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BAKGRUND: Sömn är ett regelbundet återkommande tillstånd som är livsnödvändigt för 

att kroppen skall återhämta sig på ett korrekt vis. Personer med insomni och sömnapné är 

två patientgrupper som lider utav långvariga sömnproblem. Orsakerna till den dåliga 

sömnen kan vara många, och därför är det viktigt för sjuksköterskan att vara lyhörd och 

kunna stötta patienterna med hjälp av sina kunskaper gällande de åtgärder och 

behandlingar som finns att använda sig av. 

SYFTE: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vilka åtgärder sjuksköterskan 

kan tillämpa för att stödja patienter med långvariga sömnproblem. 

METOD: En litteraturöversikt där 13 vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. 

Fribergs (2006) modell för litteraturöversikter användes vid datainsamling och 

analysförfarande.  

RESULTAT: Fyra kategorier framkom ur analysen av de vetenskapliga artiklarna: 

egenvård, akupunktur, kognitiv beteendeterapi, och stödprogram. Dessa kategorier gör det 

möjligt för sjuksköterskan att tillämpa stöd till patienterna. Hos patienter med långvariga 

sömnproblem har de stödjande åtgärderna visat sig ge ökad sömn- och livskvalitet.   

SLUTSATS: Forskningen kring de långvariga sömnproblemen har ökat under de senaste 

åren men trots det finns det bristande kunskap om hur sjuksköterskan kan ge de 

behandlingar och det stödet som patienterna med insomni och sömnapné behöver. 
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BACKGROUND: Sleep is a periodic state which is essential for the body to recover in a 

proper manner. Insomnia and people with sleep apnea are two groups of patients out of 

long-term sleep problems. There are many causes of poor sleep, and that’s why there are so 

important for the nurse to be sensitive and support patients through their knowledge 

concerning the actions and processes that exist to use. 

AIM: The purpose of this literature review was to illustrate which measures nurse can 

apply to support patients with long-term sleep problems. 

METHOD: A literature overview, including 13 reviewed and analyzed articles. Fribergs 

(2006) model for literature overview were used in data collection and analysis procedure. 

RESULT: Four categories emerged from the analysis of the articles: self-care, 

acupuncture, cognitive behavioral therapy, and support program. These categories make it 

enable for the nurse to apply support to patients who suffer out of prolonged sleeping 

problem. Patients perceive that both their sleep and quality of life improves with the help 

of different treatments. 

CONCLUSION: Research into long-term sleep problems has increased in recent years. 

Despite this, there is a lack of knowledge about how nurse can provide treatment and 

support for patients with insomnia and sleep apnea. 
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INLEDNING 

Allt fler människor har problem med sömnen. Detta har blivit ett stort folkhälsoproblem i 

samhället. En tredjedel av alla svenskar över 18 år uppger att de sover dåligt, det innebär 

att 2,2 miljoner av Sveriges befolkning har sömnbesvär. För minst var tionde är problemen 

allvarliga och räknas till långvariga sömnproblem (Henriksson, 2006; Wallskär & 

Åkerstedt, 2008).  Sömnen tar upp en tredjedel av livet, och det är under den perioden som 

kroppen har en möjlighet att återhämta sig. Personer som lever med långvariga 

sömnproblem går miste om denna återhämtning vilket i längden leder till negativ påverkan 

på både kropp och själ. Många av dessa känner sig ensamma då allmänheten inte ser 

sömnsvårigheter som något stort problem. Inom vården har det blivit sjuksköterskans 

uppgift att vårda och hjälpa patienter som lider av långvariga sömnproblem. Det innefattar 

bland annat omvårdnadshandlingar som tidigare inte hörde till sköterskans 

yrkesprofession. För att sjuksköterskorna i samhället ska kunna ge patienterna det stöd de 

är i behov av, behöver de få en överblick över vilka de vanligaste vetenskapliga 

behandlingsmetoderna är vid insomni och sömnapné. 

BAKGRUND 

Sömn 

Sömn är ett regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt 

förmåga att reagera på yttre stimuli (Nationalencyklopedin, 1995). Lavery (1997) menar att 

det finns två olika sömnstadier nämligen REM-sömn (rapid eye movements) och NREM-

sömn (non rapid eye movements). NREM-sömn är den period då de flesta muskler 

slappnar av, kroppens funktioner tar en paus och de hjärnvågor som förknippas med 

vakenhet försvinner och ersätts av långsammare djupa vågor. NREM-sömn utgör 70 % av 

en vuxen persons totala sovtid och brukar delas in i lätt sömn och djupsömn. Under det 

stadiet som kallas REM-sömn, är det hög nivå på hjärnaktiviteten och ögonens rörelser är 

snabba. Blodflödet till hjärnan ökar för att göra det möjligt för hjärnan att återhämta sig 

under natten (a.a.).  

Sömnproblem 

Gruppen sömnproblem är stor och innefattar närmare 80 olika klassificeringar av 

sömnstörningar (Henriksson, 2006). För att lättare identifiera sömnstörningarnas 

svårighetsgrad delar man enligt Hales (1992) upp sömnproblemen i tidsperioder: 

övergående sömnproblem står för några dagar, kortvariga sömnproblem för några veckor 

och kroniska även kallade långvariga sömnproblem står för månader och år (a.a.). 

De sömnproblem som oftast utgör de långvariga och kroniska problemen i Sverige är 

insomni och sömnapné. Två helt olika sömnproblem, men ändå så lika. De båda tillstånden 

står tillsammans för 70 % av de sömnproblem i Sverige som nu utgör ett folkhälsoproblem 

(Leander, 1997).  
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Insomni 

Insomni är ett tillstånd där sömnproblemet är ett symtom på en bakomliggande orsak. Den 

vanligaste faktorn till insomni är stress (Wallskär & Åkerstedt, 2008). Enligt forskarna 

Bauman, et al.,(1995) minskar mängden REM-sömn från 90 % till 50 % på bara tre dygn, 

och efter sju dygn har sömnmönstret påverkats kraftigt med rubbade cykler och minskat 

energiupptag (a.a.).  

För att diagnosen insomni ska kunna ställas, bör minst ett av följande besvär kunna beaktas 

minst fyra nätter/vecka: lång insomningstid (>45min), upprepade uppvaknanden (3-5ggr), 

svårt att somna om efter uppvaknandena (30-45min), vaknar en timme tidigare på 

morgonen eller har försenad dygnsrytm (Wallskär & Åkerstedt, 2008). Det går också att 

ställa diagnosen insomni utifrån dagliga symtom som huvudvärk, nedstämdhet, trötthet och 

humörsvängningar. För att kunna ställa diagnosen med hjälp av dessa symtom måste 

patienten lida av minst två symtom i minst fyra dagar i streck under en veckas tid 

(Henriksson, 2006).  

 

Insomni kan delas upp i två kategorier: primär insomni och sekundär insomni (Wallskär & 

Åkerstedt, 2008). Vid primär insomni har patienterna fått sömnproblem på grund av någon 

omedveten orsak. De vanligaste orsakerna är nattjobb, stress, arbetslöshet, ekonomiska 

problem, skola m.m. I den här situationen kan patienten bli fri från sina problem, först när 

han/hon blir medveten om sina problem och inte ser sömnen som något jobbigt. Vid 

sekundär insomni har patienten fått sömnproblem på grund av en annan bakomliggande 

sjukdom, till exempel restless leg syndrom (RLS) och hjärtsvikt. För att patienten ska bli 

av med sin sekundära insomni måste den bakomliggande sjukdomen behandlas först (a.a.). 

Sömnapné  

Sömnproblemet obstruktiv sömnapné kan yttra sig på två sätt, antingen via ljudliga 

snarkningar som övergår i lätt apné eller via andningsuppehåll. Vad som gör att vissa 

personer snarkar och andra utvecklar obstruktion, är inte känt. Däremot vet man den 

fysiska orsaken till de båda fenomenen (Henriksson, 2006). Under sömnen förändras 

hjärnans kontroll av muskulaturen i de övre luftvägarna och kroppen börjar styra 

musklerna via automatik. Detta kan leda till att musklerna i svalget slappnar av för mycket. 

Under inandningen pressas svalgets väggar ihop då det bildas ett undertryck och 

luftströmmen ökar dramatiskt. Det i sin tur leder till att svalgets rörliga delar, bland annat 

gommen, börjar vibrera och ljud uppstår. Desto trängre passagen är i svalget desto 

ljudligare blir snarkningarna och tillslut uppstår apné (Wallskär & Åkerstedt, 2008). 

 

Sömnapné med andningsuppehåll uppstår, som beskrivits ovan, när de övre luftvägarna 

tillfälligt täpps till vid inandning (Ferber, 2007). Luftflödet genom näsa och mun upphör 

och det kommer inte in någon ny luft till lungorna. Hos en person som andas normalt under 

sömnen skulle musklerna i de mjuka svalgväggarna stimuleras reflexmässigt vid 

inandningen och sträva efter att vidga svalget. Luftvägen skulle då normalt bli tillräckligt 

styv för att stå emot undertrycket utan att falla ihop, och normal andning skulle ske. 

