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Abstrakt       

Bakgrund: Ungefär 200 000 personer av den svenska befolkningen lider av 

sömnapné, och det är vanligast hos män. Sömnapné går att sammankoppla 

med flera olika typer av följdsjukdomar och ökade risker för olyckor p.g.a. 

trötthet. Syfte: att belysa hur sjuksköterskor kan hjälpa till att förbättra hälsa 

hos de patienter som lider av sömnapné. Metod: En litteraturöversikt som 

beskriver kunskapsläget gällande sjuksköterskans roll vid omvårdnaden 

kring sömnapné genomfördes. Litteratursökningar gjordes i Academic Se-

arch Elite, Cinahl, Psych Info och PubMed. Inklusions- och exklusionskrite-

rier sattes upp och de artiklar som passade in på dessa och syftet klassifice-

rades efter en tregradig skala. Åtta artiklar användes i resultatet. Litteraturen 

genomlästes, meningsenheter plockades ut som sedan bildade tre kategorier: 

sjuksköterskans observation/bedömning, sjuksköterskans information och 

sjuksköterskans behandling. Resultat: Redovisades under dessa kategorier, 

och visade att sjuksköterskan har en viktig del i att upptäcka och behandla 

sömnapné. Diskussion: Det finns receptfria hjälpmedel att tillgå, sjukskö-

terskan har ett viktigt jobb att förmedla kunskap om dessa till patienter och 

deras anhöriga. De kan även hjälpa de drabbade att göra livsstilsförändringar 

som kan gynna deras sjukdomsbild. Slutsatsen är att en ökad kunskap om 

sömnapné inom sjukvården skulle göra att fler drabbade kan få en diagnos 

på sitt problem och mycket tidigare. 

 

Nyckelord: hälsa, litteraturstudie, omvårdnad, prevention, sömnstörningar    
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Inledning 

Många känner till, har träffat på eller kanske till och med har sovit i samma rum 

som någon som snarkar. När det är någon som snarkar ordentligt går det nästan 

inte att missa. Vad som inte är lika vanligt men lika farligt för den drabbade är att 

vissa drabbas av sömnapné, andningsuppehåll som inträffar under sömnen. 

Bakgrund  

Frekvens och uppkomst 

Ungefär 200 000 personer (ca 4 % av män och 2 % av kvinnor) av den svenska 

befolkningen lider av sömnapné. Om luftvägarna under sömn blockeras helt upp-

står ett tillfälligt andningsuppehåll en så kallad sömnapné. Dessa andningsuppe-

håll kan vara från tio sekunder och upp till en minut. Obstruktiv sömnapné är den 

vanligaste formen av sömnapné och innebär att den drabbade har upprepade and-

ningsuppehåll under sömnen, i en del fall ända upp till hundratals gånger per natt 

(URL 1). 

Obstruktiv sömnapnésyndrom uppkommer i många fall efter flera års snarkning, 

då en volymökning av vävnaden i svalget förekommer och en känselstörning upp-

står i svalget. Detta uppstår på grund av att tungroten sugs fast mot svalgväggen 

och svalget ”faller samman”. Det är inte alltid som anhöriga till någon som lider 

av obstruktiv sömnapné vågar sova i ett annat rum än sin partner på grund av att 

det är rädda att den drabbade ska helt sluta andas (Langius-Eklöf, 2001, s. 116-

117). 

 

Könsskillnader  

Manligt kön, övervikt och en ålder över femtio år är tre faktorer som ökar risken 

för att drabbas av sömnapné, men även andra saker som tobak, alkohol, näspoly-

per, astma och de ärftliga faktorerna spelar in.  

Sömnapné är vanligare bland män på grund av att de har en annan uppsättning av 

hormoner och annorlunda fördelning av kroppsfett än kvinnor. Överviktiga drab-

bas lättare på grund av att fett samlas i gommen, svalget och under tungan. Om 

magen trycker mot andningsorganen och bröstet påverkar även det (URL 1). En-

ligt Bixler et al. (2000) drabbas kvinnor mindre ofta av sömnapné än män.  
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De visar även att postmenopausala kvinnor som får hormonterapi hade reducerad 

risk att drabbas, dock var risken för postmenopausala kvinnor som inte fick hor-

monterapi oförändrad i förhållande till övriga populationen. Förslag har fram-

kommit att behandling av hypertonin skulle kunna reducera frekvensen av sömn-

störande-andning (Bixler et al., 2000). Studier har visat på en koppling mellan 

obstruktiv sömnapné och hjärt- och kärlsjukdomar (Karachaliou, Kostikas, Pasta-

ka, Bagiatis & Gourgoulianis, 2007). 

 

Livsfaktorer  

Sömnapné kan kopplas samman med ett flertal allvarliga sjukdomar, obehandlat 

kan det på sikt leda till diabetes, högt blodtryck och hjärtsjukdomar. Det har även 

bevisats att de som inte sover ordentligt på natten löper högre risk att bli inblan-

dade i olyckor på arbetet. De blir även känsligare för stress(URL 1). 

