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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Patienters exponering för den höga ljudnivån och störande ljud inom 

intensivvården leder till lidande och ökad risk för komplikationer i form av sömnstörningar, 

ångest, delirium och stress med fysiologiska konsekvenser som kardiovaskulär påverkan.   

 

Syfte: Att sammanställa effekt av olika interventioner för att minska patienters exponering 

för störande ljud inom intensivvården.  

 

Metod: Litteraturöversikt med deskriptiv kvantitativ metod och systematisk 

ansats. Databaser som användes för artikelsökning var PubMed och CINAHL. Inkluderade 

artiklar genomgick systematisk kvalitetsgranskning. Tematisk analys av 

resultaten utfördes med hjälp av metod- och resultatmatriser. Evidensgradering av 

interventioner enligt GRADE. 

 

Resultat: 18 artiklar inkluderades. hörselskydd hade en positiv effekt på sömn och att lyssna 

på musik eller naturljud minskade ångest (+++). Att lyssna på musik och naturljud sänkte 

även blodtryck och hjärtfrekvens och minskade behovet av sederande läkemedel 

(++). Hörselskydd påverkade inte nivåerna av stresshormon eller melatonin (++). Tyst tid-

protokoll hade varierande resultat gällande ljudnivåer och sömn och det vetenskapliga 

underlaget var otillräckligt (+) för att dra några slutsatser om effekt.  

 

Slutsats: Det finns evidens för att hörselskydd kan förbättra sömnen för patienter inom 

intensivvården och att lyssna på musik eller naturljud kan lindra ångest. Evidensen för musik 

och naturljuds positiva effekt på blodtryck, hjärtfrekvens och sedering är mer 

begränsad. Effekten av tyst tid-protokolls påverkan på ljudvolym och sömn kunde 

inte värderas utifrån tillgängligt material. Det finns ett behov av fler högkvalitativa studier 

med ökad samstämmighet i intervention och mätmetod för att kunna värdera effekt och 

evidens ytterligare.  
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ABSTRACT  

 

Introduction: The patient exposure of loud sounds and noise in the intensive care unit has a 

negative effect on patients and results in suffering and risk for complications such as sleeping 

disorders, anxiety, delirium and stress resulting in negative physiological response with 

cardiovascular impact.   

 

Aim: To compile effects of interventions to reduce patient exposure from noise in the 

intensive care unit.  

 

Method: A quantitative descriptive review with a systematic approach. Electronic databases 

used for article search was PubMed and CINAHL. Included articles was reviewed separately 

and assessed for quality. A thematic analysis of the result was conducted using method and 

result matrices. Evidence for the effects of the interventions was evaluated according to the 

GRADE system. 

 

Results: The study included 18 articles. Blocking noise using ear protection had a positive 

impact on sleep and listening to music and nature based sounds showed lower levels of 

anxiety (+++). Listening to music and nature sounds also lowered blood pressure, heart rate 

and the need for anesthetics (++). Studies on quiet time-protocol had contradictory results 

and the evidence was deemed to be insufficient (+) to draw any conclusions.  

 

Conclusion: There is evidence to support the beneficial effects of noise blocking ear 

protection to promote sleep and listening to music or nature sounds to lower levels of anxiety 

in the intensive care unit. The evidence for the effects of music and nature sounds in lowering 

use of anesthetics and help lowering blood pressure and heart rate is more limited. 

More high-quality studies are needed  
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BAKGRUND   
 

Ljud inom intensivvården  

Intensivvårdsavdelningar är tekniktäta komplexa avdelningar där vård av de kritiskt sjukaste 

patienterna bedrivs. Primärt fokus är framförallt att stödja och upprätthålla vitala funktioner 

(Celik, Oztekin, Akyolcu & Issever, 2005). Vid mätning av ljudnivåer på 

intensivvårdsavdelningar har det genomgående visats att de väl 

överskrider WHO:s rekommendationer för ljudnivå på hälso- och sjukvårdsinrättningar och 

inomhus i samhället. I flera fall överskrider de även de rekommenderade bullernivåerna för 

utomhusmiljö (Christensen, 2007; World health organization [WHO], 2018). I en studie 

av Drew, Harris, Zègre-Hempsey, Mammone, Schindler och Salas (2014) mättes antal larm 

på en intensivvårdsavdelning under 31 dagar. Larm som inkluderades var från vitala 

parametrar, arytmier och teknologiska larm. Hela 2558760 larm förekom, uppdelat per 

patient blev det 187 larm/säng/dag, 12671 larm visade sig vara falskt positiva.   

  

Många av de höga ljuden på intensivvårdsavdelningar har kunnat lokaliseras till mycket nära 

patientens öron. Framförallt är det bakgrundsljuden såsom larm från den högteknologiska 

utrustningen som uppmätt de högsta ljudnivåerna. De ljud som upplevts som mest störande 

var från utrustning, medicinskteknisk apparatur, allmänna ljud på patientsal och 

personbundna ljud. Exempel på dessa är personal som samtalar, telefoner som ringer och 

larm från den högteknologiska livsviktiga utrustningen (Darbyshire, Müller-

Trapet, Cheer, Fazi & Young, 2019; Dube, Barth, Cmiel, Cutshall, Olson, Sulla & Holland, 

2008; Xie, Kang & Mills, 2019;  Bunzel, Benzer, Gollner & Pauser, 2009). Miljö som 

begrepp omfattar både den fysiska miljön runt omkring oss och den psykosociala miljön, som 

handlar om hur det känns att vara i miljön. Den psykosociala miljön handlar mer om hur vi 

upplever att vara i olika miljöer, hur olika rum och lokaler känns att vara i (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). För att utforma en helande vårdmiljö, krävs flera faktorer 

och ljudnivåer är en av dessa (Linebaugh, 2013).  

  

Patienter på intensivvårdsavdelningar har beskrivit sin upplevelse av en del ljud som 

skrämmande. De har upplevt det som att ligga i skottlinjen för okontrollerade ljud och inte 

kunna förutse dem (Johansson, Bergbom, Persson Waye, Ryherd & Lindahl, 2012). Kritiskt 

sjuka patienter har en nedsatt förmåga att hantera stress och påverkas negativt av ljud med 
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sömnstörningar under natten och irritation under dagen (Berglund, Lindvall, & Schwela, 

1999).  

  

Sömn, stress och fysiologisk respons  

Ljudnivån är inte den enda faktorn som påverkar patienters sömn på en 

intensivvårdsavdelning utan även exponering för ljus och 

frekventa omvårdnadsåtgärder (Pisani, Friese, Gehlbach, Schwab, Weinhouse & Jones, 

2015). Stress och sömnbrist leder till fysiologiskt negativa effekter på kroppen. Genom 

påverkan på det neuroendokrina systemet och ökad insöndring av katekolaminer och 

kortisol påverkar det kroppen och ger en katabol effekt som minskar kroppens förmåga att 

läka (Delaney, van Haren & Lopez, 2015). Att utsättas för höga ljud har också visat sig 

påverka det kardiovaskulära och metabola systemet. Den stress kroppen utsätts för av ljud på 

intensivvårdsavdelningar kan ge förhöjt blodtryck och ökad hjärtfrekvens som ökar risken 

för hjärtsvikt och stroke. Den metabola komponenten av stress från ljud ökar också risken för 

diabetes (Thomas, Schmidt, Stevens, Herzog, Daiber & Sörensen, 2018; Chun- Song 

& Tengiz 2019).  

  

Delirium  

Flertalet studier visar på ett samband mellan höga ljudnivåer och sömnstörningar 

inom intensivvården och det finns även ett samband mellan sömnbrist och ökad risk 

för intensivvårdsrelaterat delirium. Delirium har visat sig ge en ökad mortalitet och leder till 

längre vårdtider hos patienter som behandlas med invasiv ventilation (Delaney, van Haren & 

Lopez, 2015; Bannon, McGaughey, Clarke, McAuley & Blackwood, 

2014; Pisani, Friese, Gelbach, Schwab, Weinhouse & Jones, 2015; Mohammad, Bana 

& Younis, 2019; Ely, Shintani, Truman, Speroff, Gordon, Harrel, Inouye, Bernard 

& Dittus, 2004).    

  

Sedering  

I svenska intensivvårdsregistrets riktlinjer beskrivs att patienter som vårdas 

med invasiv ventilatorbehandling har olika behov av sedering för att uppnå en för patienten 

tillfredställande komfortnivå och säker 

vård. Användning av sederingsskala och sederingsmål resulterar i kortare vårdtider 

med invasiv ventilation (Svenska intensivvårdsregistret [SIR], 2018) och att vårda patienter 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bannon%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27146132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McGaughey%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27146132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clarke%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27146132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McAuley%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27146132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blackwood%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27146132
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som kräver invasiv ventilation i lätt sederat tillstånd innebär en minskad risk för delirium jämfört med 

djup sedering. Att vårdas med invasiv ventilation resulterar dock ofta i smärta och ångest och 

sederande läkemedel bidrar till ökad risk för delirium (Salgado, Favory, Goulart., Brimioulle, & 

Vincent, 2011; Pandharipande, Shintani & Peterson 2006; Kollef, Ahrens, Schaiff, Prentice & 

Sherman 1998).   

  

Betydelse för samhälle, vård och individ  

I Hälso- och sjukvårdslagen 2 § (2017:30) är det stadgat att vården ska arbeta för att 

förebygga ohälsa (HSL). Enligt patientsäkerhetslagen 2 § (2010:659) har vårdgivare också en 

skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att patienter inte ska drabbas av vårdskada. 

Eftersom ljud inom intensivvården har visat sig vara skadlig på olika sätt har det genomförts 

forskning för att kunna minimera patienters exponering för skadligt höga ljudnivåer men 

ingen trovärdig samanställning har kunnat identifierats och evidens för effekt har inte 

utvärderats (Dealaney, Litton & Van Haren, 2019). I en studie 

av Johansson, Knutsson, Bergbom och Lindahl (2016) visade det sig att sjuksköterskor 

överlag har låg teoretisk kunskap om vilken påverkan ljud har på patienter som vårdas inom 

intensivvården. Därför är det viktigt att lyfta fram och belysa det som en del av omvårdnaden.  

  

Sjuksköterskor är de som oftast är närmast patienten och det är sjuksköterskans ansvar att se 

över och ha kontroll över den teknologiska utrustning som finns inom intensivvården för att 

kunna följa livsviktiga vitala funktioner hos patienten. Intensivvården består av rutiner för en 

fungerande verksamhet för patientens bästa (Wikström & Satterlund- 

Larsson, 2003). Specialistsjuksköterskor skall kunna vårda patienter med svikt i ett eller flera 

organ, monitorera och handha medicinteknisk utrustning och skapa en vårdmiljö som främjar 

patientens psykiska, fysiska och sociala hälsa. Specialistsjuksköterskan skall kunna integrera 

evidensbaserade vetenskapliga resultat och beprövad erfarenhet i patientomvårdnaden, se 

samband mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen 

samt att initiera och leda förbättringsarbeten och implementera och använda evidensbaserade 

forskningsresultat i den kliniska omvårdnaden. Specialistsjuksköterskan skall kunna 

utföra individuellt anpassad vård för att förebygga komplikationer såsom 

intensivvårdsrelaterat delirium (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

  

Att vårdas i en skrämmande miljö omgiven av höga störande ljud med brist på sömn och 

autonomi leder till lidande för patienten och ställer höga krav på vården, såsom kunskap om 
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ljud och dess effekter för patienten, miljöanpassning och ansvar för den individanpassade 

vården som krävs för att skydda patienten och främja hälsa. Ljudexponeringen inom 

intensivvården medför risker för patienten och det är viktigt att den är utformad och bedrivs 

utifrån bästa möjliga kunskap om hur dess följdverkningar kan minskas. För att göra 

detta, krävs det att det finns evidens för att interventionerna som används för att minska 

patienters exponering för störande ljud har önskad effekt. 

