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SAMMANFATTNING 

Bakgrund. Sömnstörningar och medföljande bristande sömnkvalitet samt sömnkvantitet kan 

medföra en minskning av livskvalitet och ökning av psykiska besvär. Få äldre personer får en 

adekvat behandling för dessa sömnsvårigheter, ofta för att sömnstörningar bedöms vara en 

normal del av åldrandet. Syfte. Att undersöka vilka av Florence Nightingales 

omvårdnadsåtgärder för att främja sömn; sänka ljusnivån, minska ljud, frisk luft, 

läkemedelsadministrering, samt att förebygga hunger, som omvårdnadspersonalen på vård- 

och omsorgsboenden i Uppsala kommun använder för att förbättra sina boendes sömn, vilken 

effekt de upplever av dessa omvårdnadsåtgärder samt varifrån kunskaperna om 

sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder är inhämtade. Metod. Metoden var en tvärsnittsstudie 

med en enkät som datainsamlingsmetod. Enkäten mailades till 3 vård- och omsorgsboenden. 

Resultat. 18 personer deltog totalt. Över hälften av alla deltagare angav att de ofta eller alltid 

använder samtliga av Nightingales omvårdnadsåtgärder för att främja sömn. Majoriteten av 

alla deltagare ansåg att samtliga av Nightingales omvårdnadsåtgärder för att främja sömn 

hade en positiv effekt på de boendes sömn. Ett statistiskt säkert samband hittades mellan 

effekt och frekvens för omvårdnadsåtgärderna frisk luft samt att administrera läkemedel. 

Slutsats. Florence Nightingales omvårdnadsåtgärder användes i vid utsträckning för att 

förbättra sömnen hos de boende på vård- och omsorgsboenden, och omvårdnadspersonalen 

uppfattade oftast effekten av omvårdnadsåtgärderna som positiv. Vidare forskning inom 

området krävs, då mycket lite finns skrivet om sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder och då 

främst icke-farmakologiska.  

 

Nyckelord: geriatrik, sömn, omvårdnad, vårdhem, omvårdnadsteori. 

 

ABSTRACT 

Background. Sleep disorders and accompanying lack of sleep quality and sleep quantity may 

entail a decrease in life quality and an increase in psychiatric disorders. Few elderly people 

receive an adequate treatment for said sleep disorders, often since sleep disorders are 

interpreted to a normal part of aging. Aim. To examine which of Florence Nightingale’s 

nursing measures to improve sleep; lower light level, reduce noise, fresh air, drug 

administration and hunger prevention, is used by nursing staff in nursing homes in Uppsala 

County to improve the nursing home residents sleep, what effect the staff experience by the 

sleep aiding nursing measures and from where the staff’s knowledge of sleep aiding nursing 



 

measures derives. Method. The method was a cross-sectional study with a questionnaire. The 

questionnaire was emailed to 3 nursing homes. Results. 18 people participated. Over half of 

the participants said they often or always used all of Nightingale’s nursing measures to 

improve sleep. The majority of all participants felt that all of Nightingale’s nursing measures 

to improve sleep had a positive effect. A statistically significant correlation was found 

between the frequency and effect of the nursing measures fresh air and drug administration. 

Conclusion. The nursing measures of Florence Nightingale were used to a large extent to 

improve sleep among the nursing home residents and the effect of the nursing measures was 

usually seen as positive by the nursing staff. Further research is required in this field, since 

there is little written about sleep aiding nursing measures and then foremost non-

pharmacological. 

 

Keywords: geriatrics, sleep, nursing care, nursing homes, nursing theory. 
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BAKGRUND 

Sömnfysiologi 

Sömnen är en viloperiod för hjärnan och kroppen och är en livsviktig funktion för människan, 

men mekanismerna som ligger bakom behovet av sömn har inte identifierats. Den biologiska 

klockan, i hjärnans hypotalamus, styr dygnsrytmen under 24 timmar och klockan 

synkroniseras med stimuli från omvärlden, framförallt ljus och mörker (Nationalencyklopedi, 

i.d.).  

 

Sömnens djup varierar under natten. Grovt sett delas sömnen upp i REM-sömn och NREM-

sömn. REM-sömnen karakteriseras av snabba ögonrörelser och drömmar. NREM-sömn kan 

delas upp i lätt sömn och djup sömn. De djupaste delarna av NREM-sömnen är de som är 

viktigast för en god sömn och en god funktion nästkommande dag. Växlingen mellan de olika 

stadierna av sömn görs i cykler under hela natten (Fetveit & Bjorvatn, 2009). Kvantiteten 

samt djupet av sömnen är beroende av flertalet faktorer, där de viktigaste faktorerna är 

sömnbehovet och dygnsrytmen (Fetveit & Bjorvatn, 2005). 

 

Sömn och äldre 

Sömnen och sömnmönstret förändras med åldern. Äldre personer tenderar att lägga sig 

tidigare på kvällen och vakna tidigare på morgonen, och ofta upplever de även en mer 

fragmenterad sömn med flertalet uppvaknanden nattetid. Den djupaste och mest utvilande 

delen av sömnen minskar med åldern och kan till slut ha försvunnit helt (Fetveit & Bjorvatn, 

2009). Detta minskar både sömnkvaliteten och sömnkvantiteten, vilket i sin tur ökar 

prevalensen för många sömnstörningar (Wolkove, Elkholy, Baltzan & Palayew, 2007). 

 

Äldre personer kan även ha patologiska sömnstörningar såsom exempelvis insomni, restless 

leg syndrome och respiratoriska sömnsjukdomar som snarkande eller sömnapné. Narkolepsi 

förekommer även hos äldre personer, men de har då vanligen haft sjukdomen i flera 

decennier då insjuknandet oftast sker vid 20-30 års ålder (Wolkove et al., 2007). 

 

Besvär med sömnen hos äldre personer kan också grunda sig i psykisk sjukdom såsom oro 

eller ångest eller fysisk sjukdom såsom urininkontinens eller kronisk smärta (Socialstyrelsen, 
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2009). Polyfarmaci, behandling med flertalet läkemedel samtidigt, ökar risken för 

biverkningar och sömnstörningar kan uppstå som en av dessa biverkningar (Fetveit & 

Bjorvatn, 2009). Demenssjukdomar, främst Alzheimers sjukdom, är också en vanlig orsak till 

sömnstörningar hos äldre personer (Wolkove et al., 2007). 

 

Sömnstörningar och medföljande bristande sömnkvalitet samt sömnkvantitet kan medföra en 

minskning av livskvalitet, ökning av psykiska besvär såsom depression samt svårigheter att 

genomföra vardagliga sysslor. Få äldre personer får en adekvat behandling för dessa 

sömnsvårigheter, ofta för att sömnstörningar bedöms vara en normal del av åldrandet (Fetveit 

& Bjorvatn, 2009). Många gånger uppmärksammas ej sömnstörningar eftersom de även kan 

associeras med bakomliggande sjukdomar (Wolkove et al., 2007). 