 

Huvudvärk framför allt på morgonen är en del av det dagliga livet hos många pa-

tienter som lider av obstruktiv sömnapné. Det finns starka bevis på samband mel-

lan obstruktiv sömnapné och huvudvärk. Både män och kvinnor som lider av ob-

struktiv sömnapné ofta upplever symtom som påverkar det dagliga livet (Ulfberg, 

Carter, Talbäck, & Edling, 1996). 

Sömnapné gick att se i en större utsträckning bland personer som rökte, hade ett 

förhöjt midjemått, led av hypertoni och CRP nivåer över 3.0. Den mest framträ-

dande riskfaktorn som gick att påvisa var att de som led av astma i fler fall var 

överviktiga/led av fetma (Juuti et al., 2008). Fetma är en ledande riskfaktor när det 

gäller utveckling av obstruktiv sömnapné (Auckley, Moallem, Shaman & Musta-

fa, 2007; Franklin, Janson, Gíslason, Gulsvik, Gunnbjörnsdottir, Laerum, Lind-

berg, Norrman, Nyström, Omenaas, Thorén & Svanes, 2008; Juuti et al., 2008). 

Med midjemåttet som en markering av fetma har det påvisats ha en tydlig relation 

till sömnapné (Juuti et al., 2008). Det finns en tydlig koppling mellan diabetes och 

sömnapné, och regelbunden snarkning har även sett som en riskfaktor för att ut-

veckla diabetes typ 2 (Juuti et al., 2008) 
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. 

Behandlingsalternativ  

Det finns flera sätt att behandla sömnapné. Vilket som ska användas på en speci-

fik patient styrs av sjukdomens svårighetsgrad. Lindrigare besvär kan avhjälpas 

med hjälp av snarkskena, en typ av tandställning som gör att underkäken dras 

framåt och detta gör att den mjuka gommen och tungan hindras från att täppa till 

luftvägarna. Det som är allra vanligast och mest effektivt är Continuous Positive 

Airway Pressure (CPAP), kontinuerlig övertrycksbehandling på svenska. Det in-

nebär att patienten sover med en mask som genom en kompressor och slang ska-

par ett lättare lufttryck som håller de över luftvägarna öppna. Kirurgisk behand-

ling var tidigare det som räknades som förstahands alternativ och gick ut på att 

man avlägsnade vävnad i gommen och svalget för att på så sätt vidga luftvägarna. 

Denna typ av ingrepp undviks dock i större utsträckning idag om det inte finns 

problematik med fysiska hinder i luftvägarna (URL 1). 

 

Forskningsläget 

Det finns relativt många studier som visar på samband mellan sömnapné och öka-

de risker för olika sjukdomar, olika typer av symtom, olycksbenägenhet och olika 

behandlingar. Problemet med sömnapné är mer välkänt i andra länder och därmed 

är de flesta studierna utländska. Det finns dock en del relevant svensk dokumenta-

tion. 

 

Problemformulering 

När någon söker sjukvård för högt blodtryck eller problem med extrem trötthet 

dagtid, är det nog inte många inom sjukvården som tänker på att sömnapné kan 

vara det som har orsakat problemen. När dessa patienter tar sin första kontakt med 

vården för det här problemet är det oftast en sjuksköterska som denne får träffa. 

En ökad kunskap om sömnapné och dess påverkan på hälsan och livskvaliteten 

skulle kunna leda till att många fler drabbade fick hjälp tidigare och mer effektivt. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur sjuksköterskor kan hjälpa till 

att förbättra hälsa hos de patienter som lider av sömnapné. 

 

Metod 

En litteraturöversikt har gjorts för att undersöka vad sjuksköterskor kan göra för 

att förbättra hälsan hos patienter som lider av sömnapné. En litteraturöversikt syf-

tar till att söka, analysera och sammanställa studier som gjorts tidigare inom ett 

visst ämne (Forsberg & Wengström, 2008, s. 29). 

 

Litteratursökning 

Datainsamlingen är gjord genom litteratursökning i databaserna Academic Search 

Elite, Cinahl, Psych Info och PubMed, dessa databaser är lämpliga då ämnet för 

uppsatsen är omvårdnad. Sökorden som använts är Obstructive sleep apnea, 

health, nursing, snoring, nurs* och prevention. Manuella sökningar i referenslis-

torna har gjorts, dessa resulterade i en artikel som visade sig vara mer lämpad för 

bakgrunden (se tabell 1). 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Sökdatum Databas Sökord 
Av- gräns-

ningar 
Antal 
träffar 

För- 
kastade Utvalda 

Använda i 
resultatet 

20090212 PubMed snoring   
nurs* pre-
vention 

Humans, 
English, 
Norwegian, 
Swedish, 
Adult: 19-44 
years, Mid-
dleaged: 
45-66 years 

