999; Rahkonen et al., 2000), utges vara en predisponibel riskfaktor för
att utveckla delirium (Inouye et al., 1993; Inouye & Charpentier, 1996). Alla dessa
sjukdomstillstånd påverkar sömnen i sig och kan tillsammans med annat bidra till utlösande
av delirium (Dines-Kalinowski, 2002).
Resultatet visade på att förlust av REM-sömn kunde hittas hos patienter som utvecklat
delirium (Trompeo et al., 2011) och att durationen av återhämtningen hos de som
diagnostiserats med delirium blev lägre vid god sömnkvalitét (Boesen et al.,2015). Det här
tyder på att det går att hitta ett samband mellan att hög sömnkvalitét bidrar till en lägre
incidens av delirium. I praktiken innebär det här att en patient som har låg sömnkvalitet även
har ökad risk för att utveckla en försämrad hälsa och utveckla delirium (Trompeo et al., 2011;
20

Kamdar et al., 2013), vilket ofta leder till vårdlidande hos patienten (Eriksson, 2001). Boesen
et al. (2015) fann ingen skillnad på sömnkvalitén mellan de deliriumfria och de som utvecklat
delirium. Utifrån detta resultat tolkar författarna att det inte finns ett orsakssamband mellan
försämrad sömnkvalitet och delirium. De negativa effekter en försämrad sömnkvalitet kan
innebära har inget samband med det sjukdomslidande som delirium bidrar till. Enbart tre
studier kunde hittas som undersökte sömnkvalitén som en påverkande faktor på delirium.
Författarna tror att det kan bero på att sömnkvalitén blir sämre av störningsmoment under
sömnen, vilket kan tolkas som att det är sömnstörningar som är orsaken till nedsatt sömn.
Sömnfrämjande åtgärders effekt på incidensen av delirium
Flertal studier har undersökt om en intervention med sömnfrämjande ”bundles” kan minska
incidensen av delirium. De sömnfrämjande åtgärder som användes i studierna var bland annat
minskning av ljudnivån, dimning av ljuset (Inouye et al., 1999; Foster & Kelly, 2013;
Bryczkowski et al., 2014; Patel et al., 2014; McAndrew et al., 2016; Smith & Grami, 2017),
tyst och ostörd tid (Inouye et al., 1999; Bryczkowskis et al., 2014) samt erbjuda öronproppar
nattetid (Van Rompaey et al., 2012). Även massage erbjöds för att få deltagarna avslappnade
och lättare kunna somna (Inouye et al., 1999) samt erbjöds sömnfrämjande läkemedel (De
Jonghe et al., 2014). Dessa sömnfrämjande åtgärders syfte var att minska på sömnstörningar
för patienten, då sömnstörningar som påverkar sömnkvaliteten anses vara ett generellt
problem på framförallt intensivvårdsavdelningar (Cooper et al., 2000). Det här beror delvis på
att det inom intensivvården förekommer mycket störningsmoment som exempelvis ljud från
medicinsk apparatur, ljus och personal som pratar och utför omvårdnad på salen (Mazer,
2006; Redeker, 2008).
Trots att en del av studierna kom fram till att ”bundles” kunde minska incidensen av delirium
(Inouye et al., 1999; Van Rompaey et al., 2012; Patel et al., 2014), finns det inget konkret i
studierna som beskriver om det är specifikt sömnen eller om det är alla sömnfrämjande
åtgärder tillsammans med bättre sömn som påverkar incidensen av delirium. Detta betyder att
det inte går att avgöra om det finns ett tillräckligt tydligt samband mellan sömn och delirium
för att svara på den här litteraturstudiens syfte, således är korrespondensvaliditeten svår tolkad
(Wallengren & Henricson, 2012).