 

Särskilt boende i Sverige 

Särskilt boende definieras av Socialstyrelsen (i.d.a) som ett ”boende som tillhandahåller 

bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och 

omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd” (Socialstyrelsen, i.d.a). Ibland används 

vård- och omsorgsboende som synonym till begreppet särskilt boende. Tidigare benämningar 

är exempelvis ålderdomshem. Ibland används även benämningen gruppboende för ett boende 

som riktar sig mot personer med demenssjukdomar (Socialstyrelsen, i.d.a).  

Särskilt boende är en form av bistånd, och genom ett sådant bistånd skall personen försäkras 

en skälig levnadsnivå och personens möjlighet att leva ett självständigt liv skall stärkas 

(Socialstyrelsen, 2011). Vid ett särskilt boende ges omfattande vård och omsorg under alla 

dygnets timmar (Socialstyrelsen, i.d.b). Boende i särskilt boende är individuellt och 

behovsprövat, och ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (Socialstyrelsen, i.d.b). 

Varje år flyttar mellan 20 000 och 25 000 personer till ett särskilt boende i Sverige. År 2014 

var majoriteten av dessa kvinnor och medianåldern för inflyttning var 87 år för kvinnor samt 

85 år för män (Socialstyrelsen, 2016). I slutet av december år 2008 hade ungefär 95 000 

personer sin bostad i ett särskilt boende. Majoriteten av personerna som har ett behov av 

särskilt boende för äldre har ett eller flera sjukdomstillstånd, nedsatt fysisk och/eller psykisk 

funktionsförmåga samt någon form av funktionsnedsättning som följd av sjukdom. Ungefär 
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hälften av alla som har sin bostad i ett särskilt boende har en demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2011). 

Sömn på särskilt boende 

Enligt Kuck och medarbetare (2014) är personer som bor i särskilt boende ofta äldre personer 

med åldersrelaterade sömnförändringar och dessa personer är ofta påverkade av nedsättningar 

i sin hälsa. Miljöfaktorer i särskilt boende bidrar till en stillasittande livsstil, minskad mängd 

utevistelse, få sociala interaktioner och ökat antal timmar spenderade i sängen i vaket 

tillstånd. Alla dessa faktorer gör att de som bor i särskilt boende ofta löper en stor risk för att 

utveckla sömnstörningar (Kuck, Pantke & Flick, 2014). 

 

Miljön under natten i särskilda boenden är även en faktor som kan bidra till äldre personers 

sömnsvårigheter. Hög ljudnivå, starkt ljus samt omvårdnadsrutiner är sådana miljöfaktorer 

som nattetid kan störa sömnen. Ljud som har identifierats som störande är personal som 

pratar, förrådsvagnar, dörrar och ljud från andra personer som bor på boendet (Conn & 

Madan, 2006). 

 

Farmakologiska sömnfrämjande metoder 

Farmakologiska åtgärder med läkemedelsbehandling är en vanlig behandlingsstrategi hos 

äldre personer med sömnstörningar. Hos äldre personer med kroniska sömnsvårigheter 

fungerar dock inte alltid behandling med läkemedel tillfredsställande och behandlingen kan 

ofta påverka personen dagen efter intaget av läkemedlet. Kortvarig läkemedelsbehandling 

under en till två veckor kan dock vara effektivt för att behandla vissa sömnsvårigheter 

(Fetveit & Bjorvatn, 2009). 

 

Det finns två huvudgrupper av hypnotiska läkemedel; bensodiazepiner och 

bensodiazepinliknande läkemedel (Fetveit & Bjorvatn, 2009). Dessa två grupper är även de 

läkemedel som är vanligast förskrivna för sömnsvårigheter, dock finns det få studier som 

studerar effekter och biverkningar av dessa läkemedel under en längre period än ett par 

veckor (Conn & Madan, 2006). Behovet av lugnande medel och sömnmedel ökar med åldern 

och det är relativt sett fler kvinnor än män som förskrivs dessa läkemedel i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2016). 
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Alla hypnotiska läkemedel kan förändra den posturala stabiliteten, förmågan att behålla 

kroppens position samt tyngdpunkten i balans, och ökar därför risken för fall samt frakturer 

när en person står upp och rör sig när denne borde vara i en läkemedelsinducerad sömn 

(Allain, Bentué-Ferrer, Polard, Akwa & Patat, 2005). Det finns ingen större skillnad mellan 

bensodiazepiner och bensodiazepinliknande läkemedel och deras effekt på balansen. En 

tolerans utvecklas delvis mot dessa balanssvårigheter med upprepad daglig 

läkemedelsbehandling (Mets, Volkerts, Olivier & Verster, 2010). Även obehandlade 

sömnsvårigheter, främst insomni, ger en ökad risk för fall och frakturer (Widera, 2013). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2014) är behandling med bensodiazepiner i mer än en månad en 

läkemedelsbehandling som bedöms vara riskfylld för äldre personer och behandlingen kan 

bidra till läkemedelsrelaterad sjuklighet. Långverkande bensodiazepiner är, enligt 

Socialstyrelsen (2010), preparat som enbart skall användas om det finns en klar indikation 

och om den som ordinerar läkemedlet anser att nyttan överväger riskerna. Långverkande 

bensodiazepiner är associerade med biverkningar såsom dagtrötthet, kognitiva störningar, 

balanssvårigheter, muskelsvaghet samt fall. Därför bör dessa läkemedel undvikas som ny 

läkemedelsbehandling, men vid utsättning av behandling med dessa läkemedel finns risk för 

abstinensbesvär vilket även bör beaktas (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Icke-farmakologiska sömnfrämjande metoder  

Icke-farmakologiska åtgärder för att förbättra sömnen hos äldre personer inkluderar bland 

annat sömnhygien, motion, ljus, avslappningsteknik, stimuluskontroll, terapi med 

sömnbegränsning och kognitiv beteendeterapi. Rutiner gällande sömnhygien som kan 

användas är schemaläggning av sömnen såsom att alltid vakna vid en speciell tid på 

morgonen, undvika stimuli såsom alkohol eller koffein och att hålla rummet svalt, mörkt och 

tyst. Icke-farmakologiska metoder är ofta underskattade och används därför sällan på 

särskilda boenden (Conn & Madan, 2006). 

 

Mycket kan göras i miljön på särskilda boenden för att förbättra sömnen hos de boende, 

exempelvis att stänga dörrar, dra ner ljudet på TV eller radio på kvällen, stänga av TV-

apparater som ingen ser på, enkelrum för alla boende som föredrar det och att personalen 

använder så lite ljus som möjligt vid nattliga vårdrutiner. Även på individuell nivå finns det 

många faktorer som kan förbättra sömnen, exempelvis att planera inkontinensvården för att 

minska nattliga störningar samt att implementera kvällsrutiner som de boende associerar med 
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att sova. Personal som arbetar nattetid har ett särskilt stort ansvar att identifiera sömnstörande 

faktorer för de boende (Fetveit & Bjorvatn, 2005). 