Däremot hos en person som lider av sömnapné, skapas vid varje inandning en påtaglig 

förträngning av svalget under sömnen. Det leder med tiden till ett partiellt eller totalt 

andningsuppehåll (a.a.).  
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Sömnapné infaller ofta i samband med drömmandet, under REM-sömnen då blodtrycket 

och pulsen är som högst och kroppen samlar energi. Det kan hända att personer vaknar upp 

vid syrebristen som uppstår vid obstruktionen, dock är det sällan de kommer ihåg att de har 

haft svårt att andas dagen efter. Det är väldigt olika hur många obstruktioner en person 

brukar ha per natt, men det är inte ovanligt med ett hundratal. Det är inte konstigt att 

personerna som lider av problemet känner sig trötta och nedstämda efter en natts sömn. 

Kriteriet som gäller för obstruktiv sömnapné är att det ska förekomma mer än fem apnéer i 

timmen under sömnen, och varje andningsuppehåll ska vara minst tio sekunder (Leander, 

1997). 

Kroppsliga reaktioner under sömnens fem stadier 

Sömnen är förutsättningen för livet (Leander, 1997). Sömnen är hjärnans, 

ämnesomsättningens och nervsystemets livselixir. Det är kroppens tid för uppbyggnad och 

återställande (a.a.). När kroppen sover flödar hormonerna och körtlarna arbetar för 

högtryck. Utan den viktiga vilan skulle det biologiska systemet falla i bitar (Nilsson & 

Rööst, 2002).  

 

Under sömnen går kroppen igenom fem stadier. I dessa stadier sker olika processer i 

kroppen. I stadie 1-2, börjar kroppen slappna av, sköldkörtelstimulerande hormon sänks, 

testosteronet hos männen ökar, produktionen av stresshormonerna noradrenalin, adrenalin 

och kortisol sänks (Åkerstedt, 2004; Wallskär & Åkerstedt, 2008).  

 

I stadie 3-4 vilket är djupsömnstadiet, startar de stora processerna i kroppen (Wallskär & 

Åkerstedt, 2008). Det är i det här stadiet kroppens celler lagrar bränsle för att orka de 

uppgifter som skall göras under dygnets vakna timmar (a.a.). Det är även under detta 

stadiet som kroppens immunsystem ökar sin aktivitet. Detta innebär att stora mängder vita 

blodkroppar bildas och de små försvarscellerna som kallas mördarceller aktiveras och 

bryter ner inkräktare i kroppen (Åkerstedt, 2004). Andningen blir långsammare och 

ytligare, hjärtfrekvensen avtar något och blir mer varierande. Blodrycket faller med några 

millimeter och kroppstemperaturen sjunker några grader (a.a.). I det här stadiet ökar också 

produktionen av tillväxthormonet GH kraftigt, vilket har en anabol uppbyggnadsfunktion. 

Andra processer i kroppen är att blodsockernivåerna behålls på hög nivå (Nilsson & Rööst, 

2002; Åkerstedt, 2004). 

 

Under REM-sömnen, det femte och sista stadiet, sker mer dramatiska förändringar i 

kroppen. Musklerna slappnar av helt, andningsfrekvensen, hjärtfrekvensen och blodtrycket 

ökar kraftigt. Samtidigt sjunker blodets temperatur, det vill säga förmågan att reglera 

kroppens temperatur försvinner. Det är en kortvarig process, så den tenderar aldrig att 

skada (Nilsson & Rööst, 2002).  

Kroppsliga reaktioner vid sömnbrist 

Hos en person som lider av långvariga sömnproblem blir hälsan påverkad då kroppen 

aldrig får en riktig chans att återställa sig och ladda batterierna (Nilsson & Rööst, 2002). 

Inom den här specifika gruppen av människor kan ständigt förhöjda värden utav kortisol i 

plasman konstateras, det vill säg ett av de tre vanligaste stresshormonerna (a.a.).  
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I en studie där friska unga män utsattes för minskad mängd sömn, blev 

glukosmetabolismen negativt påverkad Efter endast ett par dygn med minskad mängd 

sömn ökade glukosintoleransen och insulinsvaret på glukostillförseln minskade med 30 % 

(Ledproult, Spiegel & van Cauter, 1999). 

 

Arand och Bonnet (1998) jämförde i sin studie en grupp män som hade levt med 

långvariga sömnproblem i minst 2 år mot en grupp med män som hade normala 

sömnvanor. Resultatet visade att personerna som levt med sömnproblem i flera år hade en 

ständigt högre kroppstemperatur samt högre blodtryck och hjärtfrekvens än personerna i 

den andra gruppen. Alla indikatorerna tydde på ökad aktivitet i det sympatiska 

nervsystemet (a.a.).  

 

Studier har visat att mindre sömn om så bara 3 timmar färre än vad som är normalt ger 

störningar hos hormonerna leptin och ghrelin (Schardt, 2005; Cruess & Wells, 2006). 

Leptin är ett hormon som signalerar till hjärnan att sluta äta vid mättnad. Ghrelin är ett 

hormon som finns i magen och som signalerar att fortsätta äta. Hos personer med 

långvariga sömnproblem är ghrelinvärdena förhöjda och leptinvärdena sänkta. Detta leder 

till att kroppen inte känner när den är hungrig eller mätt vilket i sin tur kan leda till fetma 

och diabetes typ 2 (a.a.). 

Sömnproblemens inverkan på hälsan 

Långvariga sömnproblem är inte bara psykiskt och fysiskt utmattande, utan ökar även 

risken för ett flertal somatiska sjukdomar och mortalitet (Nilsson & Rööst, 2002). Patienter 

som lider av obstruktiv sömnapné har en stor risk att utveckla hypertoni, 

hjärtkärlsjukdomar och hjärtklappnig. Problemen uppstår bland annat på grund av upphört 

gasutbyte ett flertal gånger nattetid vilket leder till förändringar i blodcirkulationen 

(Albers, Broström, Johansson, Mårtensson, Strömberg & Svanborg, 2007; Schäfer, Pauleit, 

Sudhop, Gouni-Berthold, Ewig & Berthold, 2002).  

 

Enligt Beihl, Haffner och Liese (2009) kan långvariga sömnproblem leda till typ 2 

diabetes. I deras studie var det 146 stycken personer av 900 som utvecklade diabetes typ 2 

inom en sex månaders period av bristande sömn. Att långvariga sömnproblem skulle kunna 

leda till en ökad risk för att utveckla typ 2 diabetes stöds i studien. 

 

Långvariga sömnproblem har också visat sig leda till fetma och övervikt (Lavery, 1997).  

I Cruess och Wells (2006) studie undersöktes sömnproblemens inverkan på födoval, 

mängden föda och födoomgångar. I resultatet återfinns ett samband mellan förändringar 

hos hormonerna leptin och ghrelin som i sin tur påverkar svängningar i födoval, 

födomängd och småätande. 

 

Att lida av insomni och sömnapné påverkar den psykiska hälsan negativt (Henriksson, 

2006). Många av patienterna som har levt med problemen under flera års tid lider av stress, 

ångest, humörsvängningar, oro, koncentrationsproblem, sänkt livskvalitet och försämrat 

socialt liv. Ovissheten hos många gör inte situationen bättre. Att gå omkring och att inte 

veta vad problemet är, varför man inte kan sova, vika åtgärder som finns eller vart man ska 

vända sig för att få hjälp gör inte att sömnen förbättras. 
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Åtgärder emot sömnproblem 

Akupunktur 

Enligt Evans, Maiers, McKenzie och McKenzie (2009) är akupunktur en 2000 år gammal 

behandling som har sitt ursprung i den traditionella Kinesiska medicinen. Akupunkturen 

uppfanns då läkare i Kina upptäckte att det fanns punkter med energi i kroppen som var 

kopplade till olika ledningsbanor (även kallade meridianer) överallt på vår hud. Dessa 

kunde med hjälp av ytter stimuli påverka kroppens olika organ. Det var en 

revolutionerande upptäckt kineserna gjorde. Genom att sticka in små vassa nålar i de aktiva 

punkterna på kroppen kunde energiblockeringar upphävas och få energin att fördelas så att 

till exempel kronisksmärta kunde mildras (a.a.).     

 

Till Sverige kom akupunkturbehandling runt 1960- talet. Den traditionella behandlingen 

utfördes på ungefär samma vis idag som den gjorde då, förutom att den på 60-talet utfördes 

av utbildade akupunktörer. Idag utförs akupunkturen av olika arbetsgrupper med utbildning 

inom ämnet (Carlsson, (1992). Enligt Heyerdahl och Lystad (1991) är det framför allt 

sjuksköterskor som har fått lära sig att ge akupunktur och som har det som sin uppgift 

inom vården. Att utbilda sköterskor i att utföra akupunktur gör att patienternas möjlighet 

till att välja alternativa behandlingar istället för läkemedel ökar. Detta gynnar både 

patienten och sköterskan, då omvårdnaden kan bli både bättre och mer individanpassad 

(a.a.).   

 

Akupunkturbehandlingen går ut på att personen först får lägga sig ner på en säng i ett 

privat rum med dov belysning och lugn musik. Det är viktigt att personen får en chans att 

slappna av innan behandlingen eftersom en avslappnad kropp ger ett bättre svar på 

akupunkturen. Efter en kvarts vila är kroppen och sinnet avslappnat och behandlingen kan 

börja. Små rostfria stål nålar med koppar huvud stacks försiktigt in på aktiva punkter på 

kroppen. Behandlingens längd varierar beroende på personens problem, dock bör den inte 

överskrida en och en halv timme då överstimulering av kroppen kan ge motsatt effekt 

(Heyerdahl och Lystad (1991).  