4 *1         
**2              

3 Loord & Hultc-
rantz, 2007 

20090330 Academic 
Search 
Elite 

Obstructive 
sleep apnea 
and health 
and nursing 

  - 21 *11       
**7        

10 Ye, Liang & 
Weaver, 2008 
Broström et al, 
2006 Ng et al, 
2007 

20090331 Cinahl Obstructive 
sleep apnea 
and health 
and nursing 

  - 12 *10        
**2 

2   
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20090331 Psych info Obstructive 
sleep apnea 
and health 
and nursing 

  - 218 *212     
**1      
***1 

6 Bardwell et al, 
2003 Broström 
et al, 2009 
Merritt et al, 
2004 Reishtein 
et al, 2006 

*Antal förkastade artiklar efter läsning av titel och abstrakt 

**Antal förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning 

*** Antal artiklar förkastade p.g.a. att de ej passade in under syftet 

 

Urval 

Inklusionskriterierna för sökningarna var att artiklarna skulle innehålla abstrakt 

och passa in gentemot syftet. Exklusionskriterier var artiklar utan abstrakt. Artik-

lar med både kvalitativa och kvantitativa studier var aktuella för uppsatsen för att 

inte begränsa urvalet eller resultatet. Titel och abstrakt i alla de artiklar som fram-

kom i sökningen lästes igenom, därefter gjordes utifrån dessa ett första urval från 

dessa artiklar som sedermera granskades mer noggrant. Tjugoen artiklar av de 255 

träffarna valdes ut för vidare granskning, en av dessa förkastades efter en första 

genomläsning då den inte passade in under syftet. Klassificering och bedömning 

av vetenskapligheten på den kvarvarande tjugo artiklarna har gjorts utifrån Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU/SSF, 1999). Enligt SBU/SSF (1999) 

kan kvantitativa artiklar sorteras in under tre kategorier:  

- RCT - randomiserad kontrollerad studie, prospektiv studie där deltagarna 

slumpvis fördelas till experimentgrupp eller kontrollgrupp och dessa sedan 

jämförs. 

- CCT – kontrollerad klinisk studie, där en experimentgrupp jämförs med en 

kontrollgrupp eller vid en historisk kontroll med en tidigare kontrollgrupp. 

- DS – deskriptiv studie, saknar en jämförelsegrupp och beskriver samband, 

förekomst eller händelseförlopp hos en specifik grupp. 

 

Kvalitativa studier beskrivs som: 

- K – kvalitativ studie, insamlade data (berättelser, analyserade beteenden 

eller intervjuer) analyseras och presenteras för att ge ökad förståelse för er-

farenheter och upplevelser (livsvärden) hos individer. 
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Studierna som granskats vetenskapliga kvalitet bedöms efter en tregradiga skala, 

hög (I), medel (II) och låg (III) (se bilaga 1) (SBU/SSF, 1999, s.39). Studier som 

bedömdes ha låg (III) vetenskaplig kvalitet förkastades, medan de som bedömdes 

som ha medel (II) eller hög (I) kvalitet blev resultatartiklar. Detta resulterade i åtta 

resultatartiklar. (se bilaga 2). 

 

Analysförfarande 

De åtta utvalda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att för en djupare 

förståelse för textens innehåll. Det finns en rad olika tillvägagångssätt för att ana-

lysera ett arbete. Analysen ska vara presenterad på ett sådant sätt att det på ett 

enkelt sätt går att följa processen. Ett grundläggande arbetssätt är att stegvist och 

systematiskt klassificera data, för att därefter lättare kunna identifiera kategorier, 

teman och/eller mönster (Forsberg & Wengström, 2008, s.150,165). Syftet med 

organisationen av data är att skapa ordning både bland kvalitativa och kvantitativa 

texter och därmed ge en systematik och överskådlighet (Backman, 1998, s.29). 

Resultatet blir lättare för läsaren att följa och förstå författarens tankegångar om 

det presenteras i en logisk följd (Forsberg & Wengström, 2008, s.161). 

De kvalitativa artiklarna lästes igenom och intressanta textstycken som svarade på 

syftet markerades och bildade meningsenheter, som sedan kondenserades, koda-

des och bildade kategorier: sjuksköterskans observation/bedömning, sjuksköters-

kans information och sjuksköterskans behandling. Relevanta delar ur de kvantita-

tiva artiklarna sorterades sedan in under respektive kategori. 

 

Etiska överväganden 

Artiklar som inkluderats är godkända av etisk kommitté och/eller innehåller etiska 

överväganden. Ansenlig betydelse har lagts vid översättningen av de engelsksprå-

kiga artiklarna, för att texten ska bli så korrekt som möjligt. 
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Resultat 

Resultatet i denna litteraturöversikt utgörs av två kvalitativa och sex kvantitativa 

artiklar, dessa artiklar kommer från Sverige, USA och kina. Resultatredovisningen 

sker under de kategorier som framkom i analysförfarandet. 