  

Teoretisk utgångspunkt   

I Katie Erikssons teori om lidande finns det tre olika sorters lidande; sjukdomslidande, 

livslidande och vårdlidande. Alla dessa kan upplevas inom ramen för 

sin benämning. Begreppet vårdlidande är det som uppkommer i människans möte 

med vården. Vårdlidande förekommer vid en vårdsituation i form av utebliven vård eller 

icke-vård. Orsaken till detta kan från vårdpersonalens sida vara både medveten och 

omedveten. Omedveten vård kan vara felaktig vård till följd av otillräcklig kunskap, 

exempelvis när vårdpersonal brister i att se och bedöma patientens behov 

(Eriksson, 2018). Erikssons teori om lidande och begreppet vårdlidande är det centrala 

i litteraturstudien då syftet var att sammanställa effekt av interventioner som syftar till att 

minska patienters vårdlidande som ett resultat av ljudexponeringen inom intensivvården.  

  

Det finns många olika former av vårdlidande och varje människa som utsätts för ett lidande 

förorsakat av vård eller utebliven vård upplever det på sitt vis. Det går att sammanfatta 

vårdlidande till kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt 

utebliven vård orsakat av avsaknad av reflektion och bristande kunskap 

om mänskligt lidande (Eriksson, 2018). Inom intensivvården har det 

framkommit att sjuksköterskor kan bli alltför inriktade på sina högteknologiska 

hjälpmedel och glömmer människan (Almerud, Alapack, Fridlund & Ekeberg, 2008). Genom 

att använda vårdlidande och utebliven vård som utgångspunkt i utformningen av 

litteraturstudien behålls ett patientperspektiv under analysen av resultatet och minskar risken 

för att fokus läggs på sådant som inte skulle kunna komma individen till gagn.  

  

 Det är av största vikt att vi idag definierar vårt perspektiv på omvårdnad att innefatta både ett 

vetenskapligt tänkande med en holistisk humanistisk syn för den framtida vårdvetenskapliga 

utvecklingen. Det som borde belysas är, att älska människan, levande visioner, 
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vårdvetenskapens samhälleliga prognostiska funktion, helhetssyn på människan i samhället 

samt att ständigt utvecklas som yrkesmänniskor. Syftet med vårdprocessen är att uppnå 

optimal hälsa för människan. En central del är att lindra lidande. Lidande är den del av 

människan men kan också orsaka ohälsa. Lidandet beskrivs som motivationen till 

all vård (Eriksson, 2018).  

  

Problemformulering   

Att vårdas i en högljudd miljö som på en intensivvårdsavdelning har i tidigare forskning 

visats ha negativa fysiska och psykiska konsekvenser vilket skapar ett lidande för patienter 

genom en ökad risk för komplikationer som ångest, minskad sömn, delirium och försämrad 

återhämtning (Delaney et al., 2019; Giusti & Piergentili, 2009). Det finns idag ingen 

tillförlitlig sammanställning av evidensbaserade interventioner och miljöanpassning som 

syftar till att minska patienters exponering för höga och störande ljud. Det finns därför en 

vetenskaplig kunskapslucka med klinisk betydelse då det finns ett behov av att minska 

patienters exponering för störande ljud på intensivvårdsavdelningar men inga klara riktlinjer 

för hur det ska göras på bästa sätt. Det finns ett behov av att sammanställa det tillgängliga 

kunskapsläget för att kunna integrera det i vården eller identifiera forskningsområden med 

potentiellt gynnsamma effekter för patienten.  

   

Syfte   

Att sammanställa effekt av olika interventioner för att minska patienters exponering för 

störande ljud inom intensivvården.  

   

METOD   
 

Design   

Litteraturöversikt med deskriptiv kvantitativ metod och systematisk ansats.  

 

Sökstrategi   

Artiklar söktes i databaserna PubMed och CINAHL. Sökningen genomfördes med fritext 

och MeSH termer i olika kombinationer med de booleska operatorerna AND och OR. sökord 

som användes i fritext var “quiet”, “critical care unit”, “intervention” och 

“Lower”. MeSH termer som användes som sökord var “intensive care unit”, “nursing”, 
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“sound”, “noise” och “environment”. Artiklarnas titlar lästes och abstrakt granskades i alla 

artiklar som skulle kunna svara på syftet. Artiklar som uppfyllde inklusions- 

och exklusionskriterierna vid granskning av abstrakt hämtades i fulltext för vidare 

granskning. Sökningen presenteras kronologiskt i de olika databaserna i bilaga 1. Sökmatris, 

där dubbletter exkluderades för varje sökning. Därav fallande resultat i mängd inkluderade 

artiklar för varje databas.  

  

Endast kvantitativa studier, skrivna på engelska och tillgängliga i fulltext via Uppsala 

universitetsbibliotek inkluderades. Inklusionskriterier för studierna var Studier publicerade 

efter 1990, experimentella originalartiklar, endast försökspersoner över 18 år, studierna var 

godkända av en etisk kommitté eller hade redovisat etiska överväganden, studierna studerade 

en intervention som innefattar ljud, studierna var gjorda på en 

intensivvårdsavdelning. Exklusionskriterier var studier som utfördes på neonatal eller 

pediatrisk intensivvårdsavdelning, kvalitativa studier, litteraturstudier, studier som 

inkluderade läkemedelsbehandling i interventionen.  

   

Sökstrategin utformades efter syfte och PICO- modellen. Där P står för population, I för 

intervention, C för control och O för outcome. Detta för att strukturera litteratursökningen så 

den blir mer specifik (Polit & Beck 2008).  

P – Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning.  

I – interventioner som minskar patienters exponering för störande och höga ljud.  

C – kontrollgrupp med standardvård, placebo, annan intervention eller crossover design.  

O – skiljde sig mellan studierna som analyserades beroende på interventionstyp. Dessa var 

stress eller ångestnivå, sömn, delirium, smärta, sedering, fysiologiska parametrar, 

laboratorievärden och uppmätta ljud- och ljusnivåer.  

   

Bearbetning och analys   

De utvalda studierna lästes och granskades tillsammans av båda författarna. Studiernas 

resultat och relevans för litteraturöversiktens syfte diskuterades och om de ansågs relevanta 

granskades de med hjälp av granskningsmallar för randomiserade kontrollerade studier och 

kvasi-experimentella studier utformade enligt Forsberg och Wengström (2016), se bilaga 2 

och bilaga 3. Studiernas kvalitet bedömdes utifrån syfte, design, urval, bortfall, 

mätinstrument, analys och tolkning. Studierna graderades enligt hög, medel eller låg kvalitet. 
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Figur 1. Flödesschema artikelinklusion 

 

Data från inkluderade artiklar organiserades och analyserades med en tematisk analys genom 

att delas upp i flera tabeller enligt en metod från Polit och Beck (2008). I ett första steg 

matades data in i en metodmatris, se bilaga 4. Metodmatris. Där organiserades studierna 

utifrån publicerings år, intervention, utfallsmått, studiedesign, urval, bortfall, urvalsprocess, 

mätmetoder, respiratorvård och studie-site vilket gjorde det möjligt att se samband och 

skillnader mellan studierna. Det andra steget i analysen var att organisera studierna i flera 

tabeller efter interventionstyp (tema) och utfallsmått för att kunna analysera samband 

och skillnader i effekt och signifikans av de olika interventionerna. Se bilaga 5.1 

resultatmatris hörselskydd, bilaga 5.2 resultatmatris tyst tid-protokoll och bilaga 5.3 

resultatmatris musik/naturljud. Studiernas kvalitetsbedömning inkluderades även i 

resultatmatriserna för att underlätta analysen av tillförlitlighet av studiernas resultat. Detta 

ansågs vara mer överskådligt än att utforma ännu en tabell för studiernas kvalitet som 

rekommenderas av Polit och Beck (2008).  

   

Efter den tematiska analysen och databearbetningen bedömdes bevisvärdet för 

interventionstemat utifrån varje utfallsmått och presenterades enligt SBU: s fyrgradiga 

Identifierade artiklar 

PUBMED 151 

CINAHL 247 

Granskade artiklar 

34 

Bortfall 12  

 3 ej funna i fulltext  

9 mötte inte 

inklusionskriterierna 

Granskade artiklar i 

fulltext  

18 

Inkluderade artiklar  

18 

Granskade titlar 

398 

Granskade abstract 

176 
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evidensskala med starkt (++++), måttligt starkt (+++), begränsat (++) och otillräckligt (+) 

vetenskapligt underlag. Utfallsmått med endast en studie som 

underlag evidensgraderades inte. Analysen utfördes systematiskt enligt en sju stegs process 

från Forsberg & Wengström (2016) och SBU:s handbok för utvärdering av metoder i hälso- 

och sjukvården (Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering [SBU], 

2017). Bedömningen grundades på studiernas design, studie kvalitet, överförbarhet, 

överensstämmelse i resultat mellan studierna, oprecisa data och publicerings bias. De 

inkluderade studiernas stora variation i utfallsmått och mätmetoder möjliggjorde inte en 

fullständig utvärdering och beräkning av effektstorlek och relativ risk enligt GRADE-

metoden. Dock har den systematiska värderingsmetoden använts.  

   

Forskningsetiska överväganden    

Litteraturstudien syftade till att sammanställa tidigare dokumenterad kunskap och 

forskningsfrågan ställdes till litteraturen och inte till försökspersoner. De etiska överväganden 

vid datainsamling och sökprocess som förekommit i studien har grundat sig på granskning av 

etiska överväganden i de inkluderade studierna och deras urval i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2016). Samtliga inkluderade studier har antingen godkänts av 

etisk kommitté eller motsvarande forskningsråd i det land där de var utförda eller redogjort 

utförligt för etiska överväganden. Interventionerna som använts har mycket liten risk för 

negativa effekter på studiedeltagarna. I enlighet med riktlinjer för god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2017) kunde inga privata intressen eller yttre påverkan av författarna till de 

inkluderade artiklarna uppmärksammas vid artikelgranskningen.   

   

Studiens resultat har presenterats objektivt efter systematisk granskning och evidensgradering 

av interventionernas effekt. Metod, datainsamling, analys och resultat har presenterats tydligt 

och utförligt för att öka replikerbarhet och minska risk för feltolkning eller förvrängning av 

forskningsprocessen i enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer för god medicinsk forskning 

(Vetenskapsrådet, 2007). Alla resultat har presenterats oavsett om de gav stöd för 

interventionerna eller författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2016). Inkluderade 

artiklar, granskningsmallar och artikelgranskningar arkiverades digitalt på ett säkert sätt för 

åtkomst och tillgänglighet vid behov av ytterligare information för att öka transparensen i 

forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2017).  
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RESULTAT  

 

Totalt inkluderades 18 Artiklar med 1628 deltagare och ett totalt bortfall på 484 

studiedeltagare efter primär (85), sekundär (381) och uppföljningsanalys (484) som ansågs 

svara på litteraturöversiktens syfte. Studierna var utförda i nio olika länder i Amerika, Europa 

och Asien. Fem av studierna utforskade effekten av hörselskydd i form av öronproppar eller 

ljudreducerande hörsnäckor med eller utan ögonmask. Av dessa var fyra randomiserade 

kontrollerade studier och en var kvasi-experimentell men med randomisering mellan 

studiegrupperna. Samtliga bedömdes vara av måttlig vetenskaplig kvalitet. Sju av studierna 

utforskade effekten av införandet av Tyst tid-protokoll där studierna var av både låg och 

måttlig vetenskaplig kvalitet. Sex studier utforskade effekten av att stänga ute störande ljud 

med lugnade musik eller naturljud. Samtliga var randomiserade kontrollerade studier av hög 

vetenskaplig kvalitet. För översiktlig samanställning av studierna se bilaga 6. 

Översiktstabell.  

  

För de interventioner som använde samma utfallsmått evidensgraderades 

effekten eller avsaknaden av effekt för interventionen. För de utfallsmått som 

endast utforskats i en studie per intervention gjordes ingen evidensgradering. Översiktlig 

sammanställning av evidens för de olika interventionerna kan ses nedan i tabell 1. Evidens 

för interventioner.  