 

I Sverige idag finns det en mängd olika sätt att ge akupunktur behandlingar på. De metoder 

som har visat sig stimulera de aktiva punkterna bäst och som givet ett bra resultat är 

framför allt: elektroakupunktur som ges med hjälp av el, laserakupunktur som ges med 

laser, akupressur med händer, auriculoterapi (öronakupunktur) via nålar i öronen och 

transcutan elektrisk akupunktur stimulator (TEAS) som ges med en kombination av nålar 

och el (Ainsworth, 2009). 

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapimodell som baseras på forskning och där fokus 

ligger på patientens tankar, reaktioner och handlingsmönster. Genom att få en patient som 

lider utav sömnproblem att förstå sitt eget beteende, dvs. sina tankar, känslor och sitt 

agerande, så kan man skapa ett nytt beteende och en ny tillvaro (Kåver, 2006).  

 

Enligt författaren Jernelöv (2007) har kognitiv beteendeterapi i olika studier visat sig vara 

den mest framgångsrika alternativa behandlingsmetoden för att bota eller lindra många 

olika tillstånd. Några exempel är bland annat ångest, stress, sömnproblem och depression. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Maiers%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22McKenzie%20E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22McKenzie%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Behandlingstiderna vid KBT kan variera kraftigt beroende på vilka problem patienterna har 

(a.a). 

Vid ett först möte mellan vårdare och patient genomförs en beteendeanalys av samspelet 

mellan individ och omgivning där patientens problem tas upp. Grunden för 

beteendeanalysen är att varje människa är unik och därför är analysen högt 

individualiserad. KBT analysen bör resultera i att terapin baseras på klientens mest 

angelägna problem. Det är mycket viktigt att både patienten och vårdaren är överens om 

vilket det primära fokuset är. Därefter beskriver hon adekvata teorier och 

behandlingsmetoder för klientens specifika problem. För att få största möjliga nytta av 

terapin är det viktigt att både terapeuten och klienten arbetar aktivt och målinriktat under 

sessionerna och att klienten genomför hemuppgifter baserade på innehållet från 

sessionerna. Som hjälp i arbetet kommer patienterna bland annat skriva dagbok, läsa 

böcker, gå på gruppsamtal och lyssna på CD-skivor (Palmkron- Ragnar, 2009). 

 

I och med att problemet med långvariga sömnproblem har ökat kraftigt de senaste tio åren 

har också vårdbehovet ökat kraftigt. Detta har gjort att sjuksköterskor inom primärvården 

fått utbilda sig inom ämnet KBT för att patienterna inte ska bli lidande. För en 

sjuksköterska som har grunden inom omvårdnaden räcker det att läsa till en åtta veckors 

kurs baserad på KBT för att få utföra terapin (Giacomo, 2006). 

Kontinuerlig övertrycksbehandling (CPAP) 

Kontinuerlig övertrycksbehandling (CPAP) är en behandling som används vid sömnapné 

(Ferrer, et al., 2004). För att hålla luftvägarna öppna hos patienten skapar CPAP maskinen 

ett svagt övertryck, vilket förhindrar snarkningar och uppehåll i andningen 

(Nationalencyklopedin, 1995). 

 

Beroende på hur grava symtom patienten har varierar antalet timmar per dag med CPAP 

användning. Effekten av CPAP användningen som behandling mot sömnapné syndrom är 

mycket god. De första dagarna känner personerna sig trötta men efter ett par dygn upplever 

de som lider utav måttliga till svåra symtom en klar förbättring (Davis, et al., 2009).  

 

Blodtrycket hos personer med sömnapné påverkas i rätt riktning då de genomgår 

behandling med CPAP. Från att blodtrycket ofta ligger för högt hos denna patientgrupp har 

det under och efter behandlingen sänkts till att ligga inom det normala hos en vuxen 

person. Detta i sin tur leder till förbättrad hälsa och ökat välmående hos patienten (a.a.). 

Sjuksköterskans stöd till patienten  

Stöd är ett begrepp som ofta används i vården (Lavery, 1997). I Norstedts Svenska ordbok 

(2004) definieras stöd som ett ting som hjälper till att stödja kroppen eller en kroppsdel. En 

mer abstrakt definiering av begreppet stöd är sympati (a.a.). I den svensk-engelska 

ordboken Lexin (2008) översätts stöd till support. 

 

Socialstyrelsen anger i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) att 

sjuksköterskan skall ha förmåga att i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och 

vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling (a.a.).   
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Personer med långvariga sömnproblem kan känna sig väldigt frustrerade och ensamma. 

Detta gör det viktigt att som sjuksköterska ta problemen på allvar och få dem att känna sig 

sedda (Lavery, 1997).  

 

Motyka och Wsolek (1997) anger att sjuksköterskan har uppvisat bristande förmåga till att 

kunna stödja patienter med känslomässiga problem. I studien uppger sjuksköterskor att de 

stödjer patienter olika, beroende av situation. Ibland sker stöttning genom försäkran om att 

de inte behöver vara oroliga eller rädda, och ibland påminner de patienterna om att de är på 

ett sjukhus där den bästa omvårdnaden finns. Stödet sjuksköterskan ger till patienterna 

framförs framförallt med hjälp av blickar, beröring och närvaro. Stöd som hjälpmetod 

används för det mesta i obehagliga eller smärtsamma situationer. För att kunna hjälpa 

patienterna på bästa sätt behövs mer kommunikationsträning för sjuksköterskan. Detta för 

att sjuksköterskan skall kunna förbättra sina möjligheter att visa empati när patienten 

uttrycker sina känslor (a.a.). 

Interaktion mellan sjuksköterska och patient 

Travelbees (1971) omvårdnadsteori inriktar sig på omvårdnadens mellanmänskliga 

dimension. För att förstå vad omvårdnad är och bör vara, behöver förståelse finnas mellan 

sjuksköterskan och patienten och över hur deras interaktion kan upplevas. Enligt Travelbee 

(1971) är kommunikation en av sjuksköterskans viktigaste redskap för att skapa en 

mellanmänsklig relation till patienten. Den är också en gemensam process, där 

förbindelsen är förutsättningen för att kunna lära känna en individ, samt att förstå behov 

och kunna tillfredställa dessa. Hon anser också att kommunikation sker kontinuerligt vid 

möten mellan människor, eftersom kommunikation sker både verbalt och ickeverbalt. För 

att sjuksköterskan ska kunna angripa patientens problem professionellt behöver hon 

använd sig själv terapeutiskt och tillämpa ett målinriktat intellektuellt tillvägagångssätt. 

Varje enskild individ är unik och oersättlig. Med hjälp av interaktionerna etableras varje 

dag en unik människa – till – människa relation, som främjar förutsättningarna för ett bra 

samarbete. I ett omvårdnadssammanhang skulle det tolkas som att sjuksköterskan använder 

sin egen personlighet på ett avsiktligt och ändamålsenligt sätt i interaktionen med patienten 

(a.a.). 

 

I Aranda och Street (1999) studie undersöks sjuksköterskans egna upplevelser av sitt 

agerade vid interaktionen med en patient. En tredjedel av alla sjuksköterskor som deltog i 

studien upplevde själva att de agerade likt en kameleont i mötena med patienterna. De 

försökte i varje nytt möte läsa av situationen och anpassa sitt agerande utifrån den specifika 

situationen. De resterande sjuksköterskorna i studien upplevde att de agerade utifrån sin 

profession. De ansåg att en bra interaktion mellan sjuksköterska och patient byggdes på 

trygghet och förtroende. För att kunna hjälpa patienter behöver sjuksköterskan vara 

medveten om sitt agerande. Utan vetskapen kan mötet och kontakten mellan sjuksköterska, 

och patient bli otillfredsställd (a.a.).   
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Problemformulering 

Flera studier visar att personer med långvariga sömnproblem lättare får följdsjukdomar 

som diabetes typ 2, fetma, högt blodtryck och depressioner. Sömnen har en positiv 

inverkan på människans hälsa, och brist på sömn bidrar till att kroppen inte orkar 

återhämta sig. Då antalet personer som lider av sömnproblemen insomni och sömnapné 

ökar varje år, är det av stor betydelse att sjuksköterskorna i samhället har både praktiska 

och teoretiska kunskaper inom ämnet. För att hjälpa personerna med deras sömnproblem 

och minska uppkomsten av följdsjukdomar, behöver sköterskorna vara medvetna om vilka 

åtgärder de kan använda sig av för att stödja patienterna till en bättre sömn. 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa vilka åtgärder sjuksköterskan kan tillämpa 

för att stödja patienter med långvariga sömnproblem. 

METOD 

Metoden som valts för detta arbete är en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2006) handlar 

litteraturöversikten om att ge en bild av kunskapsläget inom ett visst område inom 

allmänsjuksköterskans verksamhetsområde (a.a.). Det innebär att ta reda på befintlig 

forskning, studera metoder och undersöka teoretiska utgångspunkter. Översikten är baserad 

på ett systematiskt val av kvalitetsgranskade texter inom det valda område, vilket resulterar 

i en beskrivande översikt av det utvalda området. Fribergs beskrivning över hur 

arbetsgången vid en litteraturöversikt går till, kan ses i bilaga 1. 