Det hittades även bifynd i de inkluderade studierna som visade på att durationen av delirium
hos de som redan var deliriösa blev kortare (Bryczkowski et al., 2014; Patel et al., 2014;
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McAndrew et al., 2016). Bifyndet upptäcktes hos både studier som ansåg att förebyggande
omvårdnadsåtgärder minskade incidensen av delirium och de som inte ansåg att de hade
någon effekt alls på delirium. Det här bifyndet tolkas av författarna som kunna bidra till ett
minskat sjukdomslidande hos det patienter som redan utvecklat delirium och som behandlas
med sömnfrämjande åtgärder. Detta då delirium kan ses som en vårdskada, vilket innebär
vårdlidande för patienten samt påverkar samhället genom förlängd vårdtid och därmed ökade
kostnader (Duboi et al., 2001; Micek et al., 2005; Ogundele & Yende, 2010; Shehabi et al.,
2010). Författarna anser därmed att samhället bör ha en vinst av att införa sömnfrämjande
åtgärder, då dessa omvårdnadsåtgärder delvis visar på att incidensen av delirium minskas. Det
här skulle också kunna minska på det sjukdomslidande som delirium ger (Eriksson, 2001).
Sömnstörningars påverkan på incidensen av delirium
Sömnstörningar beskrivs vara en faktor som har betydelse för utveckling av delirium. Det
innebär att patienten utsätts för predisponibla och utlösande riskfaktorer som påverkar sömnen
samt kan ha en effekt på utvecklingen av delirium (Figueroa-Ramos et al., 2009; Weinhouse
et al., 2009; Kamdar, Needham & Collop, 2012; Barr et al., 2013), dock saknas entydig
evidens för på vilket sätt påverkan sker. Sömnstörningar har därför undersökts av samtliga
studier på olika studiepopulationer för att se vad som påverkar (Todd et al., 2017; Altman et
al., 2018; McLaughlin et al., 2018; Simone et al., 2018). Kontinuerliga uppvakningar har
bland annat undersökts på neurointensivvårdspatienter där det bedömdes kunna påverka
incidensen av delirium, men där inget samband mellan just sömnstörningar och incidensen av
delirium kunde hittas (McLaughlin et al., 2018). Detta resultat kan ha påverkats av att hjärnan
behöver vila medan människan sover för att kunna bearbeta intryck och återhämta sig, vilket
kan påverkas av de hjärnskador som finns hos neurointensivvårdspatienter (Asp & Ekstedt,
2014). Resultatet från denna studiepopulation kan också speglas av att vid hjärnskador blir det
intracerebrala trycket oftast högre, vilket kan leda till symtom som bland annat motorisk oro
och desorientering (Grände & Rommer, 2008). Motorisk oro och desorientering kan ses hos
patienter med delirium (Meagher, 2009), något som kan ha påverkat bedömningarna av
delirium (McLaughlin et al., 2018).

En annan studiepopulation som undersöktes var pre- och postoperativa patienter. Kontinuerlig
sedering används under de längre och mer avancerade operationerna och ses som en
predisponibel riskfaktor för utveckling av delirium. Studierna säger därför att det finns ett
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samband mellan val av sedering samt durationen har betydelse för incidensen av delirium
postoperativt (Olin et al., 2005; Ansaloni et al., 2010; Koebrugge et al., 2010; Brouquet et al.,
2010; Mu et al., 2010; Shah et al., 2012; Salata et al., 2012). Då patienter med andra
predisponibla riskfaktorer exkluderats från studierna, är det inte trovärdigt att andra
riskfaktorer hade kunnat påverka resultatet. Vanligt är att patienter som genomgått stora
operationer ligger på en intensivvårdsavdelning postoperativt (Olin et al., 2005; Ansaloni et
al., 2010; Koebrugge et al., 2010; Brouquet et al., 2010; Mu et al., 2010; Shah et al., 2012;
Salata et al., 2012). De studier som genomförts på pre- och postoperativa patienter har dock
genomförts på vanliga vårdavdelningar (Leung et al., 2015; Todd et al., 2017). Dessa studier
har trots detta kommit fram till att det finns ett samband mellan delirium och sömnstörningar,
även om det är vanligare att patienter stöter på fler moment med sömnstörningar inom
intensivvården (Brummel & Girard, 2013). Som bifynd upptäcktes det också att
respiratorbehandling kan påverka utvecklingen av delirium (Simone et al., 2018), vilket
innebär att respiratorbehandling bör ses som en predisponibel riskfaktor till utveckling av
delirium.