 

Tabell 1. Evidens för interventioner  

 

Utfallsmått  Intervention  Evidens  
Förbättrad sömn  Hörselskydd  +++   

(måttligt stark vetenskapligt 

underlag)  
   Tyst tid-protokoll  +   

(otillräcklig vetenskapligt underlag)  
Minskad ångest  Hörselskydd  +   

(otillräcklig vetenskapligt underlag)  
   Musik/naturljud  +++   

(måttligt stark vetenskapligt 

underlag)  
Minskat Delirium  Hörselskydd  +   

(otillräckligt vetenskapligt underlag)  
Minskad smärta  Musik/naturljud  +   

(otillräckligt vetenskapligt underlag)  
Minskad mängd sederande 

läkemedel/ minska agitation  
Musik/naturljud  ++  

(begränsat vetenskapligt underlag)  
Lägre blodtryck och hjärtfrekvens  Musik/naturljud  ++  

(begränsat vetenskapligt underlag)  
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Inga signifikanta skillnader i nivåer 

av Melatonin, kortisol, alfa-amylas)  
Hörselskydd  ++  

(begränsat vetenskapligt underlag)  
Minskade ljudnivåer  Tyst tid-protokoll  +  

(otillräckligt vetenskapligt underlag)  

  
 

Hörselskydd   

Tre av studierna använde sig endast av hörselskydd varav två visade förbättrad sömn skattad 

av patienterna. En av Studierna visade också minskad incidens av delirium och grad av 

måttlig konfusion (Czaplik et al., 2016; Scotto et al., 2009 & Van Rompay et al., 2012). 

Ingen skillnad i ångest, depression, vitalparametrar eller alfa-amylas och kortisolnivåer kunde 

påvisas (Czaplik et al., 2016).   

   

Två av studierna undersökte hörselskydd tillsammans med ögonmask. varav den ena också 

inkluderade 30 minuters lugnande musik. I båda studierna förbättrades interventionsgruppens 

sömn. Färre uppvaknanden och bättre självskattad sömn men inte förändrad sömnstruktur. 

Inga skillnader i ångest, depression, delirium, melatonin- och kortisolnivåer påvisades 

(Demoule et al., 2013 & Hu et al., 2015).   

   

Att använda hörselskydd för att minska patienters exponering för störande ljud mätt i 

förbättrad sömn bedömdes ha måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++). Att det minskade 

ångest och delirium bedömdes vara av otillräckligt vetenskapligt underlag (+) och att det inte 

hade någon påverkan på uppmätta nivåer av melatonin, kortisol och alfa-amylas bedömdes 

vara av ett begränsat vetenskapligt underlag (++). Se tabell 2.1 Evidensgradering 

hörselskydd.  

 

 

 

Tabell 2.1 Evidensgradering hörselskydd (SBU, 2017)  

 

Utfallsmått  design  Studie-

kvalitet  
Överför-

barhet  
Överens-

stämmelse  
Oprecisa 

data  
Publiceringsbias  Total evidens  

Sömn  ++++  
3 RTC, 

1 kvasi 

experimentell  

-  
   

-1  
Skillnader i 

intervention  

-   -  
Olika 

mätmetoder  

-  +++  
För signifikant 

förbättrad sömn  

Delirium  ++++  
2 RCT  

-1  
Bortfall   

-1  
skillnader i 

intervention  

-1  
Motstridiga 

resultat  

-  -  +  
För signifikant 

minskat delirium  
Ångest/ 

depression  
++++  
2 RCT  

-1  
Bortfall   

-1  
skillnader i 

intervention  

-  -  -  ++  
Ingen  
signifikant effekt  
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Lab-värden  ++++  

2 RCT  

-  -  -  -2  

Brister i 

analysmetod 

i 1 studie  

-  ++  

Ingen signifikant 

effekt  

  

   

Tyst tid-protokoll  

Tyst tid-protokoll refererar till en intervention som går ut på att minska ljud och rörelse på 

patientsalarna eller avdelningen. De olika studierna har implementerat detta på olika sätt men 

gemensamt för alla var en intention att minska ljudvolymen på patientsalarna, sänka 

ljuset och informera personal och anhöriga. Detta kombinerades med skyltar, utbildning, 

sänkt volym på medicinskteknisk utrustning och/eller minimering av omvårdnadsåtgärder 

och diagnostiska åtgärder. Av de totalt sju studierna som inkluderades använde fyra sig av 

Tyst tid-protokoll på natten, två på dagen och en både dag och natt. Tiden för tyst tid-

protokoll varierade mellan studierna från två till åtta timmar (Boyko et al., 2016; Dennis et 

al., 2010; Li et al., 2011; Maidl et al., 2014; McAndrew et al., 2016; Tainter et al., 2016 

& Wallder et al., 2000). Tre av studierna inkluderade intuberade patienter (Wallder et al., 

2000; Boyko et al., 2016 & McAndrew et al., 2016).  

   

Tre studier visade på lägre ljudnivåer under tyst tid på natten (Li et al., 2011; Wallder et al., 

2000 & Tainter et al., 2016) medan en annan visade lägre ljudnivåer vid tyst tid på 

dagen men inte nattetid (Dennis et al., 2010). Studien av Boyko och medarbetare (2016) 

visade ingen skillnad i ljudnivåer under tyst tid på natten.   

   

Två studier visade bättre sömn hos patienter efter införandet av Tyst tid-protokoll. I 

Dennis och medarbetare (2010) studie skattade sjuksköterskorna att det var fyra gånger 

troligare att patienten sov under tyst tid på dagen än annars. Li och medarbetare (2011) visade 

att interventionsgruppen skattade sin egen sömn högre, med bättre kvalitet, färre 

uppvaknanden och mindre dagtrötthet än kontrollgruppen. Detta i motsats till de tre andra 

studierna som studerade sömn som en utfallsvariabel där ingen skillnad över tid eller mellan 

grupperna fanns (Boyko et al., 2016; Maidl et al., 2014 & Wallder et al., 2000). I studien 

av Wallder och medarbetare (2000) framkom att Tyst tid-protokoll ledde till fler 

uppvaknanden. Detta trodde de berodde på variation i ljusnivå vid patientkontakt.  
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I McAndrew och medarbetare (2016) studie minskade behovet av dosering med sederande 

läkemedel under de följande 24 timmarna efter Tyst tid och patienterna uppnådde i högre 

grad sederingsmålen. Vid mätning av vitalparametrar sänktes även patienternas 

andningsfrekvens efter tre på varandra följande Tyst tid omgångar. Ingen av de inkluderade 

studierna kunde visa någon effekt av Tyst tid-protokoll på incidens av delirium, ångest eller 

depression (McAndrew et al., 2016 & Maidl et al., 2014).   

   

Som beskrivet ovan kunde enstaka studier visa signifikanta resultat för vissa utfallsmått. För 

sömn och ljudnivåer som var utfallsmått i flera av studierna var resultaten motstridiga och det 

vetenskapliga underlaget bedömdes som otillräckligt (+). Se, tabell 2.2 Evidensgradering 

Tyst tid-protokoll.  

 

Tabell 2.2 Evidensgradering tyst tid-protokoll (SBU, 2017) 

 

Utfallsmått  design  Studie-

kvalitet  
Överför-

barhet  
Överens-

stämmelse  
Oprecisa 

data  
Public-

erings bias  
Total 

evidens  
Sömn  ++  

1 RCT  
2 kvasiexperimentella  
2 prospektiva interventionsstudier  

-  -1  
Variation 

mellan 

intervention 

och tid  

-1  
Motstridiga 

resultat  

-  -  +   
För 

signifikant 

förbättrad 

sömn  
Ljudnivåer  ++  

1 RCT  
2 prospektiva interventionsstudier  
1 kvasiexperimentella  
1 observationsstudie  

-  -1  
Variation 

mellan 

intervention 

och tid  

-1  
Motstridiga 

resultat  

-  -  +  
För  
Signifikant 

lägre 

ljudnivåer  

  

   

Musik och naturljud  

Av de sex artiklarna som inkluderades studerade två endast naturljud och fyra musik med 

eller utan val av naturljud bland musiken. Endast intuberade patienter var inkluderade och 

alla studierna använde sig av hörlurar för att administrera interventionen utom en (Hanssen et 

al., 2018) som använde sig av en högtalare i taket ovanför patientsängen. I Chlan och 

medarbetare (2013) studie fick patienten själv välja när hen skulle lyssna på musik och hur 

länge. I resterande studier varierade interventionstiden mellan 30 och 90 minuter. Ingen 

studie använde sig av endast en variabel som utfallsmått utom i studien av Saadatmand och 

medarbetare (2012) som mätte smärta. Utfallsmått var bekvämlighet, sedering, agitation, 

smärta, ångest, sömn och påverkan på vitalparametrar. Studierna utfördes i regel på en eller 

flera intensivvårdsavdelningar med olika specialiteter på ett sjukhus i fyra olika länder utom 
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i Chlan och medarbetare (2013) som var en 

multicenterstudie och inkluderade tolv intensivvårdsavdelningar på fem sjukhus i USA.   

   

Att endast lyssna på naturljud under 90 minuter gav en lägre nivå av agitation och ångest 

skattad av sjuksköterska samt lägre blodtryck, hjärtfrekvens och andningsfrekvens i 

jämförelse med kontrollgrupp (Saadatmand et al., 2014). I en annan 

studie av Saadatmand och medarbetare (2012) sågs även en minskad självskattad smärta över 

tid i interventionsgruppen och mellan kontroll- och interventionsgrupp.   

   

Att lyssna på lugnande musik i minst 30 minuter visade förbättra den subjektiva 

sömnupplevelsen (Hanssen et al., 2018) jämfört med ingen musik och minska 

doseringsintervallet av sederande läkemedel jämfört med ljudreducerande hörlurar och 

kontrollgrupp utan intervention samt minska doseringsintervallet mot kontrollgrupp utan 

intervention (Chlan et al., 2013). Musikintervention kunde även minska självskattad ångest 

(Lee et al., 2017 & Chlan et al., 2013) och hade positiv effekt på hjärtfrekvens och blodtryck 

genom att sänka dessa (Lee et al., 2017).   

   

En av de inkluderade studierna visade inte på några effekter av musik och ljudreduktion för 

bekvämlighet, sederingsgrad och vitalparametrar (blodtryck, hjärtfrekvens och 

andningsfrekvens). Detta var dock en randomiserad kontrollerad crossoverstudie utan 

kontrollgrupp där båda grupperna ingick i interventionen med musik i 60 minuter och 

ljudreducerande hörlurar i 60 minuter och sedan i omvänd ordning. Grupperna analyserades 

sedan över tid (Mateu-Capell et al., 2015).  

   

Det vetenskapliga underlaget för att intervention med musik eller naturljud kunde minska 

ångest för intuberade patienter bedömdes som måttligt stark (+++). Att det kunde sänka 

hjärtfrekvensen och blodtrycket samt minska behovet av sederande läkemedel och 

minska agitation bedömdes vara av begränsat vetenskapligt underlag (++). 

Det vetenskapliga underlaget för att det minskar smärta bedömdes som otillräckligt (+). 