Datainsamling 

Insamlingen av vetenskapliga artiklar gjordes utifrån databasen CINAHL, vilken är en 

databas inriktad på omvårdnadsforskning. I och med att det valda ämnet är mycket aktuellt, 

fanns det mycket forskning runt ämnet. Sökningarna gav resultat, men för att inte låsa sig 

vid en databas, användes också ScienceDirect som också är inriktad mot vårdforskning, 

fast i bredare perspektiv.  Sökningen påbörjades 2009-11-03 och avslutade 2009-11-18.  
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Urval 

De sökord som användes för att finna vetenskapliga artiklar var framför allt 

huvudsökorden insomni (insomnia*) och sömnapné (sleep apnea*). Dock användes även 

primär insomnia (primary insomnia*) och sömnproblem (sleep problem*) som 

huvudsökord då de utmärkte sig flera gånger i olika artiklar. Sökorden blev vägvisarna för 

studiens riktning, och hjälpte till att täcka in området långvariga sömnproblem. För att 

endast hitta artiklar som riktades mot syftet användes undersökningsorden stöd (support*), 

vård (care*), egen vård (self-care*), egen hjälp (self-help*), handledare (management*), 

program (program*), kognitiv beteendeterapi (cognitive behavioral therapy*), kognitiv 

beteendeterapi (CBT*) akupunktur (acupuncture*), primär (primary*) och kontinuerlig 

övertryckbehandling (continuous positive airway pressure*). Trunkering användes bakom 

alla ord för att få med alla böjningsformer av orden, och för att säkerställa att inga 

relevanta artiklar missades. Vid sökning efter artiklar som innehöll mer än ett sökord 

användes boolesk sökteknik. Det betyder att grundläggande operator skrevs in mellan 

huvudsökordet och undersökningsorden, det vill säga insomnia* AND care*. För att antalet 

träffar vid sökningarna av artiklar skulle bli hanterbara, kombinerades huvudsökorden 

ibland med fler än ett undersökningsord. I bilaga 2 kan sökorden ses som använts vid 

artikelsökningen. 

 

Inklusionskriterier: 

 

 Vetenskapliga 

 Skrivna på engelska 

 Skrivna någon gång under perioden 1990- 2009 

 Etiskt godkända  

 Behandla primär insomni och sömnapné 

 Behandla långvariga sömnproblem hos personer i åldrarna 16 - 90 år 

 Kvalitativa och kvantitativa artiklar  

Sekundärsökning 

Tre artiklar hittades genom sekundärsökning. Den första hittades då artikeln ”Auricular 

acupuncture versus sham acupuncture in the treatment of women who have insomnia” 

granskades, där stycket i bakgrunden beskrev en annan vetenskaplig studies resultat. Detta 

resultat stämde in på syftet. Studien hette ”Acupuncture for insomnia”.  Den andra artikeln 

hittades då den tidigare gjorda C-uppsatsen ”God natt! – åtgärder för att främja en god 

nattsömn på sjukhus” granskades. Studien som hittades hette, “Music improves sleep 

quality in older adults”. Den söktes upp och blev inkluderad efter sedvanlig granskning. 

Den tredje och sista studien hittades under referenshanteringen i studien ”Effects of 

acupuncture therapy on insomnia” och hette ”Effects of individualized acupuncture on 

sleep quality in HIV disease”.  
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Artikelgranskning 

Under sökprocessen har 30 stycken sammanfattningar lästs och 25 hela artiklar lästs. Vid 

första kvalitetsgranskningen valdes 18 artiklar ut och delades upp mellan författarna. Efter 

den andra granskningen kvarstod det 13 artiklar som ansågs lämpliga för att användas till 

studiens resultat. Av de 13 var det 10 stycken som hittades med hjälp av databaserna, och 

tre stycken som hittades via sekundärsökning. I artiklarna granskades inklusionskriterier, 

metoder, syften, resultat och etiska resonemang. I bilaga 3 kan de granskade och utvalda 

artiklarna ses.  

Analys 

Analysen har gjorts utifrån Fribergs (2006) analysmodell vid en litteraturöversikt. Det 

betyder att analysen har utförts i tre steg. Det första steget gick ut på att artiklarna delades 

lika mellan författarna och att artiklarna granskades noggrant upprepade gånger (a.a.). 

Sammanfattningar och översättningar över artiklarna skrevs först separat av författarna, för 

att därefter diskuteras lättare sinsemellan. Fortsatt granskning av artiklarna gemensamt 

ledde också till exkludering av artiklar som inte passad in på studiens syfte. Därefter lades 

fokus på likheter och skillnader vilket utgör Fribergs (2006) andra steg i modellen. 

Likheter som var relevant för studiens syfta markerades med grön överstrykningspenna, 

och skillnader som var relevanta markerades med rosa överstrykningspenna. För att 

likheterna och skillnaderna i resultatdelarna skulle kunna jämföras och granskas 

gemensamt, skrevs delarna upp i en tabell på ett A4 papper. Likheter och skillnader som 

förekom i två – tre artiklar inkluderades som en kategori. Fribergs (2006) sista steg i 

modellen gick ut på att de likheter och skillnader som hade identifierats sammanställdes till 

ett resultat. Efter en sista genomläsning och gemensam granskning av funna likheter och 

skillnader, gjordes en sammanställning av artiklarnas resultat. De funna resultaten visade 

sig i fem kategorier: egenvård, akupunktur, kognitiv beteende terapi (KBT), kontinuerlig 

övertrycksbehandling(CPAP) samt stödprogram.  

Etiska överväganden 

Det finns flera internationella regelverk och riktlinjer som uttrycker vilka etiska regler som 

gäller vid forskning (Medicinska forskningsrådet, 2003) . Målet med all forskning är att 

kunna beskriva och förklara omvärlden och därigenom få en ökad kunskap (Olsson & 

Sörensen, 2007). Etiska överväganden är ett krav som ställs på alla vetenskapliga studier 

för att kunskapen ska bli trovärdig och användbar (Medicinska forskningsrådet, 2003). I en 

litteraturöversikt står de etiska övervägandena för att forskningsfusk inte får förekomma i 

studierna. Det vill säga stöld av data, fabricering och plagiering av data och förvrängning 

av forskningsprocessen (a.a.). Författarna har hela tiden varit uppmärksamma på att alla 

artiklar som har analyserats har varit vetenskapliga och etiskt godkända. Egna slutsatser 

har tagits utifrån det inhämtade datamaterialet. Ingen plagiering eller fusk har förekommit. 

Referenserna har angivits korrekt så att läsarna lätt kan kontrollera vilka artiklar som har 

använts. 
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RESULTAT 

Vid analysen av de vetenskapliga artiklarna framkom fyra kategorier. Dessa kategorier var: 

egenvård, akupunktur, kognitiv beteende terapi (KBT) och stödprogram. Med hjälp av 

kategorierna kan sjuksköterskan stödja patienterna till bättre sömn och livskvalitet. 

Egenvård 

Enligt Ku, Tsai, och Wong (2008) är vetskapen om vilka möjligheter det finns till egenvård 

vid sömnproblem liten. De flesta patienterna använder sig av receptbelagda läkemedel för 

att somna på kvällarna men få är medvetna om att man kan påverka sin sömn på andra vis 

(a.a.).  

 

En viktig bit när det gäller utövandet av egenvård är att patienterna får riktig information 

och undervisning i hur patienten på bästa vis kan hantera sina sömnstörningar. Orsakerna 

till den dåliga sömnen kan variera, och beroende på vilken typ av sömnproblem patienten 

lider av bör de använda olika egenvårdstekniker (Ku, et al., 2008). 

 

För att personer som lider utav sömnproblem skall kunna sova bra på nätterna är det viktigt 

att vara så aktiv som möjligt på dagarna (Ku, et al., 2008; Koch, Haesler, Tiziani, & 

Wilson, 2006). Att samtala med andra människor, läsa böcker och korsord eller ta 

promenader i naturen gör att både kropp och själ känner sig stimulerad och bidrar till 

trötthetskänslor på kvällen. Detta är en viktig del när det gäller egenvård (a.a.). 

 

Genom att lyssna på lugn musik innan läggdags främjas sömnens kvalitet (Lai, & Good, 

2006). Musiken har en god inverkan på insomningsförmågan och bidrar till längre sömntid. 

Patienter som lyssnar på lugn musik innan de somnar upplever en totalt bättre sömnkvalitet 

än de gjorde innan. Musik är något man kan använda inom egenvården men sjuksköterskan 

kan även använda sig av musiken som ett hjälpmedel att stötta patienter i sin 

sömnproblematik (a.a.).  

 

Genom att läsa böcker och se program rörande sömnens uppgift och varför det är så viktigt 

att sova på nätterna ökar medvetenheten hos patienterna (Cuijpers, Smit, Van Straten, 

Spermon & Verbeek, 2009). En ökad medvetenhet hos deltagarna förändrar den subjektiva 

bedömningen av sömnkvaliteten, dysfunktionella föreställningar och attityder till sömnen, 

depressiva symptom och livskvaliteten (a.a.).  

 

Möjligheten att tillsammans med andra personer med sömnproblem bilda 

självhjälpsgrupper har visat sig vara ett bra komplement till annan behandling (Van 

Straten, et al., 2009). I dessa grupper har man som deltagare möjlighet att delge varandra 

sina upplevelser och erfarenheter om sömnproblem. Detta leder till ökad kunskap hos 

deltagarna om hur man skall hantera sina sömnproblem på ett bra sätt (a.a.). 
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Akupunktur 

Att behandla insomni med hjälp av akupunktur har visat sig ge ett bra resultat. Oberoende 

av vilken akupunkturmetod behandlingen har utförts med har deltagarna i ett flertal studier 

visat på både förbättrad sömnkvalitet- och kvantitet, vilket betyder ökad mängd REM-

sömn, förkortad insomningstid och ökad sovtid (Erlen, Kim & Sok, 2003; Englund, Rolleri 

& Sjöling, 2008).  