Klinisk relevans
Det finns många riskfaktorer såväl predisponibla som utlösande för delirium. Flertalet av dem
påverkar varandra vilket leder till svårigheter att kunna urskilja vilken faktor som påverkar
vad och vilken synergistisk effekt de har. De predisponibla riskfaktorerna kan inte alltid
påverkas och därför är det av betydelse att fortsätta bedriva forskning inom de utlösande
faktorerna, som exempelvis störd sömn, för att kunna förbättra vården och minska
sjukdomslidandet hos patienterna. Det har beskrivits hur delirium är vanligt förekommande
både inom allmän vård- och intensivvården. Förutom de sjukdomslidande som delirium
innebär för patienten påverkas även samhället då det leder till ökade vårdkostnader.
Delirium upptäcks oftast genom att intensivvårdssjuksköterskan uppmärksammar en
förändring i patientens mentala status och skattar delirium med hjälp av ett validerat
mätverktyg, exempelvis CAM-ICU. Det finns dock studier som visar på att delirium är
underdiagnostiserat vilket kan tolkas bero på att CAM-ICU inte används regelbundet samt att
kunskap om delirium är otillräcklig. Enligt patientsäkerhetslagen skall vårdpersonal vidta de
åtgärder som anses lämpliga för att förebygga vårdskada (SFS 2010:659). Ett sätt att följa
lagen är att skatta patienterna för delirium. Genom att tolka mätningar av sömn och delirium
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regelbundet tolkas vårdpersonalen kunna minska på sjukdomslidandet som delirium kan ge
om det inte behandlas i tid.
Resultatet från denna litteraturstudie visade på att REM-sömn påverkar incidensen av
delirium medan sömnstörningar och sömnkvalitét tolkades som inte ha betydelse för
incidensen. En förbättrad sömn och sömnkvalitét anses dock kunna minska antalet dagar med
delirium. Det finns en kunskapslucka kring sömnens betydelse för delirium där fler studier
med sömnkvalitétsmätning hade kunnat bidra till att tydliggöra eventuella samband med störd
sömn och incidens av delirium. Då många av de studier som analyserats i denna
litteraturstudie innefattat flera omvårdnadsåtgärder samtidigt hade det varit önskvärt att
fortsatt forskning kring delirium valde att fokusera på en åtgärd i taget, för att lättare kunna
urskilja eventuell påverkan.
Metoddiskussion
Design
Då författarna till denna studie hade som syfte att få en samlad forskningsbild av hur sömn
påverkar incidensen av delirium var en litteraturstudie en lämplig design (Polit & Beck,
2016). Litteraturstudien har bidragit till ökad kunskap om delirium hos författarna. Fördelen
med att använda denna design är att aktuell forskning kring delirium och sömn kan summeras
samt att kunskapsluckor eller brister kan identifieras, och därav kan fortsatt forskning inom
området motiveras. En svaghet med en litteraturstudie är att det finns risk för att författarna
gör egna tolkningar av det resultat som hittats (Polit & Beck, 2016).
För att kunna redogöra hur sömn och incidens av delirium påverkar varandra var kvantitativa
artiklar mest relevanta att analysera. Med en kvantitativ metod kan svar erhållas huruvida en
behandling ger bättre effekt än andra (Billhult & Gunnarsson, 2012), exempelvis genom
förebyggande omvårdnadsåtgärder för delirium. Därför anses valet att granska kvantitativa
artiklar motiverat.