 

Personer som bor på ett särskilt boende har uttryckt vad de anser vara viktigt för en god 

sömn; främst sinnesro, fysisk aktivitet och miljöfaktorer. Sinnesro sågs som det allra 

viktigaste för att kroppen skulle kunna slappna av och sömnen skulle bli god, men vissa av 

personerna visste ej hur de själva skulle uppnå sinnesro. Fysisk aktivitet var viktigt för att 

kroppen skulle bli trött samt för att få frisk luft, och de framhävde även vikten av att ha en 

meningsfull vardag. Miljöfaktorer är ofta individuella eller knutna till det särskilda boendet, 

och flertalet kände att de ej hade en tillräcklig kontroll över dessa faktorer. Generella faktorer 

för god sömn som identifierades var tystnad, frisk luft och en bekväm säng (Herrman & 

Flick, 2011). 

 

Florence Nightingale: den första moderna sjuksköterskan 

Florence Nightingale levde mellan 1820 och 1910, och tillbringade sitt liv med att lägga 

grunden för det moderna sjuksköterskeyrket. Det Nightingale är mest känd för är hennes 

insats under Krimkriget på 1850-talet. Nightingale var den första som valde att fokusera på 

hela människan; personen som är sjuk istället för sjukdomen. Hon såg att en ren miljö, bra 

kost och motion var lika viktigt som sjukdomarna och skadorna. Hon lyckades även sänka 

mortaliteten bland sjukhusen under Krimkriget från 40 % till 2 %. Tack vare detta fick hon 

resurser för att starta den första sjuksköterskeskolan (Gill, 2004). 

 

Nightingale var en ledare inom sitt yrke. Hon la fram teorier om att sjuksköterskan ska vara 

arbetsledare och inte lyda läkarens order blint utan med förstånd. Hon såg sjuksköterskan 

som ett självständigt yrke med egna kunskaper och plikter gentemot patienten (Nightingale, 

1954).  

 

Sjuksköterskans huvudsakliga plikt, enligt Nightingale (1954), är att iaktta patienten för att 

sedan anpassa omvårdnadsåtgärderna samt vården efter patienten och dennes individuella 

behov. Hon såg sina patienter som individer med olika behov och förutsättningar och det som 

hjälpte den ena patienten var nödvändigtvis inte bra för den andra. Detsamma gällde sömnen. 

Sjuksköterskans uppgift, enligt Nightingale (1954), är att observera patientens sömn och 

sömnmönster för att se vad som stör sömnen och sedan åtgärda problemet. Om patienten 

vaknar flera gånger per natt kan det exempelvis vara oljud i omgivningen som stör, medan 
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om patienten har svårt att somna kan läkemedel hjälpa. Nightingale betonar vikten av miljön 

när det gäller sömn, exempelvis frisk luft genom att vädra sovrummet, ljussättningen skall 

anpassas till dygnsrytmen, minimering av oljud samt att stilla hunger är viktigt för en god 

sömn (Nightingale, 1954).  

 

Samhällsperspektiv och etiskt perspektiv  

Den farmakologiska behandlingen av sömnsvårigheter bland äldre påverkar inte bara 

individen genom en ökad risk för fall utan även samhället (Räddningsverket & IMS, 2007). 

Den vanligaste fallrelaterade skadan är höftfrakturer, vilket kostar Sveriges landsting och 

kommuner cirka fem miljarder kronor per år. En person med en höftfraktur efter fall kostar 

samhället ungefär en kvarts miljon kronor i vårdkostnader. Sveriges kostnad för dessa skador 

kommer enbart att öka i takt med att den äldre delen av befolkningen blir allt större, om inga 

preventiva åtgärder sätts in (Räddningsverket & IMS, 2007). 

 

En höftfraktur innebär ett stort lidande för den äldre människan; efter en höftfraktur 

försämras ofta livskvaliteten och gångförmågan (Widera, 2013). Många äldre som får en 

höftfraktur, i samband med fall, kan efter vårdtiden ej återgå till att bo i ett ordinärt boende 

utan måste flytta till ett särskilt boende (Wolkove et al, 2007). 

 

Sömnsvårigheter med sina komplikationer är alltså inte enbart ett problem på individnivå, 

utan påverkar hela samhället genom sina kostnader (Räddningsverket & IMS, 2007). 

 

Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterskans roll idag är att stärka hälsa, förebygga sjukdom samt ohälsa, återställa hälsa 

och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Detta knyter an med Florence Nightingales (1954) beskrivning 

av att hälsa och sjukdom är beroende av miljön. Det är alltså sjuksköterskans roll att anpassa 

miljön för att främja patientens hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Det ingår även i 

sjuksköterskans roll att upprätthålla sin yrkeskompetens genom att ständigt söka ny kunskap 

och att använda forskning inom omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Problemformulering 

Sömnsvårigheter kan leda till bland annat försämrad livskvalitet och en ökad risk för fall samt 

frakturer, något som på sikt leder till ett lidande för individ och samhälle. Farmakologiska 
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behandlingsmetoder är de vanligaste behandlingarna trots att de kan medföra allvarliga 

biverkningar och komplikationer för den äldre delen av befolkningen. En god sömn är en 

viktig del av en god hälsa och det är sjuksköterskans ansvar att upptäcka samt behandla 

sömnsvårigheter. Redan Florence Nightingale förespråkade omvårdnadsåtgärder för att 

minska sömnproblem och det finns i dagsläget mycket litet skrivet om hur sömnfrämjande 

omvårdnadsåtgärder används i praktiken. Därför är det viktigt att undersöka i vilken 

utsträckning som omvårdnadspersonal inom vård- och omsorgsboende använder 

sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder i dagsläget. 

 

Syfte 

Att undersöka vilka av Florence Nightingales omvårdnadsåtgärder för att främja sömn som 

omvårdnadspersonalen på vård- och omsorgsboenden i Uppsala kommun använder för att 

förbättra sina boendes sömn, vilken effekt de upplever av dessa omvårdnadsåtgärder samt 

varifrån kunskaperna om sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder är inhämtade. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka av Nightingales omvårdnadsåtgärder gällande ljus, ljud, luft, 

läkemedelsadministrering, samt att förebygga hunger, använder omvårdnadspersonal för att 

främja de boendes sömn? 

2. Vilka av Nightingales omvårdnadsåtgärder gällande ljus, ljud, luft, 

läkemedelsadministrering, samt att förebygga hunger anser omvårdnadspersonal har en 

positiv effekt på de boendes sömn? 