 

I Erlen, et. al., (2003) studie uppfyllde alla patienterna innan behandling kriterierna för 

insomni, det vill säga de hade både natt och dag problem. Några sade sig lida av 

uppvaknande flera gånger under natten och sedan ha svårt att somna om, medan andra 

klagade över trötthet och koncentrationsproblem dagtid. Efter att akupunkturbehandling 

hade utförts uppfyllde endast ett fåtal patienter kriterierna för insomni (a.a.).  

 

Vid akupunkturbehandling utförd av sjuksköterskor med en fyra veckors utbildning inom 

akupunktur, blev resultatet mycket positivt hos de patienter som led av långvariga 

sömnproblem. Parametrar som livskvalitet, antal uppvaknanden per natt, sammanlagd 

sovtid och insomningstid blev betydligt bättrade under de tre månader då studien höll på. 

Att det var sköterskor som utförde akupunkturen gjorde ingen som helt skillnad på 

resultatet ansåg flera av deltagarna i studien (Phillips & Skelton, 2001).  

 

Vid en jämförelse av auricular akupunktur (öronakupunktur) och skenakupunktur är 

skillnaderna mellan resultaten marginella. Båda behandlingsgrupperna visar på en tydligt 

ökad sovtid, bättre sömnkvalitet, minskat antal uppvaknanden på natten och minskad 

insomningstid. Den enda parametern som man kan se en tydlig mätbar skillnad på mellan 

de båda grupperna är lättväckthet på morgonen. Deltagarna som fick skenakupunktur och 

som agerade kontrollgrupp, var betydligt svårare att väcka i slutet av behandlingen än vad 

de var innan behandlingen. Behandlingsgruppen däremot som fick auricular akupunktur 

blev mer lätt väckt än innan behandlingen. För övrigt var det en tidsmässig responsskillnad 

på behandlingen. Behandlingsgruppen svarade efter bara tre dagar på behandlingen med 

förbättrad sömn, medan det tog kontrollgruppen två veckor att få lika bra sömn (Englund, 

Rolleri & Sjöling, 2008). 

 

Eftersom behandlingen har använts på över 1000 personer sammanlagt, på både kvinnor 

och män i åldrarna 16-91, och resultatet har varit ungefär lika bra hos alla individer, har 

slutsatsen dragits att alla personer som lider av insomni kan använda 

akupunkturbehandling (Cheuk, Chung, Wong & Yeung, 2009; Englund, Rolleri & Sjöling, 

2008). 

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) 

Studier har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) har en positiv inverkan på problemen 

vid insomni, både de nattliga och de dagliga (Clark, Harvey, Ree, Sharpley & Stinson, 

2007). Patienter upplever att deras arbetskapacitet ökar och att det sociala livet har blivit 

bättre efter KBT. Eftersom terapin hjälper patienterna att se på sömnen på ett nytt sätt, lär 

patienterna kroppen att agera annorlunda vid sömnen. Från att ha svårt att somna om efter 

uppvaknande, ha lång insomningstid och låg total sömntid, visar resultatet att patienterna 
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med hjälp av KBT i genomsnitt somnar om inom 20 minuter efter uppvaknande, att 

insomningstiden är max 17 minuter och att den totala sömntiden är cirka sju timmar (a.a.).  

 

Vid undersökning av KBT effektivitet, har det visat sig att män och kvinnor som har levt 

med insomni i flera års tid, och som uppfyller kriterierna för problemet, kan bli så gott som 

problemfria. Nitton deltagare av 19 möjliga blev problemfria efter en månads KBT (a.a.). 

 

De vanligaste problemen vid insomni är de nattliga symptomen: lång insomningstid, liten 

total sömn, bristande effektiv sömn och lång tid vid insomning efter uppvaknande. Alla 

dessa problem har KBT visat sig påverka positivt. Patienter har beskrivit att de för första 

gången har upplevt hur det är att sova och hur det känns att vara relativt utvilad på 

morgonen (Jansson & Linton, 2005). 

 

Andra dagtidsparametrar förutom koncentration och arbetskapacitet, som har visat sig bli 

bättre och mindre påtagliga hos patienterna med hjälp av KBT, är de negativa symptomen: 

oro, ångest, stress och muskelryckningar. Orolighen har visat sig minska efter 

behandlingen med 29 % utifrån basvärdet, ångesten med 19 % och stressen med 29 % 

(a.a.).  

 

Vid uppföljning hos patienter tre, sex och 12 månader efter avslutad KBT, var resultaten 

lika positiva för de nattliga och dagliga symptomen som de var direkt efter avslutad 

behandling. De parametrar patienterna fortfarande upplevde bra var framför allt synen på 

sömnen, koncentrationen, oron, den totala sömnen, insomningstiden och insomningstiden 

efter uppvaknanden (Clark, et al., 2007). 

 

Vid jämförelse av KBT och andra behandlingar som placebo och relaxation, har resultatet 

visat att KBT har en bättre effekt på både de nattliga och de dagliga symptomen på längre 

sikt än de båda andra behandlingarna. Den totala sömnen hos en majoritet av deltagarna 

ökade från 328 till 361 minuter. Resultatet bevisade också att sjuksköterskor som 

genomgått en KBT-kurs kan ge lika bra KBT-behandling som en utbildad KBT-terapeut, då 

en av studierna i översikten utfördes av sjuksköterskor som läst en sju veckors KBT-kurs 

(Tsai, Wang & Wang, 2005).  

Stödprogram 

Ett bra sätt för sjuksköterskor att stödja patienter med sömnapné, är att utbilda och 

informera dem, samt hjälpa dem att förstå sin situation (Girard, et al., 2006; Amorós, et al., 

2008).  

 

För en patient som precis har fått diagnosen sömnapné, kan ett utbildningsprogram baserat 

på information och stöttning om bland annat CPAP- vård ge en ökad förståelse för 

sjukdomen. Eftersom programmet består av flera olika moment finns det alltid någon del i 

programmet som kan hjälpa patienter att förstå sin sjukdom. Att fördela patienterna i 

grupper om fyra personer, gör att de kan stötta varandra och ta del av varandras 

erfarenheter(Girard, et al., 2006). 

 

Det upplevs positivt av patienterna att det alltid är samma sjuksköterska eller vårdare som 

de träffar vid utvärderingarna och intervjuerna under stödprogrammen. De beskriver det 
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som betryggande och lugnande då sjuksköterskan redan har en vetskap av den enskildes 

situation (a.a.).  

 

Information och diskussioner angående CPAP-behandling, symptom på sömnapné, dagliga 

livet med CPAP, riskfaktorer med sömnapné och det sociala livet gör att patienterna får en 

ökad förståelse för den kliniska informationen och vikten av att använda CPAP: en (Girard, 

et al., 2006; Amorós, et al., 2008). Vid en uppföljning tre månader efter en 

utbildningsperiod, använder de nydiagnostiserade patienterna CPAP: en hela natten, och de 

patienter som har haft CPAP-behandling tidigare men använt den dåligt, har ökat 

användandet med en timme (Girard, et al., 2006).  Utbildningsprogram har också visat sig 

ge ökad livskvalitet, förbättrat socialt liv och förbättrad sömn. Patienter upplever att deras 

liv har blivit enklare när de förstår sin sjukdom (Girard, et al., 2006; Amorós, et al., 2008).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa vilka åtgärder sjuksköterskor kan tillämpa för att stödja 

patienter med långvariga sömnproblem. För att kunna uppfylla studiens syfte och samtidigt 

få en översikt över forskningen inom området ”stödjande åtgärder”, valdes metoden 

litteraturöversikt.  Arbetsprocessen har följt Fribergs (2006) modell av en litteraturöversikt. 

Ett val som i efter hand har visats sig vara bra, då modellen är väl strukturerad och tydligt 

beskriven. Arbete har underlättats betydligt då stegen har följts.  

 

I studien användes både kvalitativa och kvantitativa artiklar i datainsamlingen. Detta för att 

resultatet skulle bli så trovärdigt som möjligt. I efterhand kunde fördelar ses med att inte 

enbart använda sig av kvalitativa- eller kvantitativa artiklar, då olika metoder ger olika 

vinklingar av resultaten. Genom att använda både kvalitativa- och kvantitativa artiklar 

ökade också antalet relevanta artiklar.  

 

Vid första sökningen, inspekterades tre databaser, PubMed, CINAHL och ScienceDirect. 

Sökningen i PubMed blev en besvikelse då ett flertal artiklar var svåra att hitta. CINAHL i 

sin tur hade flera relevanta artiklar inom området. ScienceDirect som är en stor databas, 

var lite svårare att hantera men gav ändå flera bra artiklar. Därför beslutades det att endast 

de två sistnämnda baserna skulle användas. Enligt Polit och Hungler (1999) står databasen 

CINAHL för en stor del av omvårdnadsforskningen. CINAHL är också den viktigaste 

databasen för sjuksköterskor och på grund av det användes CINAHL som en huvuddatabas 

och ScienceDirect som en kompletterande databas. Medvetenheten finns att användning av 

flera databaser skulle kunna ha ökat mängden intressanta artiklar. Men i och med att 

tidsramen var för kort för att hinna läsa flera artiklar, och Polit och Hungler (l999) ansåg 

att CINAHL var den ledande databasen för sköterskor, upplevdes det som tillräckligt med 

två databaser. 