Se, tabell 2.3 Evidensgradering Musik/naturljud.   
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Tabell 2.3 Evidensgradering Musik/Naturljud (SBU, 2017)  

 

Utfallsmått  design  Studie-

kvalitet  
Överför-

barhet  
Överens-

stämmelse  
Oprecisa 

data  
Publiceringsbias  Total evidens  

Sedering  
   

++++  
3 RCT  

-  -1  
Variation i 

interventionstid 

och utförande  

-1  
Motstridiga 

resultat  

-  -  ++  
För signifikant 

förbättrad sedering  

Blodtryck 

och 

hjärtfrekvens  

++++  
3 RCT  
   

-  -1  
Variation 

mellan 

intervention 

och tid  

-1  
Motstridiga 

resultat  

-  -  ++  
För signifikant lägre 

Blodtryck och 

hjärtfrekvens  

Smärta  ++++  
2 RCT  

-1  
1 

crossover 

RCT och 

1 med få 

deltagare  

-1  
Variation 

mellan 

intervention 

och tid  

-1  
Motstridiga 

resultat  

-  -  +   
 För signifikant lägre 

smärta  

Ångest  ++++  
3 RCT  

-  -1   
Variation 

mellan 

intervention 

och tid  

-  -  -  +++  
För signifikant lägre 

ångest  

  

   

 

DISKUSSION   
   

Utifrån litteratursökningen identifierades tre olika interventionstyper för att minska patienters 

exponering för störande ljud inom intensivvården. Av dessa visade det sig att det finns 

måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) för att hörselskydd hade en positiv effekt på 

sömn och att lyssna på musik eller naturljud minskar ångest. Musik och naturljud kunde 

också ge en positiv effekt genom att uppnå samma sederingsgrad med mindre mängd 

sederande läkemedel, minskade agitation samt sänkte blodtryck och hjärtfrekvens hos 

intuberade intensivvårdspatienter. För detta var dock det vetenskapliga underlaget begränsat 

(++). Användningen av hörselskydd påverkade inte insöndringen av stresshormoner eller 

melatoninnivåer men även där var det vetenskapliga underlaget begränsat (++). För Tyst tid-

protokoll bedömdes evidensen för samtliga utfallsmått vara av otillräckligt vetenskapligt 

underlag (+), framför allt på grund av skillnader i studiernas resultat och skillnader i 

interventionerna som studerades. Det vetenskapliga underlaget för hörselskydds effekt på att 

minska ångest och musik och naturljuds effekt på minskad smärta var även det otillräckligt 

(+).   
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Resultatdiskussion   

Ljudnivåer   

Tidigare studier har visat att intensivvårdspatienter är en grupp som är extra känsliga för 

påverkan av höga och störande ljud (Berglund et al., 1999). Dessa har identifierats som 

bakgrundsljud och larm från medicinskteknisk utrustning, ljud i samband 

med omvårdnadsåtgärder, samtal på salen och telefoner som ringer (Christensen, 

2007; Darbyshire et al., 2019; Xie et al 2019; Bunzel  et al., 2009).  Att steg har tagits för att 

minska patienters exponering för detta är därför logiskt. Dock har metoden med att införa 

ett Tyst tid-protokoll för att under delar av dygnet försöka 

minska ljud och aktivitet på patientsalarna givit blandade resultat. Vid mätning av ljudnivåer 

har några studier visat signifikanta skillnader och andra inte (Boyko et al., 2016; Dennis et 

al., 2010; Li et al., 2011; Tainter et al., 2016 & Wallder et al., 2000). Tydligast har skillnaden 

varit under dagen (Dennis et al., 2010) men inga av de inkluderade studierna kunnat sänka 

ljudnivåerna till kliniskt signifikanta nivåer då bakgrundsljuden på 

intensivvårdsavdelningarna ändå överskridit WHO:s rekommendationer (WHO, 2018). Detta 

stämmer överens med resultatet från en tidigare litteraturstudie av Delaney och medarbetare 

(2015) där olika interventioner för att förbättra sömn för intensivvårdspatienter studerades.   

   

Evidensen för att Tyst tid-protokoll skulle kunna minska patienters exponering för störande 

ljud är svårvärderad då det finns stora skillnader i vad som innefattas i själva interventionen. 

Även tiden på dygnet och längd i tid för interventionen varierar mellan studierna. Då många 

ljud kunnat lokaliserats nära patientens öron (Darbyshire et al., 2019) där de påverkar 

patienten mest, var det förvånande att inga av de inkluderade artiklarna försökt flytta bort 

ljudkällor från patientens huvudända som en del i tyst tid-protokollet. Det har visat sig att 

ljudvolymen inom intensivvården leder till lidande för patienten genom bland annat 

försämrad sömn, ångest och ökad risk för delirium (Delaney, van Haren & Lopez, 

2015). Detta kan leda till en risk att patienter utsätt för vad Eriksson (2018) beskriver som 

lidande genom felaktig vård på grund av okunskap om ett ineffektivt tyst tid-protokoll införs 

på avdelningar. Evidensen för att använda sig av tyst tid-protokoll bedömdes som otillräcklig 

i litteraturstudien och i patientlagen 7 § (2017:66) är det stadgat att ”Patienten ska få 

sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. Om tyst tid-protokoll utan effekt 

används blir dock implikationerna för patienterna inte så stora då alternativet i nuläget inte 
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skulle vara någon förbättring av ljudvolymerna utan tyst tid-protokoll. Patienter utsätts 

snarare för lidande på grund av utebliven vård (Eriksson, 2018). Den negativa effekten för 

vården och samhället är dock tydligare då resurser och tid läggs på något som inte har kunnat 

visa sig ge någon kliniskt signifikant effekt.   

   

Eriksson (2018) beskriver lidandet som motivationen till all vård och då effekten av tyst tid-

protokoll är oklar motiverar det till att framtida studier utförs med tyst tid-

protokoll. Rekommendationer utifrån litteraturstudiens resultat för vidare forskning inom 

området är att den bör bygga vidare på modeller för tyst tid-protokoll där positiva resultat 

uppnåtts och att det inkluderas att flytta bort högljudd apparatur och larmsignaler 

från patientens huvudända. För att kunna göra en bättre effektutvärdering i framtiden är det 

positivt om samma mätinstrument och metoder används i dessa samt att studierna är mer 

homogena i sina interventioner.    

   

Sömn   

Forskning har visat på samband mellan sömnstörningar och ljudnivån inom 

intensivvården (Pisani et al., 2015; Mohammad et al., 2019) och sömnbrist har visat sig leda 

till ökade stressnivåer och ökad risk att utveckla delirium (Delaney et al., 2015; Bannon et al., 

2014). Varken tyst tid-protokoll eller musik och naturljud kunde generera tillräckligt 

vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av interventionernas påverkan på sömn. 

Endast en av de inkluderade artiklarna som studerade musik och naturljud använde sömn som 

utfallsmått vilket inte ansågs tillräckligt för att kunna utvärdera någon evidens trots 

studiens höga kvalitet och positiva resultat (Hanssen et al., 2018). Fler högkvalitativa studier 

med självskattad sömnupplevelse behövs för att kunna göra en evidensgradering av 

interventionens effekt. Evidensen för tyst tid-protokolls effekt på sömn ansågs 

otillräcklig (+) på grund av de inkluderade artiklarnas bristande studiekvalitet och 

motstridiga resultat (Boyko et al., 2016; Dennis et al., 2010; Li et al., 2011; Maidl et al., 2014 

& Wallder et al., 2000). För att kunna generera tillräcklig evidens krävs framförallt fler 

randomiserade kontrollerade studier för tyst tid-protokoll med en homogenitet mellan 

utformning av interventionen och mätmetoder (SBU, 2017).   

   

Att det finns en positiv effekt på sömn av att använda hörselskydd bedömdes ha måttligt 

starkt vetenskapligt underlag (+++). Samtliga inkluderade artiklar som använde sömn som 

utfallsmått kunde visa positiva resultat (Demoule et al., 2017; Hu et al., 2015; Scotto et al., 
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2010; Van Rompaey et al., 2012). Evidensgraderingen begränsades av 

att olika skattningsskalor använts för självskattad sömn i de olika studierna och ingen 

ytterligare statistisk analys kunde utföras av litteraturöversiktens författare. Dock stärks 

evidensen för interventionen då en av artiklarna använde polysomnografi som är gyllene 

standard för mätning av sömn där positiva resultat också påvisades (Demoule et al., 

2017). Liknande resultat syntes i en systematisk litteraturstudie där man undersökte 

öronproppar och ögonmasks effekt på sömn. Dock utfördes inte alla de inkluderade studierna 

på intensivvårdsavdelningar (Locihova, Axmann, Padysakova & Fejfar, 2017). Framtida 

forskning bör sträva efter att använda validerade mätmetoder för sömnskattning som 

Richards-Campbell Sleep Questionnaire eller polysomnografi för att öka möjligheten till 

sammanställning av studierna i metaanalyser.   

   

Genom att förbättra sömnen för patienter inom intensivvården kan deras vårdlidande lindras 

genom en minskad förekomst av komplikationer som ljudnivåerna inom intensivvården leder 

till. Ohälsa förebyggs som stadgat i Hälso- och sjukvårdslagen 2 § (2017:30) och risken 

för vårdskada minskas vilket är vårdens skyldighet enligt patientsäkerhetslagen 2 § 

(2010:659).  

   

Ångest och smärta   

Patienter har beskrivit sin upplevelse av ljud inom intensivvården som 

skrämmande (Johansson, 2014) och att vara vårdas med mekanisk ventilation leder ofta till 

smärta och ångest (Salgado et al., 2011; Pandharipande et al., 2006; Kollef et al., 1998). För att 

lindra ångest och minska patienters exponering för störande ljud visar litteraturstudiens 

resultat att använda en intervention med musik eller naturljud, under minst 30 minuter, var 

effektivt för intuberade patienter (Chlan et al., 2013; Lee et al., 2017; Saadatmand et al., 

2014). Det vetenskapliga underlaget bedömdes som måttligt starkt (+++) för denna 

intervention. Lidandet beskrivs av Eriksson (2018) som motivationen till all vård. Människan 

bär på rädsla, ångest eller oro inför lidandet. Lidande är inte lika med ångest men ångest kan 

orsaka lidande. Lidande och hälsa utgör det egentliga innehållet, substansen i en människas 

kamp. Som sjuksköterska ska frågan ställas om någon vård kan skydda patienten från onödigt 

lidande. Lidande är inte ett symptom på en sjukdom utan ett svar på otillräcklig vård.   
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Att musik eller naturljud även lindrar smärta kan vara möjligt då positiva resultat visades i 

studien av Saadatmand och medarbetare (2014) men då endast en artikel som inkluderades 

i litteraturstudien undersökte detta går det inte att dra några slutsatser om det. Fler 

randomiserade kontrollerade studier som undersöker musik och naturljuds smärtlindrande 

effekt inom intensivvården behövs. Att använda hörselskydd för att minska ångest inom 

intensivvården kan inte rekommenderas utifrån litteraturstudiens resultat. Det vetenskapliga 

underlaget för att det inte hjälper är begränsat (++) (Czaplik et al., 2016; Demoule et al., 

2017) och även flera av musikinterventionsstudierna som hade positiva resultat använde sig 

av hörselskydd eller ljudreducerande hörlurar i sin kontrollgrupp (Chlan et al., 2013; 

Lee et al., 2017; Saadatmand et al., 2012; Saadatmand et al., 2014). Det är alltså 

säkert att säga att lyssna på musik eller naturljud fungerar bättre än hörselskydd för att 

minska ångest utifrån litteraturstudiens resultat.   

   

Ångest och smärta kan manifesteras fysiologiskt med förhöjt blodtryck, ökad hjärtfrekvens 

och snabbare andningsfrekvens (Eliot & Aitken, 2019). Att ljudnivåerna inom intensivvården 

har en fysiologisk påverkan på kroppen med förhöjt blodtryck och ökad hjärtfrekvens är 

också studerat (Muntzel et al., 2018; Hu et al., 2019; Hsu et al., 2010). Litteraturstudiens 

resultat var liknande om än med svagare evidens, begränsat vetenskapligt underlag (++) för 

interventionernas påverkan på vitalparametrar som för ångest. Musik och naturljud verkar ha 

en positiv effekt på blodtryck och hjärtfrekvens med en sänkning av dessa (Lee et al., 

2017; Saadatmand et al., 2014) medan hörselskydd inte påverkade dessa i Czaplik och 

medarbetare (2016) artikel. Både ångest och vitalparametrar användes som utfallsmått, båda 

med positivt resultat i två av de inkluderade artiklarna vilket öppnar för möjligheten att 

interventionens effekt är av ångestlindrande karaktär och påverkan på vitalparametrar endast 

är en följd av det. Fler studier som använder båda utfallsmåtten skulle kunna vara av intresse 

för att vidare kunna studera sambandet mellan dessa variabler.   

   

Sedering och Delirium   

Det finns ett samband mellan sömnbrist och delirium (Delaney et al., 2015; Bannon et 

al., 2014; Pisani et al., 2015; Mohammad et al., 2019; Ely et al., 2004). Dock är brist på sömn 

inte den enda faktorn som påverkar risken att utveckla delirium utan det är multifaktoriellt. 

Bland annat spelar mängd och typ av sederande läkemedel en roll (Salgado et al., 

2011; Pandharipande et al., 2006; Kollef et al., 1998). I litteraturstudien visade det sig att 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bannon%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27146132
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hörselskydd var den intervention som kunde förbättra sömnen men det vetenskapliga 

underlaget var otillräckligt (+) för att uttala sig om dess effekt på utvecklandet av delirium på 

grund av motstridiga resultat mellan studierna. Det kan vara intressant att fortsätta studera 

hörselskydds effekter på utvecklandet av delirium då studien med positiva resultat använde 

sig av upprepade kontinuerliga mätningar (Van Rompaey et al., 2012) medans studien som 

inte visade någons skillnad endast mätte delirium vid utskrivning (Demoule et al., 2013). I 

den systematiska litteraturstudien av Locihova och medarbetare (2017) kunde en minskning 

av delirium ses vid användandet av öronproppar och ögonmask men resultatet går inte att 

överföra till intensivvården då den inkluderade studier från olika avdelningar. Dock stärker 

detta argumentationen för att fortsätta utforska denna interventions effekt på delirium 

inom intensivvården.  