 

 

Figur 1. Översikt av resultatkategorier. 

 

Sjuksköterskans observation/bedömning 

Obstruktiv sömnapné har en bevisad påverkan på det dagliga livet, men det är 

framför allt på natten som symtomen visar sig. Där har nattsjuksköterskan en vik-

tig roll i att bedöma patienter gentemot de riskfaktorer som finns t.ex. manligt 

kön, fetma och ålder. De kan även upptäcka tecken på obstruktiv sömnapné som 

t.ex. ljudligt snarkande eller bevittnade apnér (Reishtein, Pack, Maislin, Dinges, 

Bloxham, George & Greenberg, 2006). 

Bedömningar som görs av sjuksköterskor bör vara baserade på observationer, 

konversationer och frågeformulär som handlar om sömnstörningar. Fokus bör 

läggas på att identifiera effekterna av de åtgärder som sätts in. Vanliga hälsokon-
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troller är andra tillfällen när sjuksköterskor har en chans att hitta och identifiera 

symtom på obstruktiv sömnapné (Broström, Johansson, Strömberg, Albers, Mår-

tensson & Svanborg, 2007). Sjuksköterskornas relation till den drabbades anhöri-

ga kan spela en stor roll, den kan ge ökad kunskap om symtomyttring (Reishtein 

et al., 2006). Enligt Ye, Liang och Weaver (2008) borde en bedömning av humö-

ret hos patienter som lider av obstruktiv sömnapné vara en basal del av vårdked-

jan. Reishtein et al. (2006) visade i sin studie att på grund av risken för försämring 

är det viktigt att bedöma hur familjerelationer, arbetssituationen, svårighetsgra-

den, sociala interaktioner och humöret påverkas av en eventuellt närvarande söm-

napné redan vid en första kontakt. För att därefter kunna uppmana patienterna att 

söka upp och utnyttja den hjälp de kan få med sitt tillstånd.  

Ye, Liang och Weaver (2008) anser att en humörskala ska vara en rutinutvärde-

ring vid besök på medicinska kliniker. Samt att det även behövs en ökad utbild-

ning bland sjuksköterskor när det gäller vanliga symtom på obstruktiv sömnapné 

med betoning på hur det kan påverka humöret. Detta är nödvändigt för att under-

lätta upptäckandet av dessa symtom och utveckla effektiva interventioner för att 

kunna förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten hos den här patientgruppen. 

 

Sjuksköterskans information 

Sjuksköterskor bör använda information från både subjektiva t.ex. själv-

uppskattningsskalor och objektiva mätningar av sömn (Broström et al., 2007). 

Patientutbildning behövs när det gäller symtom på obstruktiv sömnapné gällande 

egenvård, konsekvenser som kan uppkomma, information om vad som händer 

före och efter behandling (t.ex. sovposition, viktnedgång och fysisk aktivitet) och 

vad som går att göra för att öka motivationen hos patienten att engagera sig i sin 

egen behandling. Patienter beskrev att de ville ha adekvat information i flera steg 

och om alla aspekter av sin sjukdom, både till sig själva och till sina partners 

(Broström et al., 2007).  

Bardwell, Moore, Ancoli-Israel och Dimsdale (2003) har gjort en studie om ex-

trem trötthet hos patienter som lider både av obstruktiv sömnapné och av depres-

sioner. Det visade sig att det är svårt att se vilken av sjukdomarna som har störst 
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påverkan på tröttheten. Det gick ändå att se ett mönster som visade på att de de-

pressiva symtomen har större betydelse än syresättningsnivåer och respiratoriska 

störningar, när patienter upplever just extrem trötthet.  

De som lider av obstruktiv sömnapné upplevde en lägre sömnkvalitet och större 

sömnstörningar, de bedömde även sig själva som mer benägna att somna vid en 

sömnstimulerande situation jämfört med en kontrollgrupp (Merritt, Schnyders, 

Patel, Basner & O´Neill, 2004). Många av patienterna upplevde att behovet för 

information inte blev viktigt för dem förrän efter att de fått sin diagnos. I vissa fall 

hade dock oroliga anhöriga fått dem att börja söka information redan innan dia-

gnosen var satt (Broström et al., 2007). 

 

Sjuksköterskans behandling 

Målet med behandlingen av obstruktiv sömnapné är att lindra symtom och norma-

lisera sömnkvaliteten och syresättningsnivåerna (NG, Chung, Gohel, Yu, Fan 

&Wong, 2008). 