 

Vid analysförfarandet uppstod vissa problem då de kvantitativa artiklarnas resultat skulle 

analyseras. Då vår kunskap av att tolka tabeller och statistiska uträkningar var bristande, 

fastnade vi lite i arbetet. Men med hjälp av den lilla text som fanns med till tabellerna och 
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uträkningarna gick resultatet någorlunda att analysera och tolka ändå. Som Friberg (2006) 

beskriver presenteras resultaten olika, de kvantitativa resultaten med hjälp av siffror och de 

kvalitativa med hjälp av ord. 

 

Om studien skulle ha gjorts utefter en kvalitativ metod istället, skulle en 

observationsundersökning ha utförts. Studien skulle ha utgjorts av att författarna skulle ha 

observerat sjuksköterskor som vårdar patienter med långvariga sömnproblem. På så vis 

skulle författarna få reda på hur sjuksköterskor bemöter och stödjer dessa patienter.  

Resultatdiskussion 

Långvariga sömnproblem är ett stort folkhälsoproblem, där de drabbade inte vet vad de ska 

göra för att lindra sina problem, eller vart de ska vända sig för att få hjälp. En del av dem 

intalar sig att problemen inte är någon fara, medan andra är rädda för att inte bli betrodda 

av vården då de söker hjälp. Att leva med insomni och sömnapné under längre tid leder till 

ökad risk att utveckla diabetes 2, hypertoni, fetma, hjärt- kärl sjukdomar och depression 

(Henriksson, 2006; Nilsson & Rööst, 2002). För att sjuksköterskorna ska kunna hjälpa 

dessa patienter och ge både fysisk och psykisk stöttning, behöver de ha både teoretiska och 

praktiska kunskaper om åtgärder vid långvariga sömnproblem. Den här studien gjordes för 

att öka våra kunskaper, samt för att ge en översikt över åtgärder sköterskorna kan tillämpa. 

Syftet var att belysa vilka åtgärder sjuksköterskorna kan tillämpa för att stödja patienter 

med långvariga sömnproblem. Av de artiklar som valts ut och analyserats, har ett resultat 

sammanställts och kategoriserats. 

 

De fyra kategorier som identifierades var olika åtgärder som sjuksköterskorna kan 

informera om till patienterna, och stötta dem med. De delades upp i: egenvård, akupunktur, 

kognitiv beteende terapi och stödprogram. För sjuksköterskorna i sitt yrkesutförande 

fungerar kategorierna som vägvisare.  

 

Det är vetenskapligt granskade åtgärder som tas upp i resultatet. Åtgärder som för några år 

sen endast utfärdades av specialistutbildad personal utförs nu av allmänsjuksköterskor som 

läst kurser (Erlen, Kim & Sok, 2003). Inom till exempel akupunkturen var det för cirka tio 

år sen endast legitimerade akupunktörer som gav de olika akupunkturbehandlingarna. I dag 

är det en av sjuksköterskornas uppgifter då de ska hjälpa patienter med insomni och 

sömnapné (Heyerdahl & Lystad, 1991). Trots detta finns det brisande forskning som 

stödjer eller belyser hur resultaten av olika åtgärders utförande blir, då en sjuksköterska har 

gett en behandling. I en majoritet av de artiklar som läst under analysförfarandet har 

behandlingarna utförts av legitimerade akupunktörer, och inte av sjuksköterskor. Vid 

kognitiv beteende terapi var det framför allt psykologer som behandlade. Enligt Clark, 

Harvey, Ree, Sharpley & Stinson (2007) är anledningen till att legitimerad personal 

används i studier att utgångsläget ska vara bästa möjliga för resultatet. Enligt Girard, et al., 

(2006) används specialutbildad personal i studier, för att deltagarna blir lugnare och 

säkrare då de vet att behandlaren har rutin. 

 

Eftersom det är sjuksköterskor som ska vårda den här patientgruppen, bör det vara mer 

relevant att veta hur resultaten blir då sköterskor har utfört och jämfört olika behandlingar, 

istället för att veta hur resultatet blir då specialutbildad personal har utfört behandlingar. I 

Erlen, Kim och Soks (2003) studie ”Effects of acupuncture therapy on insomnia” har det 
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visat sig att akupunkturbehandling som utförts av en sjuksköterska, har exakt lika bra 

effekt på långvariga sömnproblem, som akupunkturbehandling som utförts av en 

legitimerad akupunktör (a.a.). Resultaten från studien är relevanta och informativa inför 

fortsatt forskning och omvårdnad. Att få reda på hur resultatet av en behandling blev, då en 

psykolog utförde kognitiv beteende terapi känns irrelevant för en sjuksköterska, i 

jämförelse med Erlen, Kim och Soks studie.  

 

I de fåtalet studier där åtgärderna har utförts och stöttats av sjuksköterskor har resultaten 

visat sig vara lika bra som där åtgärderna utförts av specialutbildade akupunktörer. 

Deltagarna har varit nöjda, och resultatet har varit positivt (Erlen, Kim & Sok, 2003). 

I Phillips & Skeltons (2001) studie gavs akupunkturbehandlingen endast av sjuksköterskor. 

Flera av deltagarna upplevde att behandlingen blev bättre då sjuksköterskan gav 

akupunkturbehandlingen, än när en specialistutbildad akupunktör gav den (a.a.).  

Förklaringen på det är förmodligen att sjuksköterskan har en helt annan kontakt med 

patienten än en utomstående vårdare, i det här fallet en akupunktör. Interaktionen mellan 

sjuksköterskan och patienten är både starkare och tryggare, än med en främling. Enligt 

Travelbee (1971) skapas en unik människa – till – människa relation med hjälp av 

interaktionen. Detta i sin tur skapar goda förutsättningar för ett bra samarbete (a.a.). 

Eftersom varje patient har en och samma sjuksköterska vid varje vårdtillfälle skapas ett 

förtroende mellan de båda, vilket gör att omvårdnaden kan bli bättre.   

 

Resultatet visar att egenvård är en stor del i behandlingen vid långvariga sömnproblem. 

Där har sjuksköterskan en viktig roll när det gäller att informera och stötta patienterna 

genom olika egenvårdsmetoder.  

 

Enligt Ku, Tsai, och Wong (2008) är vetskapen om vilka möjligheter det finns till egenvård 

liten hos patienterna som lider utav sömnproblemen. När kunskapen rörande egenvården 

inte finns använder allt fler sömntabletter som ett alternativ. För att minska användandet av 

sömntabletter och öka sömnkvaliteten hos patienterna är det viktigt att sjuksköterskan både 

har den teoretiska och praktiska kunskapen att hjälpa och stötta (a.a.).  

 

Orsakerna till den dåliga sömnen kan variera och beroende på vilken typ av 

sömnproblematik patienten lider av bör olika egenvårdstekniker användas  

(Ku, et al., 2008). Om sjuksköterskan ökar medvetenheten hos patienterna genom 

information och övningar, blir det lättare för patienterna att hantera och acceptera sina 

sömnproblem (Van Straten, Cuijpers, Smit, Spermon, & Verbeek, 2009).  

 

Eftersom att resultatet visar på att det saknas information rörande sömnproblemen insomni 

och sömnapné hos både patienterna och hos sjuksköterskorna är det av stor vikt att det görs 

fler studier om hur sjuksköterskorna kan hjälpa dessa två patientgrupper. Men det behövs 

också forskning som belyser hur patienterna själva upplever sin situation och vilket behov 

av hjälpinsatser som finns.   
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Betydelse för vårdandet 

Den sista fasen i Fribergs (2006) arbetsgång vid litteraturöversikt utgörs av en beskrivning 

av resultatets betydelse för vårdandet (a.a.). 

På sjukhusen ligger oftast fokus på medicinska eller kirurgiska åkommor. Vikten av en god 

nattsömn prioriteras bort då andra större problem upptar personalens tid. Även på 

vårdcentraler och inom hemsjukvården är kunskapen oftast vag och det är inte alltid som 

personalen tar patientens klagomål på allvar. Men trots att det finns brister inom 

sjukvårdens instanser är det trots allt inte bara det som sätter käppar i hjulen. 

Många människor som lider av sömnbesvär söker sällan hjälp själva utan anser att 

problemen snart går över. Detta är ett bekymmer då sömnproblemen i längden leder till 

sjukdomar som hypertoni, hjärt- kärlsjukdomar, fetma och typ 2 diabetes. Om 

sömnproblemen togs mer på allvar skulle antalet personer som drabbas av följdsjukdomar 

minska vilket i sin tur besparar både den drabbade och sjukvården jobb och lidande. Det är 

viktigt att information om varför sömnen är så viktig för vår hälsa sprids ut i samhället och 

inte minst ut på alla avdelningar på sjukhusen runt om i landet. Först när kunskapen finns 

hos sjuksköterskorna om vad och hur de kan hjälpa patienter med sömnproblem finns 

möjligheten att hindra problemen från att växa och bli större.  

Slutsats 

I studiens resultat framkom fyra olika kategorier som sjuksköterskan måste vara medveten 

om för att kunna stödja patienter som lider av långvariga sömnproblem till en bättre sömn. 

Dessa kategorier är åtgärder som sjuksköterskan kan informera om, ge stöd i eller utföra. 

Vid egenvård kan sjuksköterskan rekommendera och informera om vilka 

egenvårdsmetoder som finns och hur patienten skall utföra dessa på ett korrekt vis. 