3. Finns det något samband mellan hur ofta omvårdnadspersonal uppskattar att de utför en av 

Nightingales omvårdnadsåtgärder, gällande ljus, ljud, luft, läkemedelsadministrering och att 

förebygga hunger, samt vilken effekt de uppfattar av åtgärden? 

4. Varifrån får omvårdnadspersonal sin kunskap om sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder? 

 

METOD  

Design 

En kvantitativ tvärsnittsstudie användes för att få en överblicksbild över hur 

omvårdnadspersonal på vård- och omsorgsboenden i Uppsala kommun arbetar med Florence 

Nightingales sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder idag, hur de uppfattar dess effekt för att 

förbättra sömnen hos de boende samt varifrån de inhämtat sin kunskap om sömnfrämjande 

omvårdnadsåtgärder (Polit & Beck, 2014). 



 

8 

 

 

Urval 

Studiedeltagarna är omvårdnadspersonal anställda på vård- och omsorgsboenden i Uppsala 

kommun under vårterminen 2016. Omvårdnadspersonal definieras i denna studie som 

sjuksköterska, undersköterska samt vårdbiträde. Urvalet är ett bekvämlighetsurval (Polit & 

Beck, 2014).  

 

Alla 11 kommunala vård- och omsorgsboenden i Uppsala kommun fick erbjudande om att 

delta i studien via mail till verksamhetschefen. Inklusionskriterier var minst ett års erfarenhet 

inom vård- och omsorgsboende, att arbeta i genomsnitt två eller fler kvälls- och/eller nattpass 

per vecka samt en förmåga att förstå svenska språket. Exklusionsprocessen gjordes genom 

frågor i enkäten där personal med för lite erfarenhet inom vård- och omsorgsboende, personal 

som arbetade för få kvälls- och/eller nattpass per vecka och personal som hade en oförmåga 

att förstå svenska språket exkluderades. Personal som ej hade tillgång till sin mail under 

perioden för datainsamling exkluderades per automatik.  

 

Tre verksamheter deltog i studien och enkäten nådde 95 stycken omvårdnadspersonal via 

mail. Externa bortfallet var 70 och interna bortfallet var sju; en deltagare exkluderades på 

grund av brist på erfarenhet och sex stycken deltagare exkluderades på grund av att de 

arbetade för få kvälls- och/eller nattpass per vecka. 

 

Datainsamlingsmetod 

Ett validerat frågeformulär fanns ej tillgängligt, därför utformades ett studiespecifikt och 

icke-validerat formulär av författarna i Google Forms (se bilaga 1) med fokus på Florence 

Nightingales omvårdnadsteori gällande sömn (Nightingale, 1954). De fem viktigaste av 

Nightingales omvårdnadsåtgärder som kunde knytas till sömn valdes ut av författarna och 

sammanfattades i korta ord/fraser som anpassades till modernt språkbruk samt modern 

vårdverksamhet (Nightingale, 1954). 

 

Enkäten bestod av nio frågor, med en allmän del om demografisk data samt en del med 

specifika frågor angående hur ofta personalen använder en av Nightingales (1954) 

omvårdnadsåtgärder för att förbättra en boendes sömn samt om de upplever en effekt av 

sagda omvårdnadsåtgärder (se bilaga 1). Den åttonde frågan efterfrågade var de inhämtat sin 

kunskap om sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder. Den demografiska datan angavs i 
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nominalskala medan de specifika frågorna om omvårdnadsåtgärder angavs med ordinalskala 

från 1 till 5, där 1 stod för aldrig/mycket negativ effekt, 2 stod för sällan/liten negativ effekt, 

3 stod för ibland/ingen effekt, 4 stod för ofta/liten positiv effekt och 5 stod för alltid/mycket 

positiv effekt. Enkäten avslutades med en frivillig fråga där deltagaren kunde skriva fritt om 

denne hade något mer att uppmärksamma inom ämnesområdet. 

 

Enkäten testades på två personer som uppfyllde alla inklusionskriterier för att få face-validity 

innan enkäten skickades ut till deltagarna (Polit & Beck, 2014). Inga ändringar av enkäten 

gjordes efter face-validitytestet. 

 

Tillvägagångssätt  

Mailadresser till verksamhetscheferna på samtliga 11 stycken kommunala vård- och 

omsorgsboenden i Uppsala kommun hämtades från Uppsala kommun Vård & omsorgs 

hemsida (Uppsala kommun Vård & Omsorg, 2015). Verksamhetscheferna fick ett 

informationsbrev (se bilaga 2) via mail med information om studien och vad som krävdes om 

de valde att delta. Projektplanen bifogades även i mailet. Fem verksamhetschefer svarade; två 

tackade nej till att delta, tre stycken var positivt inställda och gav sitt preliminära 

godkännande. Mail skickades sedan ut med blanketten Godkännande av studie på verksamhet 

(se bilaga 3) till verksamhetscheferna för att fyllas i och skicka tillbaka som slutgiltigt 

godkännande. Samtidigt skickades en rättelse ut (se bilaga 4) på grund av felaktig 

information i informationsbrevet till verksamhetscheferna. Två verksamheter gav sitt 

slutgiltiga godkännande i tid för att kunna delta i studien.  

 

Ett mail (se bilaga 5) skickades till verksamhetscheferna på de deltagande vård- och 

omsorgsboendena, med länken till enkäten samt ytterligare information om perioden för 

datainsamlingen, för verksamhetscheferna att vidarebefordra till sin omvårdnadspersonal via 

mail. Ett påminnelsemail skickades ut fem dagar senare för verksamhetscheferna att 

vidarebefordra till sin omvårdnadspersonal via mail.  

 

När den planerade datainsamlingsperioden var slut hade få svar inkommit. Fyra boenden där 

författarna och handledare hade kontakter tillfrågades; två privata och två kommunala. De två 

kommunala boendena hade kontaktats i det första utskicket. Två utav de fyra boenden 

uttryckte intresse av att delta i studien varav ett av de privata boendena gav slutgiltigt 

godkännande och deltog i studien. Det andra boendet som uttryckte intresse gav ej slutgiltigt 
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godkännande i tid för datainsamling. Totalt deltog två kommunala boenden och ett privat 

boende i Uppsala kommun. Enkäten var totalt öppen i 18 dagar. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagare i en studie ska alltid ge informerat samtycke, vilket innebär information om 

studien, sin medverkan och att det är frivilligt att medverka. Detta samtycke kan deltagaren 

när som helst dra tillbaka (SFS 2003:460). För att skapa informationsbrevet (se bilaga 6) till 

denna studie har den Centrala etikprövningsnämndens Forskningsinformation (2013) använts 

för att se till att deltagarna fick information om informerat samtycke, sin medverkan, att det 

var frivilligt att delta och att enkäten när som helst kunde avbrytas. Informationsbrevet lades 

till i början av enkäten. Inga personuppgifter samlades in eller sparades (Personuppgiftslagen, 

1998:204). Deltagarnas anonymitet säkrades genom att enkäten distribuerades som länk via 

mail. Syftet med studien samt frågorna i enkäten bedömdes ej vara av känslig art, så inga fler 

etiska överväganden behövde beaktas. 