Loord och Hultcrantz (2007) har studerat effekterna av ett hjälpmedel – ”Positio-

ner” som ska göra att den som använder den inte ska kunna ligga på rygg, och där 

med minska problem med sömnapné. Postitioner finns vid tidpunkten för studien 

inte ute på marknaden ännu. Resultaten av denna studie visar att den har god ef-

fekt för större delen av de som använder sig av den. Den består av tre delar: en 

väst av bomullstrikå med blixtlås fram och vävda band som man fäster med hjälp 

av kardborreband i en ”bräda” som ligger under kudden. Är den rätt anpassad ef-

ter den som ska använda den så är det banden som gör att användaren inte kan 

lägga sig på rygg, men kan vända sig runt på båda sidorna. Deltagarna fick både 

skriftlig information om hur de ska använda Positioner och praktisk information 

samt förevisning av en sjuksköterska.  

Broström, Strömberg, Ulander, Fridlund, Mårtensson och Svanborg (2009) har 

gjort en studie där de har jämfört hur patienter som behandlas med CPAP och 

vårdpersonal som arbetar med CPAP-behandling upplever att olika faktorer på-

verkar själva behandlingen. Det visade sig att vårdpersonalen och patienterna upp-

fattade olika saker som var jobbigast, de hade olika sätt att se på problemet. Vård-
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personalen upplevde att igentäppt näsa var den värsta biverkningen. Medan pati-

enterna tyckte att torr hals var den värsta.  

Relationen mellan vad som räknas som viktig information och vad som räknas ha 

en positiv effekt på kunskapsnivån bland vårdpersonalen är komplex och svår att 

beskriva. Patienter upplevde möjligheterna att lära sig de positiva effekterna av 

utbildningen om användande av CPAP bättre än vad vårdpersonalen gjorde (Bro-

ström et al., 2009). Broström et al. (2007) såg i sin studie att många patienter blev 

mycket oroliga efter att deras kontakt inom sjukvården beskrivit deras apneér och 

problem med syresättning. Flera av deltagarna beskrev rädsla för att dö på grund 

av sin apné och kände ett stort behov av snabb och effektiv behandling. 

Ye, Liang och Weaver (2008) har gjort en studie för att undersöka den hälsorela-

terade livskvaliteten hos patienter i den kinesiska befolkningen som lider av ob-

struktiv sömnapné. De främsta faktorerna i undersökningen var dagtidströtthet, 

oro och depression, de kom fram till att oro och dagtidströtthet är det som påver-

kan den hälsorelaterade livskvaliteten i störst utsträckning.  

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur sjuksköterskor kan hjälpa till 

att förbättra hälsan hos de patienter som lider av sömnapné. Resultatet delades in i 

tre kategorier: sjuksköterskans observation/bedömning, sjuksköterskans informa-

tion och sjuksköterskans behandling. 

Sjuksköterskans observation/bedömning 

Resultatet visar att sjuksköterskan har en viktig uppgift när det gäller upptäckande 

av sömnapné hos patienter. Reishtein et al. (2006) beskriver i sin studie vilken 

viktig roll speciellt nattsjuksköterskan får. Då det är hon/han som observerar pati-

enten under den längsta sammanhängande sömnen, har hon/han därmed den störs-

ta möjligheten till att bevittna apneér. 
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Om nattsjuksköterskor upptäcker/bevittnar hur en patient har apneér under natten 

är det viktigt att dessa dokumenteras, under förslagsvis sökordet ”sömn” enligt 

VIPS- modellen. Det sökordet innefattar sömnsvårigheter och trötthet. Två saker 

som båda kan komma av att lida av sömnapné. En rutin för hur och när sömnstör-

ningar som sömnapné och även snarkning ska dokumenteras är ett bra redskap, 

för att patientansvarig sjuksköterska och även annan dagpersonalen ska vara in-

förstådda med att dessa båda sömnstörningar kan vara orsaken till en ovanligt stor 

dagtrötthet hos den drabbade patienten.  

 

Även upptäckandet av symtom som kan härstamma från andra sjukdomar som 

kan uppstå som en följd av sömnapnén och dess biverkningar. Ett exempel på en 

sådan sjukdom är depression. Detta för att kunna hjälpa patienten att få hjälp att 

bearbeta det som eventuellt kan ligga bakom utlösandet av depressionen, det kan 

vara så att den har uppkommit på grund av sömnapnén. Samt att patienten aldrig 

får känna sig ordentligt utvilad, då dennes sömn blir störd varje natt.  

Broström et al. (2007) beskriver i sin studie vad de anser att sjuksköterskors be-

dömningar bör vara baserade på och vart fokus sedan skall läggas. Fokus bör pre-

cis som de anser läggas på att identifiera effekterna av den behandling som en 

patient får. För att därefter kunna ge patienten i fråga det alternativ som är det 

allra bästa för just den individen. 