Medhjälp av akupunktur kan sjuksköterskan öka livskvaliteten hos patienterna genom att 

fördela energin i kroppen. Patienternas attityd och syn på sömnen förändras till det positiva 

genom att sjuksköterskan använder kognitiv beteende terapi som stöd. Hos patienter som 

lider av sömnapné ökar användandet av CPAP: en samt medvetandet om varför sömnen är 

så viktig hos patienterna med hjälp av stödprogram. 

 

Forskningen kring de långvariga sömnproblemen har ökat kraftigt de senaste tio åren, och 

kommit fram till att det finns åtgärder att använda vid sömnproblem. Men trots det finns 

det fortfarande bristande kunskap om hur sköterskorna kan ge de behandlingar och det 

stödet som patienterna med insomni och sömnapné behöver. Därför skulle det behövas mer 

forskning som undersöker hur resultaten vid de olika behandlingarna blir då det är 

sköterskor som ger de olika behandlingarna samt hur sjuksköterskorna själva upplever sin 

kunskap rörande dessa två patientgrupper. 
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Bilaga 1- Analys modell 

 

 

 

 

 

Figur 1: Olika steg i Fribergs (2006) analysmodell vid en litteraturöversikt
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Bilaga 2- Översikt över sökorden 

Sökord i CINAHL Antal träffar Antal valda artiklar 

insomnia* 468  

insomnia* AND support* 33  

insomnia* AND care* AND support* 14  

Insomnia* AND care* 96  

insomnia* AND self-care* 7 1 

insomnia* AND self-help* 4 1 

insomnia* AND support* AND management* 7  

insomnia* AND program* 24  

insomnia* AND cognitive behavioral therapy* 10  

insomnia* AND CBT* 8  

insomnia* AND acupuncture*  8 2 

primary insomnia* AND CBT* 2 1 

sleep apnea* 438  

sleep apnea* AND program* 7 1 

sleep apnea* AND continuous positive airway 

pressure* 

109  

sleep problem* AND management* 64 1 

sleep problem* AND self-care* 2 1 

   

Sökning I Science Direct (endast i journal) Antal träffar Antal valda artiklar 

insomnia* 26996  

insomnia* AND program* 9467  

insomnia* AND program* AND primary* 6055  

insomnia* AND cognitive behavioral treatment* 5581 1 

sleep apnea*AND program* AND primary* AND 

continuous positive airway pressure* 

882 1 

   

Sekundär sökning  3 

Totalt  13 

 

Figur 2: Överblick över de sökord som användes vid artikelsökningen
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Bilaga 3- Analyserad litteratur 

 
Nr Litteratur Syfte Metod Resultat 

1 Titel: Efficacy of a training program on 

sleep apnea-hypopnea syndrome aimed at 

primary care physicians  

Författare: Amorós, C., Chiner-Vives, E., 

Martínez-García, M., Masa-Jiménez, F., 

Román-Sánchez, P., Soler-Cataluna, J., & 

Quiles, L. 

Tidskrift: Arch Bronconeumol 

Årtal: 2008  

 

Undersöka om ett primärt 

träningsprogram kan minska 

behovet av remisser hos 

patienter som lider av 

SAHS. 

Kvantitativ: 

experimentell 

randomiserad 

studie 

 

 

Träningsprogrammet för SAHS påverkade det primära 

vårdandet positivt. Förändringar till det bättre skedde både inom 

det kvantitativa och kvalitativa delen av sömnen. Färre remisser 

för CPAP skrevs då sömnspecialisten och patienterna efter 

stödprogrammet kom bättre överens om sömnhygien. 

2 Titel: Acupuncture for insomnia (Review) 

Författare: Cheuk, D., Chung, K., Wong, 

V., & Yeung, J. 

Tidskrifter: The Cochrane Library 

Årtal: 2009 

Att fastställa effekten och 

säkerheten med akupunktur 

behandling för att lindra 

insomni. 

Kvalitativ:  

litteraturöversikt 

Litteraturen visar på att akupunktur ger bättre livskvalitet, 

snabbare insomningstid, färre uppvaknande under natten, mer 

kvalitets sömn och längre sovtid. Vid jämförelse mellan olika 

akupunktur metoder var resultatet lika bra. 

3 Titel: An open trial of cognitive therapy 

for chronic insomnia 

Författre: Clark, D., Harvey, A., Ree, M., 

Sharpley, A., & Stinson, K. 

Tidskrift: Behaviour research and therapy 

Årtal: 2007 

Undersöka om kognitiv 

beteende terapi minskar 

både dagtidssymtomen och 

natt symtomen vid insomni. 

Kvantitativ: 

observations 

studie 

Före behandlingen uppfyllde 100 % av deltagarna kriterierna för 

primär insomni. Vid uppföljning tre, sex och 12 månader efter 

behandlingen, uppfyllde 0 % av deltagarna kriterierna för 

insomni. Både nattsymtom och dagtids symtom hade blivit 

mindre. Deltagarna upplevde sig ha fått påtagligt bättre attityd 

gentemot sömnen. 

4 Titel: Self-help treatment for insomnia 

through television and book: A 

randomized trial 

Författare: Cuijpers, P., Smit, F., 

Spermon, M., van Straten, A., & Verbeek, 

I 

Tidskrift: Patient Education and 

Counseling 

Årtal: 2009 

Undersöka effekterna av 6 

veckors självhjälpskurser för 

insomni. 

Kvantitativ: 

experimentell 

randomiserad 

studie 

Båda grupperna förbättrade sina sömnbeteenden utifrån deras 

basvärden. Däremot kunde ingen resultatskillnad urskiljas 

mellan de båda grupperna.  Deltagarna i behandlingsgruppen 

ansåg själva att de hade fått en mer kvalitativ sömn, bättre 

attityd till sömnen, mindre depression symtom och ökad 

livskvalitet. 



D 
 

 
Nr Litteratur Syfte Metod Resultat 

5 Titel: Auricular acupuncture versus sham 

acupuncture in the treatment of women 

who have insomnia  

Författare: Englund, E., Rolleri, M., & 

Sjöling, M. 

Tidskrift: The Journal of alternative and 

complementary medicine 

Årtal: 2008 

 Att undersöka om auricular 

akupunktur har en effekt på 

sömn parametrarna hos 

personer med insomni. 

Kvantitativ: 

experimentell 

randomiserad 

studie. 

 

 

 

Både behandlingsgruppen och kontrollgruppen visade på 

förbättrade sömnkvalitet och sömnmängd. Behandlingsgruppen 

visade på mindre sovtid på morgonen och minskad trötthet på 

dagen än kontrollgruppen. 

6 Titel: Effects of acupuncture therapy on 

insomnia 

Författare: Erlen, J., Kim, K., & Sok, S. 

Tidskrift: Journal of Advanced nurcing 

Årtal: 2003 

Syftet med studien är: 1. Att 

identifiera trenden med 

akupunktur från 1975-2002. 

2. Att undersöka orsakande 

faktorer. 3. Att värdera 

effekten av akupunktur 

terapi hos äldre. 

Kvalitativ: 

litteraturöversikt 

De flesta studierna var från Kina, och i behandlings syfte av 

insomni var de flesta ifrån -90 talet och framåt. Det visade sig 

att det fanns en mängd olika saker som orsakad insomni: stress, 

oro, skiftjobb eller nattjobb, ekonomiska problem m.m. Av elva 

studier visade det sig att 9 studier hade god effekt på deltagarna. 

Deras sömn förbättrades och koncentrationsproblemen 

minskade.   

7 Titel: A new educational program for 

patients suffering from sleep apnea 

syndrome 

Författare: Girard, A., Golay, A., 

Grandin, S., Lebas, P., Métrailler, J-C., 

Rochat, T., Victorion, M., & Ybarra, J. 

Tidskrift: Patient Education and 

Counseling 

Årtal: 2006 

Att skapa ett nytt trovärdigt 

och fungerande 

patientrelaterat 

utbildningsprogram för 

patienter som lider av 

sömnapné. 

Kvantitativ: 

experimentell 

studie 

Det preliminära resultatet visar att patientens sömnskala tre 

månader senare vid uppföljning är bättre än före behandlingen. 

Deltagarna har fått bättre livskvalitet, och framför allt använder 

deltagarna CPAP: en mer under natten än vad de gjorde 

tidigare.   

8 Titel: Music improves sleep quality in 

older adults 

Författare: Good, M., & Lai, H-L 

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing 

Årtal: 2006 

Är att utreda effekten av 

lugn musik på äldre kvinnor 

och män i Taiwan, som lider 

av långvariga sömnproblem. 

 

Kvantitativ: 

experimentell 

randomiserad 

kontrollstudie 

Efter tre veckor med lugn musik, har experimentgruppens sömn 

kvalitet ökat, totala sömnen blivit längre, insomningstiden blivit 

kortare och uppvaknandena färre på natten. Även 

dagtidssymtomen har blivit bättre. 



E 
 

 
Nr Litteratur Syfte Metod Resultat 

9 Titel: Effectiveness of sleep management 

strategies for residents of aged care 

facilities: findings of a systematic review 

Författare: Haesler, E., Koch, S., Tiziani, 

A., & Wilson, J 

Tidskrift: Journal of Clinical Nursing 

Årtal: 2006 

1. Att få en översikt över de 

effektivaste hjälpmedlen mot 

långvariga sömnproblem. 

2. Att identifiera den 

vanligaste metoden att 

diagnostisera långvariga 

sömnproblem. 

 

Kvalitativ: 

systematisk 

litteraturöversikt 

Många olika hjälpmedel fins det att tillgå för att förbättra sömnen 

hos äldre. Det mest effektiva är att förebygga störd nattsömn, 

genom att minska ljus och ljud, inget spring i korridorerna m.m. 