   

   

Musik och naturljud kunde minska behovet av sedering och minska agitationen hos 

patienterna (Chlan et al., 2013; Saadatmand et al., 2012). Det vetenskapliga underlaget var 

begränsat (++) då en av de inkluderade artiklarna i litteraturstudien inte visade någon 

minskning i sedering över tid inom samma grupp (Mateu-Capell et al., 2015). Det visade sig 

också i en av artiklarna att tyst tid–protokoll under dagen kunde minska doseringen av 

sederande läkemedel men då endast en av de inkluderad artiklarna som studerade effekten av 

tyst tid-protokoll använde sedering som utfallsmått går det inte att uttala sig 

om evidensen. Inga skillnader i förekomst av delirium kunde påvisas i samma 

studie (McAndrew et al., 2016). Fler studier av högre kvalitet för både musik och naturljud 

och tyst tid-protokoll behövs för att kunna göra en säkrare evidensbedömning för 

interventionernas effekt på sedering.    

   

Klinisk relevans   

Litteraturstudiens resultat kan bidra till att icke invasiva interventioner som hörselskydd för 

att främja sömn och att lyssna på musik eller naturljudför att minska ångest lyfts fram i 

verksamheten och kan användas i kliniken. Den kan på så sätt bidra till att minska lidande för 

patienten genom att ge sjuksköterskor ett verktyg för att minska risken för vårdlidande 

på grund av utebliven vård. Genom att sammanställa kunskap om interventionerna minskar 

risken för felaktig användning av interventionerna baserat på enstaka studier. Risken för att 
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sjuksköterskan använder vad Eriksson (2018) beskriver som felaktig vård på grund av 

okunskap minskar och patienten utsätts inte för onödigt lidande.   

   

Enligt ICN:s etiska kod skall sjuksköterskor främja en god vårdmiljö och vara medveten om 

miljöns betydelse för hälsa. Hur miljön är utformad har stor betydelse som stimulans för 

hälsa och välbefinnande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Det faktum att ljudnivåerna 

på intensivvårdssalar inte lyckats sänkas till kliniskt signifikanta nivåer i någon av tyst tid-

protokoll studierna (Boyko et al., 2016; Dennis et al., 2010; Li et al., 2011; Maidl et al., 

2014; McAndrew et al., 2016; Tainter et al., 2016; Wallder et al., 2000) kan vara viktigt vid 

om- eller nybyggnad av intensivvårdsavdelningar. Genom att planera placering av utrustning, 

ventilation och inköp av medicinskteknisk apparatur borde man kunna förändra ljudbilden 

och patienternas exponering för höga och störande ljud. På så sätt ges förutsättningar för 

arbetet med att införa ett effektivt tyst tid-protokoll.   

   

Hörselskydd, tyst tid, och att lyssna på musik och naturljud har på olika sätt kunnat visa en 

viss positiv påverkan på sömn, ångest och agitation, men fler mer högkvalitativa studier som 

använder sig av samma mätinstrument och intervention behövs för att kunna göra en bättre 

sammanställning av effekten. Då interventionerna inte är invasiva, enkla och 

kostnadseffektiva kan de på så vis gynna både patienten och samhället i form av minskat 

lidande, kortare vårdtider och en bättre vårdmiljö för både personal och 

patienten. Litteraturstudiens resultat kan även användas för att öka medvetenheten om vilken 

intervention som är lämplig eller olämplig att använda beroende på vilken typ av lidande som 

ska lindras. Den belyser att det inte bara handlar om att stänga ute ljud utan att olika sätt att 

göra detta på har effekt på olika utfallsmått, så som sömn, ångest, sedering och 

vitalparametrar.   

   

Professionsperspektiv  

Sjuksköterskor upplever idag en viss osäkerhet inför den vårdvetenskapliga epoken och det 

finns en osäkerhet på de krav som ställs på moderna utövare inom vårdvetenskap. Det har 

visat sig att den största osäkerheten finns i relation till förmågan att föra 

vårdforskningsresultat vidare, förmågan att skriva vårdvetenskaplig text och söka aktuell 

information (Eriksson, 2018). Genom att sammanställa rådande kunskapsläge i en 

litteraturstudie kan författarna bidra till att föra vårdforskningsresultat vidare och har 
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tagit steg i sin egen utveckling och förmåga att skriva vårdvetenskapliga texter och söka 

aktuell information.   

   

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod ska sjuksköterskor aktivt utveckla en 

kärna av forskningsbaserad professionell kunskap som stöd för en evidensbaserad verksamhet 

och har tillsammans med samhället ett ansvar för att initiera och främja insatser som 

tillgodoser allmänheten men i synnerhet patientens hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017). Genom ämnesfördjupningen och identifiering av olika utfallsmått i de inkluderade 

studierna har litteraturstudien kunnat belysa på vilket sätt störande ljud inom intensivvården 

skapar lidande för patienter och öppnar dörrar för att finna fler möjliga sätt att lindra lidandet 

som störande ljud orsakar. Det kan också användas som en grund för ett evidensbaserat 

arbetssätt kring detta med patientens hälsa i fokus.    

   

   

Metoddiskussion   

För att generera ett resultat med så god validitet som möjligt användes en systematiskt ansats 

vid genomförandet av litteraturstudien. Genom att utforma sökstrategin utifrån PICO kunde 

artikelsökningen utföras med högre precision och artiklar som svarade mot 

problemformuleringen och syftet i högre grad identifieras. Inklusions- 

och exklusionskriterierna lämnades medvetet breda då området inte är utförligt 

studerat i dagsläget. Att smalna ner inklusionskriterierna och syftet till att endast innefatta ett 

utfallsmått hade kunnat öka precisionen i dataanalysen och studiens validitet men detta 

ansågs inte vara möjligt utifrån tillgängligt material. Att endast två databaser användes för 

litteratursökning minskar litteratursökningens omfång och artiklar som möjligen skulle kunna 

ha inkluderats kan ha missats vilket sänker validiteten. Begränsningen till att använda 

endast PubMed och CINAHL för att söka artiklar togs på grund av arbetets tidsbegränsning 

och möjlighet att kunna slutföra studien. Att ovannämnda databaser valdes var att de täcker 

en stor del av den omvårdnadsforskning som finns publicerad. Enligt Henricsson (2012) 

beror validiteten i en litteraturstudie av i vilken utsträckning det valda fenomenet verkligen 

har studerats och hur väl syftet blivit besvarat med hjälp av den valda metoden. Samt att 

validiteten stärks om flera databaser använts för sökning av artiklar.  
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Granskningsmallar utformade av Forsberg och Wengström (2016) användes för att 

kvalitetsgranska de inkluderade artiklarna och samtliga artiklar granskades av båda 

författarna för att minska risken för subjektiv feltolkning och försämrad validitet enligt 

Henriksson (2012).  Den efterföljande systematiska evidensgraderingen av interventionerna 

stärker litteraturstudiens reliabilitet då resultatet granskas en andra gång och de inkluderade 

artiklarnas kombinerade styrkor och svagheter diskuterades utifrån de olika utfallsmåtten. Det 

minskar risken för att slutsatser dras från studier med låg kvalitet, olika mätinstrument och 

motstridiga resultat. Dock kan det i efterhand varit lämpligare att ha använt SBU:s 

kvalitetsgranskningsmallar för de enskilda studierna då dessa är lättare att överföra vid 

evidensgraderingsprocessen. Reliabiliteten i en litteraturstudie innebär dess pålitlighet 

och beror på hur väl kvaliteten säkrats i arbetet och hur väl det kan replikeras (Henricsson, 

2012). Författarna har försökt att beskriva tillvägagångssätt och analys så väl som möjligt 

och utförliga data om de inkluderade artiklarna och analysprocessen finns presenterade för att 

öka möjligheten till granskning och reproducerbarhet. Detta anses vara en styrka i studien.    

   

Variationer i interventionerna och vald mätmetod har varierat stort mellan inkluderade 

artiklar vilket försvårat analysprocessen och gjorde det svårare att dra slutsatser om resultatet. 

Statistiska analyser och beräkning av relativ risk eller total effektstorlek har inte kunnat 

utföras då utfallsmåtten varit antingen självskattade, skattade av vårdpersonal eller mätta med 

olika mätinstrument. Även om validerade mätmetoder använts överlag i artiklarna har de som 

utforskat samma intervention och utfallsmått inte 

alltid använt samma mätmetoder. Henricsson (2012) beskriver att om det används flera olika 

mätinstrument i olika studier försvårar det möjligheten till att dra slutsatser av resultatet och 

försämrar en litteraturstudies reliabilitet.    

   

Samtliga artiklar som svarade mot syftet och 

klarade inklusions och exklusionskriterierna inkluderades trots lägre kvalitet. Detta framför 

allt då de av lägre kvalitet mätte ljudnivåer som primärt utfallsmått och urvals- och 

designbrister för populationsstudier inte ansågs lika viktiga i dessa. Samtliga av dem 

var väldesignade för ljudmätning med stort antal mätningar och väl utförda statiska 

analyser. Eftersom reliabiliteten påverkas av de inkluderade artiklarnas kvalitet enligt 

Henricsson (2012) är detta en försvagande faktor för litteraturstudien. Dock har steg tagits för 

att minska risken för övertro till resultat från studier av lägre kvalitet genom bedömning av 

evidens enligt Forsberg och Wengström (2016) och SBU:s metod för utvärdering för metoder 
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inom hälso- och sjukvården (SBU, 2017). Under analysen delades de olika artiklarna in i 

interventionsgrupper utifrån interventionstyp. Detta gjorde att endast fem till sju artiklar per 

grupp studerade liknande interventioner och med en heterogenitet mellan sig vilket 

minskar validiteten och i förlängningen reliabiliteten till litteraturstudiens resultat, relaterat 

till minskad population i analysen (SBU, 2017). Validiteten påverkas av skillnaderna mellan 

interventionerna inom varje interventionsgrupp då den beror på hur väl det valda fenomenet 

blivit studerat (Henricsson, 2012).   

   

Litteraturstudiens författares brist på erfarenhet av att utföra litteraturstudier med systematiskt 

ansats kan ha påverkat resultatet. Även arbetets omfattning och tidsbegränsning har 

omöjliggjort en heltäckande systematisk litteratursökning och artiklar som skulle kunna ha 

ingått i studien har fallit bort på grund av att tillgång inte var möjlig att få med de medel som 

var tillgängliga. Analysprocessen försvårades då inga exakta riktlinjer fanns för 

evidensgradering och sammanställning av så skiftande data som inkluderades i studien. Detta 

är alla faktorer som försvagar studiens validitet enligt Henricsson (2012). Dock har steg för 

att minimera risken för detta tagits genom att följa välbeprövade steg för steg metoder och 

mallar för att minska risken för feltolkning av resultat, studiekvalitet och evidens (Forsberg 

& Wengström, 2016; Polit & Beck, 2008; SBU, 2017).   

   

Litteraturstudien inkluderade 18 artiklar från flera olika länder och världsdelar. De var 

utförda på en eller flera intensivvårdsavdelningar och alla utom en artikel var utförda på 

en studie-site. Intensivvårdsavdelningarna hade olika specialisering och studiedeltagarna 

kunde variera i sjukdomsgrad och tillstånd. Dock har alla artiklar liknande demografi i 

urvalet och ett homogent urval i sina intervention och kontrollgrupper vilket stärker 

de enskilda studiernas validitet. Detta bedöms vara både en styrka och svaghet. Henriksson 

(2012) beskriver att generaliserbarheten beror på kontexten. Att skillnaderna i länders 

sjukvårdssystem, miljö och kultur påverkar hur resultaten kan överföras till andra länder. 

Utifrån litteraturstudiens resultat anser författarna att där flera artiklar visar på ett liknande 

resultat trots att studierna var utförda i olika länder och i olika miljö anses 

generaliserbarheten öka. Interventionen anses fungera trots skillnader i system, miljö och 

kultur. Generaliserbarheten anses minska i de fall då artiklar utförda i samma land eller 

liknande miljöer visat på skillnad i resultatet. Överförbarheten till den svenska 

intensivvården anses i regel god för de interventioner med måttligt starkt vetenskapligt 

underlag då artiklarna varit från flertalet länder med olikheter i sina sjukvårdssystem men 
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studiernas resultat inte påverkats av detta. Detta har också vägts in vid evidensgraderingen 

(SBU, 2017).   