Sökstrategi
Valet av databas att söka i grundades i att PubMed omfattar nästan 95 procent av den
medicinska litteraturen inklusive omvårdnadstidsskrifter (Willman et al., 2016), vilket kan
tolkas som en styrka med denna litteraturstudie. En provsökning i Cinahl genomfördes men
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då inga nya artiklar kunde erhållas utöver de som redan valts ut efter sökningen i PubMed,
valdes Cinahl att uteslutas. En svaghet med att enbart begränsa sökningarna till en databas är
att det finns risk för att relevant forskning kan ha missats, något som författarna är medvetna
om.
Sökorden som användes valdes utifrån litteraturstudiens syfte. Genom att använda sig av
MeSH-termer och inkludera underkategorier kan det som är av intresse inom det valda
forskningsområdet täckas (Willman et al., 2016). Vissa av kombinationerna av sökord kunde
inte användas då antalet sökträffar blev mycket begränsat och de artiklar som presenterades
inte besvarade litteraturstudiens syfte. För att få med artiklar som behandlade sömn som
förebyggande åtgärd valdes sökordet ”prevention” att tas med i fritext, då “prevention” som
MeSH-term gav ett litet utfall. Enligt Polit och Beck (2016) kan fritextsökning tolkas som en
svaghet då det finns en risk att sökningen resulterar i ett för stort utfall och med irrelevanta
artiklar. Detta har dock författarna tagit hänsyn till och därför kombinerades MeSH-termer
med ”prevention” i fritext för att begränsa och få det mest relevanta utfallet.
För att få den senaste mest aktuella forskningen valdes inklusionskriteriet att artiklarna skulle
publicerats för maximalt tio år sedan. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är forskning en
färskvara då verksamheter förändras snabbt och forskningsresultat blir fort historia. Genom
att ha en tidsbegränsning ledde detta till att för få artiklar kunde inkluderas i litteraturstudien
och för att få tillräckligt med material fick en artikel över tio år gammal tas med. Detta kan
tolkas som en svaghet men då studiens kvalitet kunde tolkas som medelhög och innehållet
besvarade litteraturstudiens syfte valdes artikeln ändå att behållas.
På grund av svårigheter att hitta relevanta artiklar inom forskningsområdet har vissa av
artiklarna ett begränsat antal i studiepopulation. Detta kan anses vara en svaghet då en mindre
studiegrupp påverkar studieresultatets representativitet, och på så vis även denna
litteraturstudies tillförlitlighet (Willman et al., 2016). Författarna till litteraturstudien har dock
valt att ta med dessa artiklar då de använt sig av validerade mätverktyg och tydligt presenterat
urval och bortfall, vilket påverkar studiens kvalitét (Gunnarsson & Billhult, 2012).
Bearbetning och analys
Alla artiklar lästes enskilt för att sedan diskuteras tillsammans och kvalitetsgranskas enligt
SBU:s granskningsmall för observations- och randomiserade studier (bilaga 5 och 6).
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Samtliga frågor som finns i granskningsmallarna besvarades, och en slutgiltig bedömning av
kvalitet genomfördes tillsammans av författarna. Enligt Willman et al. (2016) anses det vara
en styrka att en granskning genomförs först av två oberoende granskare, som senare för
samman sina tankar och tolkningar.
Alla artiklar hade hög eller medelhög kvalitet, vilket kan tolkas som en styrka med denna
litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström (2016) bör studier med låg kvalitet
exkluderas, vilket också var fallet för en artikel som valts ut för granskning. I flera av
artiklarna där syftet varit att utvärdera förebyggande åtgärder, har interventionerna
genomförts samtidigt. Detta har författarna diskuterat gällande trovärdighet och tagit hänsyn
till i resultatdiskussionen.

En sammanställande tabell över inkluderade artiklar presenterades vilket enligt Rosén (2012)
är en förutsättning för att kunna genomföra en bedömning av slutsatsernas tillförlitlighet.
Tabellen ger en övergripande syn över artiklarna, för att det ska vara lätt för läsaren att
upprepa sökningen (Willman et al., 2016) vilket tolkas som en styrka med denna studie.