På dagtid kan ljusterapi, lugn musik, träning och aktivering hjälpa 

sömnproblemen. Läkemedel mot sömnproblemen under längre tid 

visar sig ge mer problem än vad de gör nytta. Det vanligaste 

diagnosverktyget är den ”enklare sömnmätningen” som 

patienterna bär med sig om bröstkorgen och magen och som 

avläser andningsrörelser m.m. 

10 Titel: Cognitive-behavioral group therapy 

as an early intervention for insomnia: a 

randomized controlled trial 

Författare: Jansson, M., & Linton, S. 

Tidskrift: Journal of occupational 

rehabilitation 

Årtal: 2005 

Att jämföra effekterna av två 

tidiga behandlingar (egenvård 

med hjälp av 

informationspaket och 

kognitiv beteende terapi) hos 

patienter med insomni. 

Kvantitativ: 

experimentell 

randomiserad 

kontroll studie 

Resultatet visade att deltagarna efter behandling hade bättre 

attityd och syn på sömnen än innan. Dagtidsymtom som stress, 

koncentrationsproblem, oro, ångest och trötthet var betydligt lägre 

inom behandlingsgruppen än inom kontrollgruppen. Efter KBT 

upplevde deltagarna att den totala sömnen var längre, att de 

vaknade färre gånger per natt och att de somnade snabbare på 

kvällen.  

11 Titel: Self-care management of sleep 

disturbances and risk factors for poor sleep 

among older residents of Taiwanese nursing 

homes. 

Författare: Ku, Y-C., Tsai, Y-F., & Wong, 

T. 

Tidskrift: Journal of Clinical Nursing 

Årtal: 2008 

Att utforska 

egenvårdsprodukter och 

strategier för sömnstörningar. 

Belysa vilka riskfaktorer som 

finns för dålig sömn bland 

äldre som är boende på 

vårdhem i Taiwan. 

 

Kvantitativ: 

Experimentell 

studie 

 

Den vanligaste metoden vid egenvård hos äldre var läkemedel. 

Inlärningsproblem gjorde att det var det lättaste alternativet för de 

äldre. Ordentlig och grundlig information uppskattades hos 80 % 

av deltagarna. Det hjälpte dem att verkligen få en chans att lära 

sig använda nya egenvårdsmetoder, och hur de skulle följas. 

12 Titel: Effects of Individualized 

Acupuncture on Sleep Quality in HIV 

Disease. 

Författare: Phillips, K & Skelton, W. 

Tidskrift: Journal of the Association of 

nurses in aids care  

Årtal: 2001 

Syftet är uppdelat i tre delar: 

1. Undersöka sömnkvalitet 

hos HIV patienter. 2. Testa 

relationen mellan smärta och 

sömnkvalitet. 3. Testa 

effektiviteten av 

akupunkturbehandling emot 

insomni hos patienter med 

HIV. 

Kvantitativ: 

Experimentell 

studie 

Då det var sjuksköterskor som utförde akupunkturbehandlingarna 

var tryggheten hög bland patienterna. En tydlig koppling mellan 

smärta och sömnproblemen kunde ses i resultatet, och 60 % av 

patienterna som hade HIV, led också av dålig sömn. Efter 

akupunkturbehandlingen förbättrades sömnen betydligt och 

patienterna kände sig mer avslappnade än var de varit innan 

behandlingarna.  
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Nr Litteratur Syfte Metod Resultat 

13 Titel: Cognitive behavioural therapy for 

primary insomnia: a systematic review 

Författare: Tsai, P-S., Wang, M-Y., 

& Wang, S-Y. 

Tidskrift: Journal of Advanced  Nursing 

Årtal: 2005 

Att värdera den kognitiva 

beteende terapins effekt på 

patienter som lider av 

insomni. 

Kvalitativ: 

litteraturöversikt 

Förbättrat helhetsintryck av sömnen. Ökad mängd total sömn, 

mindre uppvaknande på natten, kortare insomningstid, kortare 

insomning efter uppvaknande och ökad mängd kvalitets sömn. 

Deltagare slutade använda sömnmedel, då KBT- behandlingen 

hade bättre effekt på sömnen. 

 

Figur 3: Översikt över de artiklar som valdes ut för att analyseras till resultatet. 
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Bilaga 4- Arbetsfördelning 

v.45: Den här veckan har arbetet till stor del framskridit med gemensam kraft. 

Arbetsprocess har planerats och en tidsplan har skrivits. Gemensamma beslut, har gjort att 

arbetets struktur och syfte har förändrats, och bakgrunden kompletterats. Tisdagen och 

onsdagen uppdaterade Veronica bakgrunden, medans Johanna strukturerat studiens upplägg 

och började fundera på sökord. Torsdagen och fredagen började vi söka artiklar 

gemensamt, skrev ut allt som var intressant enligt sammanfattningen, fördelade artiklarna 

jämt emellan oss och började granska artiklarna. Telefonkontakt har vi haft vid behov. 

 

v.46: Måndag- onsdag sökte vi artiklar var för sig, skriv ut intressanta och granskade dem. 

Efter granskning exkluderades de artiklar som inte passade in i studien och de kvarvarande 

översattes till svenska för att lättare kunna analyseras. Onsdagen träffades vi och gick igen 

våra artiklar. Vi diskuterade och jämförde våra artiklar, och tillsammans exkluderades 

ytterligare ett antal artiklar. Åter igen delades artiklar jämt. Den här gången delades 

artiklarna upp efter åtgärder. Johanna fick börja söka efter likheter och skillnader i de två 

stora områdena egenvård och CPAP- vård, och Veronica fick söka efter likheter och 

skillnader i de lite mindre områdena akupunktur, stödprogram och kognitiv beteende 

terapi. Torsdagen och fredagen gick åt att analysera artiklarna, det vill säga söka efter 

likheter och skillnader i resultaten. Telefonkontakt vid behov. 

 

v.47: Måndag och tisdagen användes till analysering av artiklarna. Grön överstrykspenna 

för likheter och rosa för skillnader. Onsdagen träffades vi åter och gick igenom våra 

artiklar. Skillnaderna och likheterna i artiklarna gicks igenom, och eventuella delar i de 

redan utvalda kategorierna började hittas. Torsdagen använde vi gemensamt till att besluta 

oss för vad resultatet skulle bestå av. Fredagen började vi var för sig att skriva på våra 

resultatdelar.  

 

v.48: De tre första dagarna i veckan gick åt till att börja formulera och skriva ihop våra 

resultat. Vi skickade de skrivna delarna i mellan oss via mail för att hjälpa och stötta 

varandra då vi körde fast. Torsdagen och fredagen träffades vi för att ta ett avbrott i resultat 

skrivandet, och istället börja skriva om metoden. Vi gjorde också en figur över de använda 

sökorden och en figur över de analyserade artklarna.  Inledningen och 

problemformuleringen som var tvungna att uppdateras diskuterades.  

 

v.49: Måndag användes till fortsatt resultatskrivning var för sig. Tisdagen och onsdagen 

började Johanna att skriva ihop en sammanfattning på svenska och engelska, medans 

Veronica fixade i ordning bilagorna och uppdaterade referenslistan. Onsdagen hade vi 

också sedvanlig handledar träff. På torsdagen började Johanna skriva metoddiskussionen 

och Veronica resultatdiskussionen. Fortsatt skrivning hela fredagen, då metoddelarna även 

skickades mellan oss för att kunna granskas.  

 

v.50: Måndag skrev vi enskilt på diskussionen. Tisdagen fixade Veronica i ordning tabellen 

över de analyserade artiklarna, och Johanna läste igenom arbetet och korrigerade fel och 

formuleringar. Onsdagen, träffade vi åter handledaren. Skrev i ordning tipsen och hjälpen 

vi fått. Torsdagen och fredagen skrev vi enskilt på resultatdiskussionen. Via telefonkontakt 

diskuterade vi resultatet för att få ihop det bra. 



H 
 

v.51: Måndag ägnade vi åter åt resultatdiskussionen. Tisdagen var vi nere i biblioteket och 

fick hjälp att designa studien. Åter hemma skrev vi tillsammans ihop slutsatsen av studien. 

Onsdag skickade vi iväg en anmälan om arbetet och fortsatte att skriva på 

resultatdiskussionen. Torsdagen och fredagen lästes studien igenom och finjusterades. 

Referenserna sågs över. Telefonkontakt flera gånger per dag för att diskutera våra skrifter.   

 

v.52: Måndag gick åt till att kontrollera referenser och granska text. Gjorde gemensamt en 

opponering på arbetet. Med hjälp av handledare har vi läst igenom arbetet flera gånger och 

rättat meningsföljder och stavfel. Känner oss nöjda för tillfället. Finns alltid text att 

förbättra. Tisdag diskuterade vi arbetet lite och skickade in det. 

 

v.1 Måndag till onsdag sitter vi var för sig och granskar en annan grupps examensarbete. 

Torsdag och fredag skriver vi gemensam ihop en opponering. Tordag och fredag går vi 

också igenom vårt arbete igen och korrigerar några delar. 

 

v.2: Måndag går vi genom vårt arbete igen och det arbetet vi ska opponera på. Tisdag kl. 

8.00 opponering på det arbete vi har granskat. 13.00 är vi åhörare vid en opponering. 

Onsdag kl. 13.00 försvarar vi vårt examensarbete. 

 

 
 