   

Författarna till litteraturstudien har tagit steg för att säkerställa att inkluderade artiklar följt 

etiska riktlinjer i sina studier. Data har hanterats och lagrats digitalt på ett säkert sätt och 

forskningsprocessen har i största möjliga mån beskrivits på ett så transparent sätt som 

möjligt. Författarna har inga ekonomiska eller andra intressen investerade i studiens resultat 

och både positiva och negativa resultat presenteras objektivt i enlighet med god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2017; Vetenskapsrådet, 2007, Forsberg & Wengström 2016).   

   

Slutsats     

Det finns evidens för att hörselskydd kan förbättra sömnen för patienter inom 

intensivvården och att lyssna på musik eller naturljud kan lindra ångest. Evidensen för musik 

och naturljuds positiva effekt på blodtryck, hjärtfrekvens och sedering är mer 

begränsad. Effekten av tyst tid-protokolls påverkan på ljudvolym och sömn kunde 

inte värderas utifrån tillgängligt material. Det finns ett behov av fler högkvalitativa studier 

med ökad samstämmighet i intervention och mätmetod för att kunna värdera effekt och 

evidens ytterligare.   
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Bilaga 1. Sökmatris  
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sökord Antal 
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2 sound critical care unit  (filter: 
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3 Quiet intensive care unit  (filter: 19+ 
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Bilaga 2. Granskningsmall för RCT (Forsberg & Wengström, 2016) 

 

A. Syftet med studien? 

 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

JA □      NEJ □ 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

JA □      NEJ □ 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Är undersökningsgruppen reprentativ? 

JA □      NEJ □ 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Är powerberäkning gjord? 

JA □      NEJ □ 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

 

Vilket antal inkluderades i experimentgrupen (EG) respektive Kontrollgrupp (KG)? 

EG:            KG: 

Var gruppstorleken adekvat? 

JA □      NEJ □ 

C. Interventionen 

Mål med interventionen? 
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Vad innehöll interventionen? 

 

Hur ofta gavs interventionen? 

 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

 

D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

JA □      NEJ □ 

Var validiteten diskuterad? 

JA □      NEJ □ 

E. Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG? 

JA □      NEJ □ 

 Om nej, vilka skillnader fanns? 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

Kan bortfallet accepteras? 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

JA □      NEJ □ 

Om nej, vaför inte? 

 

Vilka var huvudresultaten? 
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Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 

JA □      NEJ □ 

Om ja, vilka variabler? 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

Instämer du? 

JA □      NEJ □ 

F. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

JA □      NEJ □ 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

JA □      NEJ □ 

Överväger nyttan av interventionen ev. Risker? 

JA □      NEJ □ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

JA □      NEJ □ 

Motivera varför eller varför inte! 
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Bilaga 3. Granskningsmall för kvantitativa artiklar –kvasi-experimentella studier 

(Forsbeg & Wengström, 2016) 

Syftet med studien? 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

JA □      NEJ □ 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

JA □      NEJ □ 

 

A. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

□ Randomiserat uravl 

□ Obundet slumpmässigt urval 

□ Kvoturval 

□ Klusterurval 

□ Konsekutivt urval 

□ Urvalet ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen reprentativ? 

JA □      NEJ □ 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

B. Mätmetoder 
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Vilka mätmetoder användes? 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

JA □      NEJ □ 

Var validiteten diskuterad? 

JA □      NEJ □ 

C. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

JA □      NEJ □ 

 Om nej, vilka skilnader fanns? 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

JA □      NEJ □ 

Var den statistiska analysen lämplig? 

JA □      NEJ □ 

Om nej, vaför inte? 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

JA □      NEJ □ 

Om ja, vilka variabler? 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

Instämer du? 
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JA □      NEJ □ 

D. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

JA □      NEJ □ 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

JA □      NEJ □ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

JA □      NEJ □ 

Motivera varför eller varför inte! 
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Bilaga 4. Metodmatris (Polit & Beck, 2008) 
Författare - 

Land-   
Teori  

Publice

r-

ingsår  

Studiedesig

n  
Intervention  Beroende 

variabler  
Urval -  
Bortfall  

Urvalsmet

od  
Datainsamlingsmetoder  Respira

torvård

  

Scotto et al.  
  
USA  
-  

2009  Kvasi-

experimentel

l  

Skumgummiöro

nproppar  
Självskattad 

sömnupplevelse  
88 patienter från 2 IVA 

avdelningar.  
  
Bortfall 12  

Bekvämlig

hetsurval   
Veran-Snyder-

Halpner sleep score  
Nej  

Czaplik et al.  
  
Tyskland  
  
-  

2016  RCT-  

enkelblindad

.  

2 typer av 

öronproppar, 

ljudreducerande 

hörselsnäckor 

med och utan 

naturljud.  

Depression, 

Ångest, 

Vitalparametrar 

(BT, HF, AF), 

alfa-amylas och 

kortisolnivåer.  

144 patiener från en IVA 

avdelning.  
  
Bortfall ej redovisat.  

Bekvämlig

hetsurval  
STAI, HADS, Alfa-amylas 

och kortisol från salivprov, 

RELAXO-

trainer 2000, monitoreringsut

rustning, MATLAB app.  

Ej 

beskrive

t  

Van Rompay 

et al.  
  
Belgien  
-  
  

2012  RCT-

enkelblindad

.  

Polyuretan-

öronproppar.  
Självskattad 

sömnupplevelse, 

incidens av 

delirium och 

grad av 

förvirring.  

136 patienter från ett sjukhus 

med flera IVA avd.   
  
Externt bortfall 85st.  
Internt bortfall d1:0, d2:51 

d3:101 d4:124  

Bekvämlig

hetsurval  
NEECHAM, egenutformat fr

ågeformulär, RASS, SAPS, 

SOFA, RIFLE, TSS, GCS.  

Ej 

beskrive

t  

Demoule et 

al.  
  
Frankrike  

2017  RCT  Öronproppar 

och ögonmask  
Sömnstruktur, 

ångest, depressi

on, deliruim.  

64 patienter på en IVA 

avdelning.  
  
Bortfall 12 vid primär analys  

Bekvämlig

hetsurval  
PSG, EEG, 

VAS, monitoreringsutrustnin

g, HADS, PSQI  

Ja och 

nej  

Hu et al.  
  
Kina  
  
-  

2015  RCT  Öronproppar, 

ögonmask och 

lugnande musik 

i 30 min.  

Självskattad 

sömnupplevelse, 

melatonin- och 

kortisolnivåer.  

50 patiener från en kardiologi 

IVA.  
  
Bortfall 5.   

Bekvämlig

hetsurval  
C-RCSQ, 6-

suphatoxymelatonin, 

radioimmun assay.  

nej  

Boyko et al.  
  
Danmark  
  
-  

2016  RCT  
Crossover  

Tt-protokoll 

mellan 22-06  
Sömnkvalitet, 

ljudnivåer  
19 patienter på en IVA 

avdelning.  
  
Bortfall 6 externt, 2 internt  

Bekvämlig

hetsurval  
PSG, EEG, ljudmätare (dB)  Ja  

Dennis et al.  
  
USA  
  

2010  Prospektiv i

nterventions

studie  

Tt.protokoll mel

lan 14-16 och 

02-04  

Sömntid, ljud- 

och ljudnivåer  
50 patienter på NIVA 

avdelning.  
  
Bortfall 0  

Bekvämlig

hetsurval  
Ljudmätare (dB), ljusmätare, 

ESOT  
Nej  
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-  

Li et al.  
  
Kina  
  
-  

2011  Kvasi- eperi

mentell inter

ventionsstud

ie  

Tt-protokoll 

mellan 23-05  
Självskattad 

sömnkvalitet, up

pvaknanden, 

dagtrötthet, 

ljudnivå  

60 pat på en kirurgisk IVA 

avdelning.  
  
Bortfall 5  

Bekvämlig

hetsurval  
C-RCSQ, SICUQ, ljudmätare 

(dB)  
Nej  

Maidl et al.  
  
USA  
  
Topfs enviro

nmental stres

s model  

2014  Kvasi-

experimentel

l post test (3 

mätningar)  

Tt-protokoll 

mellan 14-16  
Själv 

och ssk skattad 

sömn, 

självskattad 

ångest och 

smärta, nöjdhet 

med QT  

129 patienter på NIVA 

och kardio-IVA.  
  
Bortfall: d1: 0 d2: 82 

d3: 112   

bekvämlig

hetsurval  
RCSQ, VAS, 

journalgranskning, 

frågeformulär.  

Ej 

beskrive

t  

McAndrew et 

al.  
  
USA  
  
-  

2016  Prospektiv i

nterventions

studie  

Tt-protokoll 

mellan 14-16. 

Pre-, peri- och 

postmätningar  

Delirium, sederi

ngsdosering, sed

eringsnivå, 

Vitalparametrar 

(HF, MAP, 

AF), ssk skattad 

sömn.  

72 patienter på 1 medicin IVA 

avdelning.  
  
Bortfall d1: 0 d3:40   

Bekvämlig

hetsurval  
CAM-ICU, RASS, egengjort 

övervakningsformulär, 

monitoreringsutrustning  

Ja  

Wallder et 

al.  
  
Schweitz  
  
-  

2000  Prospektiv i

nterventions

studie  

Tt-protokoll 

mellan 23-05  
SSK skattad 

sömn, ljus- och 

ljudnivå.  

17 patienter på en kirurgisk 

IVA.  
  
Bortfall 0  
  

Bekvämlig

hetsurval  
Ljudmätare (dB), ljusmätare 

(LUX), egengjort 

sömnskattnings-formulär  

Ja och 

nej  

Tainter et al.  
  
USA  
-  

2016  Observations

studie  
Tt-protokoll 

mellan 23-05  
Ljudnivå  En IVA avdeling.  -  Ljudmätare (dB)  -  

Mateu-

Capell et al  
  
Spaninen  
-  

2015  RCT- 

crossover  
Musik 60 min 

följt av 

ljudreducerande 

hörlurar 60 min 

och omvänt.  

Bekvämlighet, s

ederingsgrad, 

smärta, 

vitalparametrar 

(HF, BT, AF)  

82 patienter från en IVA 

avdelning  
  
Externt bortfall 5, internt 7.  

Bekvämlig

hetsurval  
BIS, 

Ramsay sederingsskala, moni

toreringsutrustning.  

Ja  

Hanssen et 

al.  
  

2018  RCT  Musik 30 min ur 

högtalare under 

dagtidsvila  

Självskattad 

sömn.  
37 patienter på en IVA 

avdelning  
  

Bekvämlig

hetsurval  
RCSQ.  Ja  
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Danmark  
-  

Bortfall 5.  

Chlan et al.  
  
USA  
-  

2013  RCT- 

multicenter  
Patient-

kontrollerad 

musik (PDM) i 

hörlurar eller 

ljudreducerande 

hörlurar (NCH)  

Sederingsdoser   
och intensitet, 

självskattad 

ångest  

373 patienter från 12 IVA 

avdelningar, 5 sjukhus.  
  
Bortfall d1: 9 d2: 132  

bekvämlig

hetsurval  
VAS, 

Sedeingsläkemdelsskala.  
Ja  

Lee et al.  
  
Kina  
-  

2017  RCT- 

blindad  
Musik i hörlurar 

eller massage 

med aromatisk 

olja 30min.  

vitalparametrar 

(HF, AF, 

BT), självskatta

d ångest  

160 patienter på två IVA 

avdelningar (medicin och 

kirurg)  
  
Bortfall 28  

Bekvämlig

hetsurval  
VAS, C-STAI, 

monitoreringsutrustning  
Ja  

Saadatmand 

et al.  
  
Iran  
-  

2014  RCT- 

blindad  
Naturljud i 

hörlurar under 

90 min.  

Självskattad 

smärta  
60 patienter på en IVA 

avdelning  
  
Bortfall 0  

Bekvämlig

hetsurval  
  

VAS  Ja  

Saadatmand 

et al.  
  