 

Bearbetning och analys  

Data från enkäten analyserades deskriptivt och statistiskt i programmet SPSS och redovisades 

i tabeller samt figurer. Frågeställning 1, 2 samt 4 analyserades deskriptivt för att få en bild 

över hur ofta deltagarna angav att de använde en av Nightingales omvårdnadsåtgärder för att 

främja sömn, vilken effekt de uppfattade av omvårdnadsåtgärderna samt varifrån deltagarna 

inhämtat sin kunskap om sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder.  

 

Spearman, ett icke-parametriskt korrelationstest, användes för att analysera frågeställning 3; 

om det fanns ett samband mellan hur ofta deltagarna i studien angav att de använde en av 

Nightingales omvårdnadsåtgärder för att främja sömn samt effekten på sömnen hos de 

boende som deltagarna uppfattade av omvårdnadsåtgärden. Ett litet antal deltagare har en 

större chans att vara snedfördelat, därför valdes ett icke-parametriskt test (Polit & Beck, 

2014). Signifikansnivån sattes till p < 0,05. 

 

RESULTAT 

Deskriptiv data  

Totalt svarade 18 deltagare. Majoriteten av deltagarna var kvinnor; 77,8 % (n=14) kvinnor 

och 22,2 % (n=4) män deltog. Den äldsta deltagaren var född år 1956 och den yngsta 

deltagaren var född år 1995, medelvärdet var år 1975. Ingen deltagare var sjuksköterska, 56,6 
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% (n=10) av deltagarna var undersköterskor och 44,4 % (n=8) var vårdbiträden. Majoriteten 

av deltagarna hade 

mer än fem års 

erfarenhet inom vård- och omsorgsboende (se tabell 1). 

 

 

 

   

Nightingales omvårdnadsåtgärder som används för att främja de boendes sömn 

Sänka ljusnivån och minska ljud angav en klar majoritet av deltagarna att de alltid gjorde för 

att främja de boendes sömn. Majoriteten av deltagarna angav att de ofta eller alltid gav mat 

och dryck. Frisk luft samt att administrera läkemedel angav majoriteten av deltagarna att de 

genomförde ibland, ofta eller alltid (se tabell 2).    

 

Tabell 2. Frekvensen av användningen av Nightingales sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder, uppskattad av 

omvårdnadspersonalen (n=18). 

 

 

 

 

 

 

Nightingales omvårdnadsåtgärder gällande sömn som uppfattas ha en positiv effekt på 

de boendes sömn 

Majoriteten av deltagarna ansåg att ge mat och dryck, sänka ljusnivån samt att minska ljud 

hade en mycket positiv effekt på de boendes sömn. Samtliga deltagare ansåg att frisk luft 

hade i någon grad en positiv effekt på de boendes sömn. Majoriteten av deltagarna ansåg att 

administrera läkemedel hade en liten eller mycket positiv effekt på de boendes sömn (se figur 

1).  

Tabell 1. Omvårdnadspersonalens erfarenhet inom vård- och omsorgsboende (n=18). 

Erfarenhet Frekvens (n)  Procent  

1-5 års erfarenhet 4 22,2 % 

5-10 års erfarenhet 7 38,9 % 

mer än 10 års erfarenhet 7 38,9 %  

 Aldrig Sällan  Ibland  Ofta  Alltid  

Ge mat och dryck  1 2 2 5 8 

Sänka ljusnivån  0  0 1 6 11 

Minska ljud 0  0  0  3 15 

Frisk luft  0  0 7 6  5 

Administrera 

läkemedel  

0  2 6 6 4 
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Figur 1. Diagram över den positiva effekten av Nightingales sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder på de boendes 

sömn, uppskattad av omvårdnadspersonalen (n=18). 

 

Samband mellan frekvens och effekt uppskattad av omvårdnadspersonalen  

Inget samband hittades mellan effekten av att ge mat och dryck, sänka ljusnivån, minska ljud 

och hur ofta dessa omvårdnadsåtgärder utfördes. Ett statistiskt säkert samband hittades 

mellan frekvens och effekt för omvårdnadsåtgärderna frisk luft samt att administrera 

läkemedel (se tabell 3).  

 

Tabell 3. Samband och statistisk signifikans mellan frekvens och effekt av Nightingales sömnfrämjande 

omvårdnadsåtgärder. 

*korrelationskoefficient närmare 1 än 0  

**P-värde <0,05 

 

Omvårdnadspersonalens kunskapskällor om sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder 

En övervägande majoritet av deltagarna ansåg att de fått sin kunskap om sömnfrämjande 

omvårdnadsåtgärder från egen erfarenhet. Mindre än en femtedel av deltagarna angav att de 

hade eftersökt information om sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder på egen hand. Knappt 

 Spearmans rangkorrelation P-värde            n=18 

Ge mat och dryck  0,404 0,097                  

Sänka ljusnivån 0,320 0,195                  

Minska ljud  -0,158 0,531                  

Frisk luft 0,549* 0,018**              

Administrera läkemedel  0,570* 0,013**              
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hälften av deltagarna angav att de hade fått kunskap om sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder 

från en yrkesutbildning (se figur 2).  

Figur 2. Omvårdnadspersonalens kunskapskällor om sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder (n=18). 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka av Florence Nightingales 

omvårdnadsåtgärder för att främja sömn som omvårdnadspersonalen på vård- och 

omsorgsboenden i Uppsala kommun använder för att förbättra sina boendes sömn, vilken 

effekt de upplever av dessa omvårdnadsåtgärder samt varifrån kunskaperna om 

sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder är inhämtade. 

 

Över hälften av alla deltagare angav att de ofta eller alltid använder samtliga av Nightingales 

omvårdnadsåtgärder för att främja sömn. Majoriteten av alla deltagare ansåg att samtliga av 

Nightingales omvårdnadsåtgärder för att främja sömn hade en positiv effekt på de boendes 

sömn. Ett statistiskt säkert samband hittades mellan effekt och frekvens för 

omvårdnadsåtgärderna frisk luft samt att administrera läkemedel. En majoritet av deltagarna 

angav att de fått sina kunskaper om sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder från egen erfarenhet 

och mindre än en femtedel av deltagarna angav att de hade eftersökt information om 

sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder på egen hand.  
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Miljöfaktorer; minska ljud och sänka ljusnivån, identifierades i denna studie som 

omvårdnadsåtgärder vilka omvårdnadspersonalen på särskilda boenden angav att de använde 

i hög grad och angav att de såg en mycket positiv effekt på de boendes sömn. Herrman och 

Flick (2011), Fetveit och Bjorvatn (2005) samt Conn och Madan (2006) identifierar alla att 

ljudnivån är en viktig miljöfaktor för en god sömn. Mörker vid sömn är även en viktig 

miljöfaktor som identifieras av Fetveit och Bjorvatn (2005) samt Conn och Madan (2006).  