 

Sjuksköterskans information 

Broström et al. (2007) beskriver i sin studie hur patienterna har tyckt att det är 

viktigt för dem att få information i flera steg och på flera sätt. Sjuksköterskan kan 

i det fallet vara till god hjälp för patienten och hjälpa denne att verkligen få upple-

va att han/hon har fått svar på alla sina frågor och har fått ställa alla de följdfrågor 

som behövs. Det kan även vara bra om sjuksköterskor som har hand om patienter 

som lider av sömnapné ställer motfrågor till patienten, för att på ett bra sätt be-

kräfta för patienten att han/hon förstår vad denne säger och kontrollera att han/hon 

har förstått frågan rätt. 

 

Broström et al. (2007) tar även upp egenvård som en stor del i behandlingen. Pati-

enter som är drabbade av sömnapné kan göra en hel del för att själva förbättra sin 
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situation. De kan dock behöva hjälp och stöd för att få råd och tips på vad de kan 

göra. Här har sjuksköterskan en viktig uppgift att hjälpa, stödja och förmedla kon-

takter. För att patienten ska få så hög motivationsnivå som möjligt för att orka 

genomföra en förändring av sina livsvanor. Som exempel kan nämnas gå ned i 

vikt om patienten är överviktig, sluta röka och att införskaffa hjälpmedel som 

hjälper till att hålla luftvägarna fria. Löth, Petruson, Wirén och Wilhelmsen 

(1999) beskriver ett hjälpmedel, en näsborrevidgare. Den har till uppgift att vidga 

näsborrarna och därmed underlätta passagen genom de över luftvägarna.  

Sjuksköterskans kunskap om tillståndet är avgörande för hur de ska kunna hjälpa 

patienten att må bättre i sin situation. De kan enkelt uttryckt erbjuda patienter 

hjälp till självhjälp och öka patienters kunskap om egenvård. Mycket av den hjälp 

som sjuksköterskan kan ge i form av information handlar om att hjälpa och ge 

patienter stöd till att göra livsstilsförändringar. 

 

Sjuksköterskans behandling 

Loord och Hultcrantz (2007) beskriver något som kallas för ”Positioner” i sin stu-

die, ett hjälpmedel som är framtaget för att underlätta för de som lider av sömnap-

né och framför allt de som har en positionsberoende sömnapné. Detta hjälpmedel 

finns inte ut i handeln ännu, men för en stor del av befolkningen dvs. sömnapnoi-

ker, kommer nog det att kunna underlätta tillvaron i stor utsträckning. 

Möjliga behandlingsalternativ för obstruktiv sömnapné kan vara viktnedgång, 

förändring av kroppsposition vid sömn, CPAP-behandling, extra syrgastillförsel 

och olika typer av bettskenor. CPAP-behandling kan på kort sikt hjälpa till att 

sänka blodtrycket på den som använder den och det har bevisats att kontinuerlig 

behandling med CPAP har sänkt dödligheten hos de som lider av sömnapné kom-

binerat med hypertoni och hjärtsjukdom. Om personalen inom vården tar det som 

rutin att fråga patienter om ljudligt snarkande, otillfredsställande sömn och extrem 

dagtrötthet. Det skulle öka både kännedom och chansen till behandling av ob-

struktiv sömnapné (Chung, Jairam, Hussain & Shapiro, 2002). 

Det finns en del olika typer av receptfria hjälpmedel för sömnapné i handeln i dag, 

men kunskapen kring dem är begränsad. En ökad vetskap om dessa och vad mer 

som går att göra för att med enkla medel kunna förebygga följdtillstånd som kan 
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uppkomma på grund av sömnapné, skulle kunna hjälpa befolkningen märkvärt då 

det är så många i Sverige som är drabbade. Det gäller inte enbart den som lider av 

sömnapné utan även de som finns runt omkring denna person, då denna typ av 

sjukdom i förlängningen även drabbar omgivningen. 

Det är en relativt stor del av befolkningen i Sverige som lider av sömnapné, men 

det är ett ämne som är mycket sparsamt upptaget under sjuksköterskeutbildning-

en. Detta kan leda till att nyutbildade sjuksköterskor inte har en tillräcklig kun-

skap om problemen och de behandlingsalternativ som finns i dagsläget. När ämnet 

tas upp så pass lite under utbildningen är det inte alltid att det är något som geme-

ne sjuksköterska tänker på i första skedet. Därför kan det bli en faktor som faller 

bort i omvårdnadsdokumentationen, vilket kan vara en nackdel för patienten som 

då inte får hjälp med sin åkomma i ett så tidigt skede som denne skulle kunna få. 

 

Metoddiskussion 

När man genomför en litteraturöversikt utan medförfattare måste man vara med-

veten om risken för att resultatet kan bli missvisande då en ensam person med sina 

erfarenheter och referensramar översätter, granskar och analyserar artiklar som är 

skrivna på engelska. Om fler författare arbetar tillsammans med samma material 

och kan föra en diskussion och dela varandras uppfattningar och synpunkter, kan 

resultatet bli bättre bearbetat. 