Iran  
-  

2012  RCT- 

blindad  
  

Naturljud i 

hörlurar under 

90 min.  

SSK skattad 

ångest, 

vitalparametrar 

(HF, BT, AF), 

sedering/agitatio

n.  

60 patienter på en IVA 

avdelning  
  
Bortfall 0  

Bekvämlig

hetsurval  
  

FAS, RASS, 

monitoreringsutrustning  
Ja  

 

Tt = Tyst tid, HF= Hjärtfrekvens, MAP = Medelartärblodtryck, AF = Andningsfrekvens, VAS= Visual Analog Scale, C -STAI = Chinese-State Trait Anxiety Inventoy, STAI = 

State Trait Anxiety Inventoy, RCSQ = Richard Campbell Sleep Questionnaire , C-RCSQ = Chinese-Richard Campbell Sleep Qusitionare , BIS = Bispectral Index Score, 

CAM-ICU = Confusion Assesment Method for the ICU, PDM = Patient Directed Music, NCH = Noise cancelling headphones, NEECHAM = Champange Confusion Scale 

Scoring system för agitation, delirium och confusion, RASS = Richmond Agitation and Sedation Scale, SOFA = Sepsis – Related Organ Failure Assesment, SAPS 3 = 

Simplified Acute Physiology Score 3, RIFLE = Risk, Injury, Failure Loss and End stage, TISS = Simplified Therapeutic Intervention Scoring System, REM = Rapid Eye 

Movement eller drömsömn, N3 sömn = Djupare sömn, APACHE = Acute Physiology and Chronic Health Evaluation, ANOVA = One-way repeated measures analysis of 

variance, HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale, IES – R = Impact of Event Scale, ESOT = Edwards and Schuring´s Sleep Observational Tool 
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Bilaga 5.1 Resultatmatris hörselskydd (Polit & Beck, 2008) 
Författare  Intervention  Utfallsmått 1  

Sömn  

Utfallsmått 2  

Ångest/depressio

n  

Utfallsmått 3  

Labvärden/vitalparametra

r  

Utfallsmått 4  

Delirium  

Kvalitetsbedömnin

g  

Scotto et 

al., 2009  

Kvasi-

experimentell  

Skumgummi-  

öronproppar  

Självskattad 

sömnupplevelse. Signifikant bättre.  

      Medel  

Czaplik et 

al., 2016  

RCT-blindad.   

2 typer av öronproppar, 

ljudreducerande 

hörselsnäckor med och 

utan naturljud. 

  Självskattad 

depression. Ingen 

signifikant 

skillnad.  

  

Självskattad 

ångest. Signifikant 

lägre för naturljud 

Alfa-amylas, kortisolnivåer 

och 

hudledningsförmåga. Ingen 

signifikant skillnad.  

  

HF och BT. Ingen 

signifikant skillnad.  

  Medel  

Van Rompay e

t al., 2012  

  

RCT  

Polyuretan öronproppar  Självskattad 

sömnupplevelse. Signifikant bättre förs

ta natten  

    Incidens 

delirium. Signifikant 

lägre.  

  

Grad av 

förvirring. Signifika

nt färre med måttlig 

konfusion  

Medel  

Demoule et 

al., 2013  

  

RCT  

Öronproppar och 

ögonmask  

N3. Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna, Dock signifikant mer N3 

sömn i % av sömn i 

interventionsgruppen.   

  

Signifikant färre förlängda 

uppvaknanden  

Ångest och 

depression vid 

utskrivning och 90 

dagars 

uppföljning. Ingen 

signifikant 

skillnad  

  Delirium vid 

utskrivning. Ingen 

signifikant skillnad  

Medel  

Hu et al., 2015  

  

RCT  

Öronproppar och 

ögonmask tillsammans me

d lugnande musik i 30 

min.  

Självskattad 

sömnupplevelse. Signifikant bättre.   

  Melatonin- och 

kortisolnivåer. Ingen 

signifikant skilland  

  Medel  
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Bilaga 5.2 Resultatmatris Tyst tid-protokoll (Tt-protokoll) (Polit & Beck, 2008) 
Författare  Intervention  Utfallsmått 1  

Sömn  

Utfallsmått 2  

Ljudnivå och ljusnivå  

Utfallsmått 3  

Ångest, smärta ell

er delirium  

Utfallsmått 4  

Sedering och vitalparametrar  

Kvalitetsbedömnin

g  

Boyko et al., 2016  

  

RCT, Crossover design  

Tt-protokoll 

mellan kl 22-06  

PSG 

sömnkvalitet. Ing

en signifikant 

skillnad  

Uppmätt ljudnivå mellan 

22 – 06. Ingen signifikant 

reduktion.  

    Medel  

Dennis et al., 2010  

  

Prospektiv interventionsst

udie  

Tt-protokoll 

mellan kl 14-16 

och kl 02-04  

SSK skattad 

sömn. 4ggr 

troligare 

att pat sov under 

Tt-dagtid.  

Ljudnivå. Signifikant 

lägre dagtid men inte 

natt.  

Ljusnivå. Ingen signifikant 

skillnad.  

    Låg  

Li et al., 2011  

  

Kvasi- experimentell  

Tt-protokoll 

 mellan kl 23-05  

Självskattad 

sömnkvalitet, 

uppvaknanden, 

dagtrötthet. Signif

ikant bättre  

Ljudnivå. Signifikant 

lägre.  

    Medel  

Maidl et al., 2014  

  

Kvasi- experimentell, 

post-test. 3 mätningar 

över tid  

Tt-protokoll 

mellan kl 14–16.  

Självskattad 

sömn. Ingen 

signifikant 

skillnad.   

SSK skattad 

sömn. Ingen 

signifikant 

skillnad  

  Självskattad 

Ångest. Ingen 

signifikant 

skillnad.  

Självskattad 

smärta. Ingen 

signifikant 

skillnad  

  Låg  

McAndrew et al., 2016  

  

Prospektiv interventionsst

udie  

Tt-protokoll 

mellan kl 14-16. Pre-. 

Peri- och postmätningar  

    Delirium. Ingen 

signifikant 

skillnad.  

Sederingsdoser Signifikant färre 

under 24h post 

QT. Sederingsnivå. Signifikant bä

ttre 24h post QT.  

HF, MAP, AF. Endast signifikant 

skillnad i AF efter 3 QT i följd.  

Låg  

Wallder et al., 2000  

  

Prospektiv interventionsst

uide  

Tt-protokoll 

mellan kl 23-05  

Sömn skattad 

av ssk. Signifikant 

fler 

uppvaknanden 

under 

intervention   

Ljudnivå. Signifikant 

lägre medel och max 

ljudnivåer.  

Ljusnivå. Signifikant lägre 

medelljusnivåer men 

större variation  

    Låg  

Tainter et al., 2016  

  

Observationsstudie  

Tt-protokoll 

mellan kl 23-05.  

  Uppmätt ljudnivå 

mellan 23 - 05. Signifikant 

skillnad med ej kliniskt 

relevant (3dB)  

    Låg  
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Bilaga 5.3 Resultat Musik/Naturljud (Polit & Beck, 2008) 
Författare  Intervention  Utfallsmått 1  

Bekvämlighet, Sedering  

Utfallsmått 2  

Vitalparametrar  

Utfallsmått 

3  

Smärta  

Utfallsmått 4  

Ångest  

Utfallsmått 

5  

Sömn  

Kvalitetsbedöm

ning  

Mateu-

Capell et al., 

2015  

  

RCT- 

crossover  

Musik 60 min följt av 

ljudreducerande hörlurar 

60 min och omvänt.  

Bekvämlighet 

enligt BIS. Ingen signifikant 

skillnad  

Sederingsgrad. Ingen 

signifikant skillnad  

BT, HF, AF. Ingen 

signifikant skillnad  

SSK 

skattad 

smärta med 

BPS. Ingen 

signifikant 

skillnad.  

    Medel  

Hanssen et al., 

2018  

  

RCT  

Musik 30 min ur 

högtalare under 

dagtidsvila  

        Självskattad 

sömn. Signifi

kant bättre 

sömn än 

kontrollgrup

p. 

Medel  

Chlan et al., 

2013  

RCT-blindad. 

Multicenter  

Patient-kontrollerad 

musik (PDM) i 

hörlurar eller 

ljudreducerande 

hörlurar (NCH)  

Sedering. PDM signifikant fär

re doser sederanade lm mot 

NCH och kontroll. Signifikant 

lägre intensitet än kontroll  

    Självskattad 

ångest. Signifikant lägre 

skattad ångest i både 

PDM och NCH mot 

kontroll  

  Hög  

Lee et al., 2017  

  

RCT-blindad  

Musik i hörlurar eller 

massage med aromatisk 

olja  

  Musik BT, 

HF. Signifikant lägre än 

kontroll. Aromamassage

. Signifiknat lägre BT, 

HF, AF än kontroll  

  Musik 

och aromamassage. Signifi

kant mindre ångest än 

kontroll  

  Hög  

Saadatmand et 

al., 2014  

RCT-blindad  

Naturljud i hörlurar 90 

min  

    Självskatta

d smärta 

VAS. Signif

ikant lägre 

över tid och 

mellan 

grupper.  

    Hög  

Saadatmand et 

al., 2012  

RCT-blindad.  

Naturljud i hörlurar 90 

min   

Sedering/agitation. Signifikant 

lägre agitation i 

interventionsgruppen.  

BT, HF, AF. Signifikant 

lägre i 

interventionsgruppen.  

  Ångest skattad av SSK via 

FAS. Signifikant lägre i 

interventionsgruppen.  

  Hög 



47 
 

Bilaga 6. Översiktstabell (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) 

 

Författare, 

år och land Syfte Design/Datainsamling/Analysmetod 

Deltagare 

(Bortfall) Resultat Kvalitet Kommentar 

Scotto, 

McClusky, 

Spillan & 

Kimmel 

2009  

USA 

Att bedöma effekten för 

användningen av öronproppar  av 

den subjektiva upplevelsen av 

sömn för patienter inom 

intensivvården 

RCT 

Veran-Snyder-Halpner sleep score 

Numerisk statistisk analys 

88  

(12) 

Öronproppar ökar 

sömnkvaliteten och minskar tid 

till att somna för patienter som 

vårdas inom intensivvården.  

 

Medel 
 

Czaplik, 

Rossaint, 

Kaliciak, 

Follman, 

Kirfel, 

Sharrer, 

Guski, 

Vorländer, 

Marx & 

Coburn 

2016 

Tyskland 

Att kontrollera och klassificera 

ljud och dess psykoakustiska 

egenskaper i olika lokaler på en 

intensivvårdsavdelning under 

olika tider. Ljud och dess 

påverkan på vitala parametrar och 

stress relaterade fysiologisk data, 

med och utan hörselskydd 

 

RCT- enkelblindad 

STAI, HADS, Alfa-amylas och kortisol 

från salivprov, RELAXO-trainer 2000, 

monitoreringsutrustning, MATLAB 

app. 

Numerisk statistisk analys 

 

144  

Bortfall 

inte 

diskuterat 

Öronproppar har en positiv 

effekt på stress nivå. 

Ljudreducerande hörlurar 

fungerar dåligt, men dessa 

hörlurar tar bara bort 

lågfrekventa ljud och inte 

högfrekventa ljud. Ljudnivåerna 

var som högst på sängplatser 

placerade närmast ingången till 

salen och närmast 

sjusköterskestationen. Ingen 

skillnad i kortisol och amylas 

nivåer. 

Medel Stort bortfall i 

mätning av 

kortisol och 

alfa-amylas 

pga 

svårigheter att 

få salivprov. 

Van 

Rompaey, 

Elseviers, 

Att undersöka om reducering av 

ljud med hjälp av öronproppar 

nattetid kan användas i 

RCT 136 Öronproppar minskar 

förekomst av delirium och 

förvirring första dygnen på 

Medel 
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Van Droom, 

Fromont & 

Jorens 

Belgien 

2012 

förebygganden av delirium och 

förvirring inom intensivvården 

och om det förbättrar sömnen.  

NEECHAM, egenutformat 

frågeformulär, RASS, SAPS, SOFA, 

RIFLE, TSS, GCS.  

Numerisk statistisk analys 

(dag 1: 0, 

dag 2: 51, 

dag 3: 101 

dag 4: 

124) 

intensivvården, samt att 

symptomen kommer senare med 

hjälp av öronproppar. 