 

Alessi, Martin, Webber, Cynthia Kim, Harker och Josephson (2005) identifierar att en 

reduktion av ljus och ljud under natten i kombination med andra icke-farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder som exempelvis en strukturerad kvällsrutin innan sänggåendet inte 

förbättrar sömnens duration eller antalet uppvaknanden nattetid hos äldre personer med 

sömnsvårigheter, men att mängden sömn under dagtid minskar och därav kan en kombination 

av olika icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder leda till en förbättrad livskvalitet. Dessa 

två miljöfaktorer, minska ljud samt att sänka ljusnivån, var i resultatet av denna studie även 

mycket använda omvårdnadsåtgärder av omvårdnadspersonal för att förbättra sömnen hos de 

boende på särskilt boende.  

 

I en studie av Adam (1980) påvisas att personers vanliga måltidsrutiner kring sänggåendet 

påverkar sömnen, personer som vanligen äter innan sänggåendet sover sämre om de är 

hungriga och personer som vanligen ej äter innan sänggåendet sover sämre om de äter precis 

innan sänggåendet. Kitano et al. (2014) identifierar dock att intag av vanlig mjölk minskar 

risken för äldre att ha insomningssvårigheter. Kitano et al (2014)  kunde även påvisa att äldre 

personers insomningssvårigheter minskar desto större mängd vanlig mjölk som personerna 

intog per dag, samma effekt kunde ej påvisas för andra mejerivaror. Nightingale (1954) 

påtalar även att det är viktigt att stilla hunger för en god sömn. I föreliggande studie framkom 

det att ge mat och dryck var en omvårdnadsåtgärd som omvårdnadspersonalen använde ofta 

eller alltid för att förbättra de boendes sömn och en majoritet av deltagarna ansåg att det hade 

en mycket positiv effekt på de boendes sömn. Resultatet av studien varken bekräftar eller 

motsäger tidigare forskning om effekten av mat och dryck på sömn. Det som kan sägas är att 

det är en omvårdnadsåtgärd som bör individanpassas till individens normala mönster och 

rutiner för att förbättra sömnen. 

 

Frisk luft användes i hög grad som omvårdnadsåtgärd för att förbättra sömnen hos de boende 

i denna studie, dock i lägre grad än de tidigare nämnda omvårdnadsåtgärderna, trots att 
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deltagarna i studien även angav att de enbart såg en positiv effekt på sömnen av frisk luft.  

Frisk luft identifieras av boende på särskilt boende som en mycket viktig faktor för god sömn 

(Herrman & Flick, 2011). Kuck och medarbetare (2014) påvisar att särskilt boende ofta leder 

till en mindre mängd utevistelse, vilket i sin tur ökar risken för sömnstörningar. Frisk luft kan 

användas oftare inom vård- och omsorgsboende för att främja sömn, då det enbart har 

framkommit positiva effekter i denna studie samt tidigare forskning. 

 

Deltagarna i studien angav både en varierad frekvens och effekt av administreringen av 

läkemedel för att förbättra sömnen hos de boende, dock angav majoriteten att de ibland, ofta 

eller alltid administrerade läkemedel för att förbättra sömnen hos de boende samt att de såg 

en positiv effekt på sömnen. Enligt Nightingale (1954) kan läkemedel användas vid vissa 

typer av sömnsvårigheter, men är ej en universal behandling. Även Fetveit & Bjorvatn (2009) 

anser att läkemedel kan användas för att behandla vissa typer av sömnsvårigheter under en 

kort period.  

 

I en intervjustudie av Alvarenga, Giacomin, Loyola Filho, Uchoa och Firmo (2014) beskrev 

kognitivt friska äldre personer, som var kroniska användare av bensodiazepinläkemedel, att 

dessa läkemedel användes för att minska på nervositet, sömnsvårigheter samt oro angående 

familj och ekonomi. Detta ger även tecken på att det kan finnas psykiska sjukdomar hos äldre 

personer som leder till sömnsvårigheter, och att dessa ej uppmärksammas och behandlas på 

ett adekvat sätt. Socialstyrelsen (2014) anser att behandling med bensodiazepiner i mer än en 

månad är en riskfylld behandling för äldre personer. Bensodiazepinbehandling medför 

flertalet biverkningar för äldre personer samt en ökad risk för fall (Socialstyrelsen, 2010). 

Den vanligaste fallrelaterade skadan är höftfrakturer, vilket är en stor kostnad för samhället 

(Räddningsverket & IMS, 2007). Höftfrakturer innebär även ett stort lidande för individen 

(Widera, 2013). Om icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder används i högre grad än de 

farmakologiska omvårdnadsåtgärderna, kan möjligen kostnaden för samhället samt lidandet 

för individen minska.  

 

Ett statistiskt samband mellan frekvens och effekt gällande omvårdnadsåtgärderna frisk luft 

samt att administrera läkemedel identifierades, av detta kan man anta att 

omvårdnadspersonalen använder en omvårdnadsåtgärd oftare om de ser en positiv effekt på 

sömnen och vice versa. Detta kan ses som positivt, eftersom omvårdnadspersonalen då kan 

anpassa omvårdnadsåtgärderna efter sin egen erfarenhet. Dock kan detta mönster även bli 
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negativt om man ej har en teoretisk bas i sin omvårdnad, då vård ska utövas evidensbaserat 

(Socialstyrelsen, i.d.c). Det statistiska sambandet som identifierades av korrelationstestet kan 

antas vara rent slumpmässigt på grund utav det låga deltagarantalet, därav kan resultatet ej 

generaliseras på en större population. 

 

En övervägande majoritet av deltagarna i denna studie ansåg att de fått mycket av sin 

kunskap om sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder av egen erfarenhet. Det är oroväckande att 

så få av deltagarna ansåg att de fått kunskap om sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder från 

arbetsplatsutbildning och/eller kollegor eftersom det ingår i sjuksköterskans profession att 

sprida samt använda forskning inom omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Dock 

är det ej säkert att detta resultat speglar en större del av populationen på grund utav den låga 

svarsfrekvensen som resultatet baseras på.  

 

Genom ökad mängd utbildning kan troligen kunskapen om sömnfrämjande 

omvårdnadsåtgärder ökas hos omvårdnadspersonalen på särskilt boende. Den ökade 

kompetensen kan då möjligen leda till att icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder används 

mer och att en mindre andel boende blir utsatta i onödan för de farmakologiska 

behandlingarnas biverkningar. Detta kan eventuellt minska lidandet för individen och 

kostnaden för samhället.  