Artiklarna är hämtade i Sverige, USA och Kina, vilket kan främja ett något breda-

re perspektiv på resultatet, då det förekommer olika levnadsförhållanden och 

människosyner både bland intervjupersonerna och i de olika länderna. Detta kan 

medföra att denna litteraturöversikt ökar sin tillförlitlighet. Stor vikt ha lagts vid 

att översätta artiklarna från engelska till svenska, men tolkningar kan ha gjorts 

omedvetet och en del språkliga nyanser kan ha gått förlorade trots att ett textnära 

förhållningssätt har eftersträvats. 

Ambitionen från start var att enbart använda kvalitativa artiklar, men detta visade 

sig vara svårt. Därför fick ett antal kvantitativa artiklar med mer medicinsk inrikt-

ning inkluderas för att på ett bra sätt kunna visa på de olika behandlingsmetoder 

som finns i dagsläget. Författaren har dock ändå eftersträvat att belysa hur denna 



 
16 

kunskap kan kopplas till sjuksköterskan arbets- och ansvarsområde. 

  

Slutsats 

En ökad kunskap om sömnapné både hos patienter men framför allt hos sjukskö-

terskor, skulle kunna leda till att fler av de som är drabbade skulle kunna få hjälp, 

och i ett tidigt skede. Då många av de som är drabbade inte riktigt vet vad det be-

ror på att de är så trötta på dagtid, eller varför de ha drabbats av något annat sym-

tom som kan uppkomma. Är det viktigt att hjälpa dem att få diagnostisera sitt 

problem för att kunna undvika vidare utvecklande av följdsjukdomar. 

Det finns en del forskat inom det här ämnet i dagsläget både ur sjuksköterskor, 

läkare och annan vårdpersonals synvinkel. Det behövs ännu mer för att människor 

i Sverige ska kunna få samma kunskap om problemet som befolkningen har i 

andra länder där problemet är mer uppmärksammat. 
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Bilaga 1 
 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod. 

  
I= Hög kvalitet 

II= Me-
del 

III= Låg kvalitet 

RCT Större välmonitorerad 

multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av 

protokoll, material och 

metoder inklusive behand-

lingsteknik. Patientmateri-

alet tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen  

 - 

Randomiserad studie med 

för få patienter och/eller 

för många delstudier, vil-

ket ger otillräcklig statis-

tisk styrka. Bristfälligt 

antal patienter, otillräck-

ligt beskrivet eller stort 

bortfall. 

CCT 
Väldefinierad frågeställ-

ning, tillräckligt antal 

patienter och adekvata 

statistiska metoder 

 - 
Litet antal patienter, tvek-

samma statistiska meto-

der. 

DS 
Stort konsekutivt patient-

material som är väl be-

skrivet och analyserat med 

adekvata statistiska meto-

der (t ex multi- variatana-

lys, fall-kontrollmetodik, 

etc.) Lång uppföljning. 

 - 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, 

alltför kort uppföljning 

eller inadekvata statistiska 

metoder. 

Kvalitetskriterier för RCT, CCT och DS enligt SBU/SSF (1999, s.39). 

 

 

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod. 

  
I= Hög kvalitet 

II= Me-
del 

III= Låg kvalitet 

K 
Väldefinierad frågeställ-

ning. Relevant och tydligt 

beskrivet urval. Tydligt 

beskriven datainsamling 

och analysmetod. Logiskt 

och begripligt beskrivna 

tolkningar och slutsatser. 

God kommunicerbarhet 

och replikerbarhet. 

 - 

Vagt definierad frågeställ-

ning. Otydligt beskrivet 

urval. Otillräcklig beskri-

ven datainsamling och 

analysmetod. Vagt be-

skrivna tolkningar och 

slutsatser. Oklar kommu-

nicerbarhet och repliker-

barhet. 

Kvalitetskriterier för K har formulerats av Berg Skärsäter och Denker (SBU/SSF, 

1999, s. 39). 

 



 

Översikt av resultatartiklar Bilaga 2 
Författare,                      
årtal, land 

Studiens syfte Design/            
ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Bardwell, Moo-
re, Ancoli-Israel 
& Dimsdale         
2003                  
USA 

Undersöka om depressiva 
symtom hos de som lider av 
obstruktiv sömnapné kan bidra 
något till den extrema trötthet 
som överstiger den som förkla-
ras av den obstruktiva söm-
napnéns svårighet. 

Kvantitativ ansats 60 patienter SPSS 10.0 soft-
ware hierarchial 
linear regression 
with POMS, Analy-
sis of covariance 
(ANCOVA) ap-
proach 

Efter kontroller på hur svår 
den obstruktiva sömnapnén 
var gick det att se tydligare 
samband mellan depres-
sionssymtom och högre ni-
våer av extrem trötthet. Be-
dömning och behandling av 
humörsymtomen inte bara 
behandling av andningspro-
blematiken, kan den upplev-
da tröttheten minska. 