Evidensbaserad hälso- och sjukvård bygger i största utsträckning på sammanställningar av
RCT-studier, och kan tolkas som en kvalitetsstämpel för vetenskapliga studier (Willman et al.,
2016), därför var en målsättning med denna litteraturstudie att erhålla så många RCT-studier
som möjligt. Dock inkluderades endast två RCT-studier, vilket författarna tolkar som en
svaghet för denna studies resultat. En CCT studie ingick också i denna studies analys, vilket
har enligt Billhult och Gunnarsson (2012a) högre evidens än en observationsstudie men lägre
än en RCT studie.
De flesta studier som inkluderades var icke experimentella observationsstudier och
prospektiva kohortstudier. Denna sorts studier kan tolkas ha lägre evidens (SBU, 2017,
Billhult & Gunnarsson, 2012) samtidigt som andra forskare anser att evidensstyrkan skall utgå
från hög även för observationsstudier (Schünemann et al., 2008). En prospektiv kohortstudie
är att föredra jämfört med en retrospektiv då de anses vara mer tillförlitliga. Nackdelen är att
det är svårt att behålla individerna i studien och bortfall är vanligt (Billhult & Gunnarsson,
2012), vilket stämmer överens med de inkluderade artiklarnas resultat. I denna litteraturstudie
ingår endast prospektiva kohortstudier, vilket författarna tolkar som styrka gällande
litteraturstudiens bevisvärde.
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Forskningsetiska överväganden
Enligt Forsberg och Wengström (2016) skall studier som ingår i en litteraturstudie vara
godkända av en etisk kommitté eller tydligt beskrivit etiska överväganden. För denna
litteraturstudie var detta ett inklusionskriterie, vilket kan tolkas som en styrka. I de artiklar där
patienterna respiratorbehandlats eller av andra anledningar inte kunnat ge informerat
samtycke har närstående godkänt medverkan. Informerat samtycke utgår ifrån att skydda
deltagarnas frihet och självbestämmande (Kjellström, 2012), vilket kan diskuteras huruvida
detta uppfylls när en närstående tar ställning till sin anhöriges deltagande. Ett dilemma som
skulle kunna uppstå är att de anhöriga upplever ett tvång att ge sitt medgivande för att inte
vården av deras anhörige skall påverkas. Samtidigt, genom att utgå från göra-gott-principen
kan det finnas en etisk skyldighet att bedriva forskning om möjligheterna till att maximera
fördelarna och minimera skada (Kjellström, 2012). För denna litteraturstudie innebär det att
bedriva forskning för att minska vårdlidande och delirium, och på så vis både förbättra
framtida vård för patienter och anhöriga, och på sikt minska samhällskostnader.
Slutsats
Det har framkommit att försämrad REM-sömn kan öka incidensen av delirium. Även
sömnstörningar preoperativt kunde påverka utvecklingen av delirium postoperativt hos
opererade patienter. Införandet av sömnfrämjande åtgärder bidrog till lägre incidens av
delirium, men det är oklart om sömnen som enskild faktor var den utlösande faktorn. Fortsatt
forskning om utlösande faktorer och preventiva åtgärder är motiverat både ur ett patient- och
ett samhällsperspektiv, då delirium kan orsaka stort sjukdomslidande som bidrar till högre
vårdkostnader.
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Översikt av sökord i olika sökkombinationer.
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Bilaga 2:
Översikt över inkluderade studier.
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Översikt över de mätverktyg som de inkluderade studierna använt sig av för att skatta delirium samt antal gånger per dygn som delirium har
skattats under studien.
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Boesen et al. (2015)
Bryczkowski et al. (2014)
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Bilaga 5:
Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier
Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för systematiska fel och risk för intressekonflikter.
Författare: ____________________ År: _________ Artikelnummer: __________
Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.
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Bilaga 6:
Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier
Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för systematiska fel och risk för intressekonflikter.
Författare: ____________________ År: _________ Artikelnummer: __________
Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.

50

51