 

Metoddiskussion 

En faktor som kan påverka reliabiliteten i denna studie är att inget test-retest gjordes, vilket 

gör att resultatet skulle kunna bli annorlunda om studien genomförs igen vid en annan 

tidpunkt (Polit & Beck, 2014). En eventuell bias från de privata kontakterna kan påverka 

reliabiliteten; de boendena som kontaktades privat kan vara mer benägna att svara då en 

privat relation finns och resultatet kan bli påverkat av detta. Replikerbarheten är stor då 

metoden är väl beskriven, detta höjer reliabiliteten (Polit & Beck, 2014). 

 

Att frekvens och effekt är uppskattad av personal i efterhand är ett hot mot reliabiliteten då 

noggrannheten i mätningen påverkas. Dock var det inte tidsmässigt realistiskt att genomföra 

en observationsstudie för att mäta effekten och frekvensen av genomförda 

omvårdnadsåtgärder. Att göra en observationsstudie leder också till större etiska 

överväganden, eftersom det även involverar boendes integritet. 
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En styrka i studien är att face-validity har genomförts (Polit & Beck, 2014). En ytterligare 

styrka är att enkäten mätte det som var relevant för frågeställningar och syfte vilket höjer 

validiteten. Eftersom ett icke-validerat frågeformulär användes är construct-validity hotad då 

enkäten inte är testad tidigare och vissa begrepp och frågor kan tolkas olika av olika 

deltagare. 

 

Den interna validiteten är hotad på grund av det höga bortfallet; de deltagarna som valde att 

svara på enkäten kan ha haft ett större intresse för sömnsvårigheter och omvårdnadsåtgärder 

än de som valde att inte delta, vilket kan ha påverkat resultatet. Bekvämlighetsurval är den 

svagaste formen av urval på grund av risken för att urvalet ej representerar befolkningen och 

det finns en större risk för bias (Polit & Beck, 2014).  

 

Den externa validiteten är hotad på grund av det höga bortfallet och därav kan man 

ifrågasätta generaliserbarheten av studiens resultat. Dock fanns det två statistiskt signifikanta 

samband i resultatet, men på grund av den låga svarsfrekvensen är resultatet troligen 

slumpmässigt och därav ej generaliserbart. Risken för att få felaktiga eller osäkra statistiska 

samband ökar när man undersöker en liten grupp (Polit & Beck, 2014). 

 

En tvärsnittsdesign användes vilket svarade på syfte och frågeställning men 

tillvägagångssättet kan ha bidragit till den låga svarsfrekvensen. Det kan spekuleras kring om 

svarsfrekvensen kunde ökats med pappersenkät och möten i person med 

verksamhetscheferna. Det kan även spekuleras kring om resultatet skulle sett annorlunda ut 

om några sjuksköterskor hade svarat på enkäten, framför allt gällande punkten om 

kunskapskällor eftersom alla sjuksköterskor har en yrkesutbildning. 

 

Vidare forskning inom området krävs, med större resurser, då mycket lite finns skrivet om 

sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder och då främst icke-farmakologiska. En kvalitativ design 

kan även användas för att få mer insikt i omvårdnadspersonalens tankar och erfarenheter 

kring sömn och äldre. 

 

Slutsats 

Florence Nightingales sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder, ge mat och dryck, sänka ljusnivå, 

minska ljud, frisk luft och administrera läkemedel, användes i vid utsträckning för att 

förbättra sömnen hos de boende på vård- och omsorgsboenden, och omvårdnadspersonalen 
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uppfattade oftast effekten av omvårdnadsåtgärderna som positiv. Vidare forskning inom 

området krävs, med större resurser, då mycket lite finns skrivet om sömnfrämjande 

omvårdnadsåtgärder och då främst icke-farmakologiska.  
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BILAGA 1 

Frågeformulär 

  

Fråga 1. Vilket år är du född? 

______ 

  

Fråga 2. Kön? (Kryssa i ett alternativ) 

˜        Kvinna 

˜        Man 

˜        Annat 

  

Fråga 3. Yrke? (Kryssa i ett alternativ) 

˜        Sjuksköterska 

˜        Undersköterska 

˜        Vårdbiträde 

  

Fråga 4. Antal års erfarenhet inom vård- och omsorgsboende? (Kryssa i ett alternativ) 

˜        mindre än 1 års erfarenhet 

˜        1-5 års erfarenhet 

˜        5-10 års erfarenhet 

˜        mer än 10 års erfarenhet 

  

Fråga 5. Arbetar du i genomsnitt två eller fler kvälls- och/eller nattpass per vecka? 

(Kryssa i ett alternativ) 

˜        Ja 

˜        Nej 

  

Fråga 6. Hur ofta använder du dessa omvårdnadsåtgärder på kvällen/natten för att 

främja sömn hos de boende? 

  

  1. Aldrig 2. Sällan 3. Ibland 4. Ofta 5. Alltid 

Ge mat och dryck           

Sänka ljudnivå           

Minska ljus           

Frisk luft           

Administrera 

läkemedel 
          

  

  

Fråga 7. Vilken effekt har dessa omvårdnadsåtgärder på sömnen hos de boende? 
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  1. Mycket 

negativ effekt 

2. Liten negativ 

effekt 

3. Ingen effekt 4. Liten positiv 

effekt 

5. Mycket 

positiv effekt 

Ge mat och dryck           

Sänka ljudnivå           

Minska ljus           

Frisk luft           

Administrera 

läkemedel 
          

  

  

Fråga 8. Varifrån har du fått din kunskap om sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder? 

(Kryssa i ett eller fler alternativ) 

˜        Yrkesutbildning 

˜        Arbetsplatsutbildning 

˜        Kollegor 

˜        Eftersökt information på egen hand 

˜        Egen erfarenhet 

˜        Annat sätt 

  

Fråga 9. Är det något annat som du vill tillägga om detta ämne? 

______ 
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BILAGA 2 

Informationsbrev till verksamhetschef angående godkännande av datainsamling 

  

Vi är två sjuksköterskestudenter som ska göra ett examensarbete om Nightingales 

omvårdnadsåtgärder för att främja sömn hos äldre och hur de används på vård- och 

omsorgsboenden i Uppsala Kommun. 

  

Detta område är viktigt och intressant att undersöka för att synliggöra vilka av Nightingales 

omvårdnadsåtgärder för att främja sömn som används i praktiken och om dessa åtgärder även 

är de som omvårdnadspersonalen upplever har en positiv effekt på de äldres sömn. 

  

Deltagandet är frivilligt och anonymt. Svaren från enkäten kommer enbart användas och 

presenteras i vårt examensarbete. All insamlad data kommer kasseras efter studiens slut. Det 

färdiga resultatet av projektet återkopplas till verksamheterna som deltar i form av vår 

uppsats. 