DS II 

Broström, Jo-
hansson, 
Strömberg, 
Albers, Mår-
tensson & 
Svanborg         
2007                
Sverige 

Att beskriva hur obehandlade 
patienter med obstruktiv söm-
napné såg på sin situation och 
hur symtomen på obstruktiv 
sömnapné påverkar deras 
livssituation. 

Kvalitativ pheno-
menografisk an-
sats 

20 patienter  Innehållsanalys Den information om upple-
velser och egenvård som 
författarna har samlat in un-
der intervjuer, kan hjälpa till 
att identifiera och utvärdera 
bekymmer som andra patien-
ter med obstruktiv sömnapné 
har. 

K I 



 

Broström, 
Strömberg, 
Ulander, Frid-
lund, Mårtens-
son & Svanborg         
2009               
Sverige 

Att jämföra uppfattningsförmå-
gan hos continuos positive 
airway pressure (CPAP) be-
handlade patienter med ob-
struktiv sömnapné och vård-
personal med hänsyn till in-
formationsbehov, biverkningar 
och konsekvenserna på adhe-
rence. 

Cross-sectional 
descriptiv design 

305 patienter         
105 vårdpersonal 

Descriptive statis-
tics, Chi-spuare 
test, Students t-
test. 

Kunskap om hur informa-
tionsbehovet skiljer sig mel-
lan patienter och vårdperso-
nal är viktig när det kommer 
till att utveckla utbildnings-
program för CPAP-
behandling. 

CCT II 

Loord & Hultc-
rantz          
2007                   
Sverige 

Att utvärdera effekten och 
komforten av en nyligen ut-
vecklad Positioner. 

Kvantitativ ansats 23 personer Wilcoxon signed 
rank test, Wilcoxon 
rank sum test. SAS 
program, version 
9.9. 

En Positioner som förhindrar 
att den som använder kan 
sova på rygg kan effektivt 
reducera sömnapné, men 
inte alltid snarkning för de 
som haft sömnapné under 
lång tid. Den bör därför an-
vändas av yngre snarkare 
som inte lider av sömnapné 
som ett träningsredskap för 
att undvika att sova på rygg. 
Instruktioner och stöd från 
sjuksköterska är nödvändigt. 

DS II 

Merritt, Schny-
ders, Patel, 
Basner & 
O´Neill 2004                
USA 

Att undersöka precisionen av 
pupillnivå Alertness Level Test 
(ALT) som ett fysiologiskt mått 
på sömnighet. 

Kvantitativ ansats, 
multi-metod studie 

32 patienter Pooled-time se-
ries-correlation 
design 

Aktiviteten på EEG-mätning 
och ALT var högre hos nar-
koleptikerna och de som var 
drabbade av obstruktiv söm-
napné än hos kontrollgrup-
pen. 

CCT II 



 

Ng, Chung, 
Gohel, Yu, Fan 
& Wong  2007                 
Kina 

Att utvärdera genomsnittliga 
känsligheten hos amplitud 
mätningar av signaler på 
thorax och magen som en 
direkt indikator av förekomsten 
av sömnapné episoder. 

Kvantitativ ansats 26 personer Statistical Analysis 
System was used 
to perform the 
ROC analysis 

En kombination av signalerna 
från thorax och magen gav 
ett mycket bättre resultat än 
om mätningarna gjordes var 
för sig. De var även goda 
parametrar för att identifiera 
förekomsten av sömnapné. 

DS II 

Reishtein, 
Pack, Dinges, 
Bloxham, Ge-
orge & Gree-
berg          2006                  
USA 

Utvärdera effekten av behand-
lig med CPAP på individer 
med obstruktiv sömnapné. 

Kvalitativ ansats 156 personer Innehållsanalys På grund av risken för för-
sämring är det viktigt att be-
döma hur familjerelationer, 
arbetssituationen, svårig-
hetsgraden, sociala interak-
tioner och humöret påverkas 
av en eventuellt närvarande 
sömnapné redan vid en för-
sta kontakt. Och därefter 
kunna uppmana patienterna 
att söka upp och utnyttja den 
hjälp de kan få med sitt till-
stånd  

K I 

Ye, Liang & 
Weaver             
2008                
Kina 

Att identifiera de vanliga sym-
tomen och demografiska och 
fysiologiska faktorer av ob-
struktiv sömnapné som påver-
kar den hälso-relaterade livs-
kvaliteten hos den kinesiska 
befolkningen. 

Cross-sectional 
descriptiv design 

108 patienter SPSS version 12.0 
was used for sta-
tistical analysis. 

Bedömningar av humör hos 
patienter med obstruktiv 
sömnapné bör vara en viktig 
del av omvårdnaden. Lättför-
ståelig utvärdering av sym-
tom som humörsvängningar 
är viktigt för att höja livskvali-
teten. 

DS II 

 