Öronproppar ökar 

sömnkvaliteten. 

 

Demoule, 

Carriera, 

Lavault, 

Pallanka, 

Morwiec, 

Mayaux, 

Amulf & 

Similovski 

2017 

Frankrike 

Att utvärdera effekten av 

öronproppar och ögonmask på 

intensivvårdspatienters 

sömnstruktur 

 

RCT 

PSG, EEG, VAS, 

monitoreringsutrustning, HADS, PSQI 

Numerisk statistisk analys  

64 

(12) 

Ingen signifikant skillnad i N3 

sömn mellan grupperna. 

Signifikant färre förlängda 

uppvaknanden i 

interventionsgruppen. Dåligt 

tolererad intervention men bra 

effekt hos de som tolererade 

den. 

Medel 
 

Hu, Jiang, 

Zeng,Chen 

& Zhang  

2015 

Kina 

Att undersöka effekten av 

öronproppar och ögonmask 

tillsammans med lugnande musik 

för sömn, melatonin- och 

kortisolnivåer hos IVA patienter 

 

RCT 

C-RCSQ, 6-suphatoxymelatonin, 

radioimmun assay.  

Numerisk statistisk analys 

50  

(5) 

Interventionen fungerar för IVA 

patienter post hjärt- operation 

för att förbättra sömnkvaliteten. 

Melatonin och kortisol är 

komplext och beror av fler 

orsaker än bara sömn.  

Medel 
 

Boyko, 

Jennum, 

Nikolic, 

Holst, 

Att jämföra sömnmönstret hos 

intuberade IVA pat med och utan 

Tyst tid-protokoll samt undersöka 

sömnmönstret hos intensivvårds 

patienter 

RCT 

PSG, EEG, ljudmätare (dB)  

Numerisk statistisk analys 

19 

(internt = 2 

externt =6) 

Inget samband mellan 

interventionen och förbättrat 

sömnmönster eller ljudnivåer.  

 

Medel 
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Oerding & 

Toft 

2017 

Danmark 

Dennis, Lee, 

Knowels 

Woodard, 

Szalaj & 

Walker 

2010 

USA 

Att jämföra ljud- och ljusnivåer 

före och efter införandet av tyst 

tid-protokoll på Neurologisk 

intensivvårdsavdelning. Samt 

skatta patienters sömn under Tt-

protokoll tiden. 

Prospektiv interventionsstudie 

Ljudmätare (dB), ljusmätare, ESOT  

Numerisk statistisk analys  

50 

(0) 

Reducerat ljud och ljus under 

dagtid men inte natt. Ökad 

observerad sömn hos pat 

dagtid. 

 

Låg Tt-protokoll 

dagtid mellan 

14-16 och natt 

mellan 02-04. 

Li, Wang, 

Wu, Liang 

& Tung 

2011 

Kina 

Att studera effekten av att 

kontrollera ljud- och ljusnivåer 

under natten för att förbättra 

sömnkvaliteten för patienter inom 

kirurgisk intensivvård. 

 

Kvasi- experimentell interventionsstudie 

 C-RCSQ, SICUQ, ljudmätare (dB)  

Numerisk statistisk analys 

60 

(5) 

Lägre ljudnivåer, bättre 

sömnkvalitet i 

interventionsgruppen. sämre 

sömn på IVA än hemma i båda 

grupperna. mindre 

dagtidströtthet, uppvaknande 

på natten och störningar från 

ljud på natten i 

interventionsgruppen. Det som 

störde sömnen mest var 

omvårdnadsåtgärder och 

diagnostiska test. 

Medel 
 

Maidl, 

Leske & 

Garcia 

Att undersöka influensen av tyst 

tid-protokoll inom intensivvården. 

Vad är uppfattningen av sömn och 

ångest efter att ha deltagit i tyst 

tid? Vad är sjuksköterskors 

Kvasi experimentell 1 post test (3 

mätningar) 
129 

(dag 1: 0 

Dag 2: 82 

Ingen signifikant skillnad i 

sömn, smärta och ångest. 

Subjektiv förbättring med tyst- 

tid. Patienter och 

sjuksköterskor är ändå nöjd 

Låg 
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2014 

USA 

uppfattning av patienters sömn 

under tyst tid vad tycker 

sjuksköterskor om konceptet tyst 

tid?,Vad är patienters uppfattning 

av sömn, smärta, och ångest efter 

att ha deltagit i tyst tid? Finns en 

skillnad i patienternas arteriella 

MAP blodtryck under tyst tid? 

Spelade tyst tid någon roll för 

patienten? 

RCSQ, VAS, journalgranskning, 

frågeformulär.  

Numerisk statistisk analys 

Dag 3: 

112) 
med tyst-tid  och sjuksköterskor 

upplever att patienter sover och 

vilar bättre under tyst tid. 

McAndrew, 

Leske, 

Guttormson,

Kelber, 

Moore & 

Dabrowski 

2016 

USA 

Att utvärdera effekten av tyst tid-

protokoll mellan 14-16 för 

intuberade intensivvårdade 

patienter.  

 

Prospektiv interventionsstudie 

CAM-ICU, RASS, egengjort 

övervakningsformulär, 

monitoreringsutrustning. 

Numerisk statistisk analys  

72 

(dag 1: 0, 

dag 3: 40) 

Tyst-tid gav lägre 

andningsfrekvens post mot för- 

mätning. Sjuksköterskor 

graderade sömn medel till hög. 

Signifikant färre doser 

sederande läkemedel efter tyst-

tid än innan och bättre 

compliance för mål RASS efter 

tyst tid. 

Låg 
 

Walder, 

Francioli, 

Meyer, 

Lancon & 

Romand 

2000 

Schweiz 

Att undersöka om implementering 

av speciellt utformade guidelines 

för att sänka ljus och ljud nattetid 

kan förbättra ljus- och ljudnivåer 

på intensivvårdsavdelning. 

Prospektiv interventionsstudie 

Ljudmätare (dB), ljusmätare (LUX), 

egengjort sömnskattningsformulär. 

Numerisk statistisk analys   

17 

(0)  

Ljus och ljudnivåer sänktes med 

hjälp av implementerade 

guidlines men ljudnivåerna är 

fortfarande höga och kan störa 

sömnen hos patienter som 

vårdas på intensiven, 

bakgrundsljuden såsom 

ventilation gick inte att göra 

någonting åt. 

Låg 
 

Tainter, 

Levine, 

Quraishi, 

Att undersöka om ljudnivåer på 

intensivvårdsavdelning överstiger 

WHOs rekommendationer och om 

Observationsstudie - Uppmätt ljudnivå mellan 23 - 05. 

Signifikant skillnad  
Låg Signifikant 

skillnad men ej 
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Butterly, 

Stahl, 

Eikermann, 

Kaafarani 

& Lee  

2016  

USA 

implementering av tyst tid-

protokoll är associerat med lägre 

ambivalenta ljudnivåer. 

 

Ljudmätare (dB)  

Numerisk statistisk analys 

 kliniskt relevant 

(3dB)  

Mateu–

Capell, 

Amau, 

Juvinya & 

Montesinos 

2015  

Spanien 

Att utforska skillnader i effekt 

mellan ljudisolering och musik på 

bekvämlighet för intuberade 

intensivvårdspatienter 

Bekvämlighet = Pats beteende, 

sederingsgrad och följsamhet till 

respirator. 

 

RCT-crossover studie  

BIS, Ramsay sederingsskala, 

monitoreringsutrustning 

Numerisk statistisk analys 

82 

(internt: 7 

externt: 7= 

4-5 lägre BIS under musik och 

ljudisolering men inte 

signifikant skillnad. Ingen 

annan skillnad i parametrar 

(BT, HF, AF) 

 

Medel 
 

Hansen, 

Langhorn & 

Dreyer 

2018  

Danmark 

 

Att undersöka effekt av musik på 

självrapporterad sömnkvalitet 

under dagtids vila på 

intensivvårdsavdelning.  

 

RCT 

RCSQ 

Numerisk statistisk analys 

37 

(5) 

Att lyssna på musik i 30 min om 

dagen under dagtidsvila 

förbättrar den upplevda 

sömnkvaliteten hos patienter 

som vårdas på 

intensivvårdsavdelning. 

Medel 
 

Chlan, 

Weinert, 

Heiderscheit 

Tracy, 

Skaar, 

Att undersöka om 

självadministrerad patient directed 

musik (PDM) kan reducera 

upplevelsen av ångest och behov 

av sedering? 

RCT- multicenter 

VAS, Sedeingsläkemdelsskala. 

Numerisk statistisk analys 

373 

(dag 1: 9 

dag 2:132) 

 

Att lyssna på musik när man 

själv valde minskade 

upplevelsen av ångest 

signifikant gentemot kontroll 

grupp och grupp som använde 

ljuddämpande hörlurar samt att 

Hög 
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Guttormson 

& Savik  

2013 

USA 

det minskade behovet av 

sedering över tid 

Lee, Lai, 

Sung, Lai, 

Lin & Lin 

2017 

Kina 

Att utforska effekten av musik 

eller massage med aromatisk olja 

för att minska ångest hos 

intuberade intensivvårdspatienter 

RCT- blindad  

VAS, C-STAI, monitoreringsutrustning  

Numerisk statistisk analys 

160  

(28) 

30 min efter baseline = vid 

interventionens slut 

Musik vs kontroll = lägre ångst 

VAS+ +STAI, lägre HF, lägre 

syst BT och MAP. 

Aroma vs kontroll = lägre VAS-

A och HF. 

60 min efter baseline = 30 min 

efter intervetionens slut 

Musik vs kontroll = Lägre HF 

och systoliskt BT 

Aroma vs kontroll = Lägre AF, 

HF, systoliskt BT och MAP 

Hög 
 

Saadatmand 

Rejeh, 

Heravi-

Karimooi, 

Tadrisi, 

Vaismoradi 

& Jordan 

2014  

Att utforska effekten av naturljud 

på självskattad smärta hos 

intuberade intensivvårdspatienter 

 

RCT- blindad 

VAS  

Numerisk statistisk analys 

60  

(0) 

Naturljud under 90 min är bra, 

billigt och säkert för att 

reducera smärta. Liten 

förändring men kliniskt 

signifikant 0,77-1,3 (över 0.9) 

mellan grupperna men inte i om 

man bara titta på 

interventionsgruppen över tid 

(0,3).  

Hög 
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Iran 

Saadatmand 

Rejeh, 

Heravi-

Karimooi, 

Tadrisi, 

Zayeri, 

Vaismoradi 

& Jasper  

2012  

Iran 

Att undersöka om effekten av 

naturljud kan minska ångest, 

stress och agitation för patienter 

som vårdas på intensivvård och 

erhåller mekanisk ventilation 

RCT- Blindad 

FAS, RASS, monitoreringsutrustning  

Numerisk statistisk analys 

60 

(0)  

Att lyssna på naturljud kan 

minska den fysiologiska 

stressen hos patienter som 

vårdas på intensiven och har 

mekanisk ventilation 

Hög 
 

 

Tt = Tyst tid, HF= Hjärtfrekvens, MAP = Medelartärblodtryck, AF = Andningsfrekvens, VAS= Visual Analog Scale, C -STAI = Chinese-State Trait Anxiety Inventoy, STAI = 

State Trait Anxiety Inventoy, RCSQ = Richard Campbell Sleep Questionnaire , C-RCSQ = Chinese-Richard Campbell Sleep Questionnaire , BIS = Bispectral Index Score, 

CAM-ICU = Confusion Assesment Method for the ICU, PDM = Patient Directed Music, NCH = Noise cancelling headphones, NEECHAM = Champange Confusion Scale 

Scoring system för agitation, delirium och confusion, RASS = Richmond Agitation and Sedation Scale, SOFA = Sepsis – Related Organ Failure Assesment, SAPS 3 = 

Simplified Acute Physiology Score 3, RIFLE = Risk, Injury, Failure Loss and End stage, TISS = Simplified Therapeutic Intervention Scoring System, REM = Rapid Eye 

Movement eller drömsömn, N3 sömn = Djupare sömn, APACHE = Acute Physiology and Chronic Health Evaluation, ANOVA = One-way repeated measures analysis of 

variance, HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale, IES – R = Impact of Event Scale, ESOT = Edwards and Schuring´s Sleep Observational Tool 
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