  

Om du och dina anställda är intresserade av att delta så vill vi ha följande av dig som 

verksamhetschef: 

 l Antal anställd omvårdnadspersonal som arbetar regelbundet kvälls- eller nattpass 

 Preliminärt tillstånd för att genomföra en studie inom ramen för examensarbete 

  

I slutet av mars kommer då en länk till enkäten att mailas till dig som du, som 

verksamhetschef, vidarebefordrar via mail till din omvårdnadspersonal. Vi kommer även att 

skicka ut en påminnelse om enkäten efter fyra dagar som du får vidarebefordra till din 

personal. 

  

Vänligen Ylva Linde och Julia Sollén 

  

  

Ylva Linde                                                      Julia Sollén 

Ylva.Linde.0420@student.uu.se                Julia.Sollen.4056@student.uu.se 

070-5460512                                                   070-2860527 

  

Anja Saletti, handledare 

Anja-Saletti@pubcare.uu.se 

070-8437974 
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BILAGA 3 
Sjuksköterskeprogrammen samt för fristående kurser inom vårdvetenskap/folkhälsa 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN 

FÖR EXAMENSARBETE   

Preliminär titel:  Nightingales omvårdnadsåtgärder för att främja sömn hos äldre 

Studiens design: se bifogad projektplan     Tidpunkt för datainsamling:  vecka 12-13 

2016 

Namn:  Ylva Linde och Julia Sollén (Ylva.Linde.0420@student.uu.se och 

Julia.Sollen.4056@student.uu.se) 

  

Program / Kurs:  

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, 

Examensarbete 15 hp 

Termin:  6 

Gatuadress:   

Postnummer:   Ort:  Telefon:   

070-5460512                                                  

070-2860527 

Handledare: Anja Saletti (Anja-Saletti@pubcare.uu.se) 

  

Gatuadress:   

Postnummer:   Ort:   Telefon: 070-8437974 

    

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms utgöra en 

del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses  därför ej behöva 

granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  
   

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör  granskas av 

Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

                  

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej                                                   

Datum:                                                                Ort: 

Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/vårdcentralschef/verksamhetschef:   

Namnförtydligande: 

Klinik (motsv.):  
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BILAGA 4 

 

Hej, vad roligt att ni är intresserade av att delta i vår studie! 

 

För att vi skall få göra vår datainsamling i er verksamhet behöver vi att verksamhetschefen 

skriver på blanketten ”Ansökan om att få genomföra en studie” (som finns bifogad i detta 

mail) och skickar tillbaka den till oss via mail. 

 

Vi har även upptäckt ett misstag i vårt informationsbrev, det vi behöver av dig som 

verksamhetschef är det exakta antalet anställda omvårdnadspersonal (sjuksköterska, 

undersköterska samt vårdbiträde) i din verksamhet oavsett vilken tid på dygnet de arbetar.  

 

Vi uppskattar er medverkan i vår studie. 

 
Vänligen Ylva Linde och Julia Sollén 

  

Ylva Linde                                                      Julia Sollén 

Ylva.Linde.0420@student.uu.se                Julia.Sollen.4056@student.uu.se 

070-5460512                                                   070-2860527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

BILAGA 5 

 

Hej! 

 

Vi uppskattar att er verksamhet vill delta i vår studie. Här är länken till vår webbenkät: 

https://docs.google.com/forms/d/1Dw-bsfkj-wB-DBrl5iqqIh7ySGcr7soUX_Y9-

xlGsww/viewform?usp=send_form för er att vidarebefordra via mail till er 

omvårdnadspersonal. Ni får mer än gärna informera er omvårdnadspersonal muntligen, via 

veckobrev eller liknande. 

 

Enkäten tar ungefär fem minuter att svara på och handlar om Florence Nightingales 

sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder. 

 

Vi skickar ut en påminnelse om att svara på enkäten för er att vidarebefordra till er 

omvårdnadspersonal måndag den xx/x. 

 

Enkäten är öppen från och med kl. 10.00 torsdag den xx/x och stängs kl. 20.00 onsdagen den 

xx/x. 

 
Vänligen Ylva Linde och Julia Sollén 

  

Ylva Linde                                                      Julia Sollén 

Ylva.Linde.0420@student.uu.se                Julia.Sollen.4056@student.uu.se 

070-5460512                                                   070-2860527 

  

Anja Saletti, handledare 

Anja-Saletti@pubcare.uu.se 

070-8437974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Dw-bsfkj-wB-DBrl5iqqIh7ySGcr7soUX_Y9-xlGsww/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1Dw-bsfkj-wB-DBrl5iqqIh7ySGcr7soUX_Y9-xlGsww/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1Dw-bsfkj-wB-DBrl5iqqIh7ySGcr7soUX_Y9-xlGsww/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1Dw-bsfkj-wB-DBrl5iqqIh7ySGcr7soUX_Y9-xlGsww/viewform?usp=send_form
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BILAGA 6 

  

Informationsbrev till deltagande i enkätundersökning  

Du tillfrågas härmed om du vill deltaga i ett uppsatsprojekt. Vi skall undersöka vad för 

upplevelser omvårdnadspersonal på vård- och omsorgsboenden i Uppsala kommun har kring 

omvårdnadsteoretikern Florence Nightingales omvårdnadsåtgärder för att främja sömn hos de 

boende. 

  

Detta område är viktigt och intressant att undersöka för att synliggöra vilka av Nightingales 

omvårdnadsåtgärder för att främja sömn som används i praktiken. Det synliggör även om 

dessa åtgärder är de som omvårdnadspersonalen upplever har en positiv effekt på de äldres 

sömn. 

  

Deltagandet är frivilligt och anonymt. Svaren från enkäten kommer enbart användas och 

presenteras i vårt examensarbete. All insamlad data kommer kasseras efter studiens slut. Du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien genom att stänga webbfönstret. Vi 

uppskattar ditt deltagande och det betyder mycket för studien att du deltar. Enkäten tar max 5 

minuter att svara på och vänligen svara självständigt på frågorna. 

  

Denna studie genomförs av två studenter i termin sex på sjuksköterskeprogrammet vid 

Uppsala universitet. Vid frågor eller funderingar angående studien kontakta gärna oss eller 

vår handledare. Det färdiga resultatet av projektet skickas ut i form av vår uppsats till eran 

verksamhetschef. 

  

Vänligen Ylva Linde och Julia Sollén 

  

Ylva Linde                                                      Julia Sollén 

Ylva.Linde.0420@student.uu.se                Julia.Sollen.4056@student.uu.se 

070-5460512                                                   070-2860527 

  

Anja Saletti, handledare 

Anja-Saletti@pubcare.uu.se 

070-8437974 

 


