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Resultat
Studien blev en kartläggning av sömnvanor och av patienternas 
upplevelse av tyngdtäcke. Utifrån Karolinska Sömnformulär såg vi att 
det var en heterogen grupp med stor variation av 
sömnproblem/avsaknad av sömnproblem. Ingen av patienterna uppger 
att de sover mycket dåligt, endast en fjärdedel säger sig sova ganska 
dåligt. Patienterna som inte alls tyckte om täcket kände detta 
omgående och studien avslutades då för deras del. Fyra av patienterna 
använde täcket från studiens början till den dag de avled. 
Studien väckte nyfikenhet och intresse hos personalen. Nattpersonalen 
uttryckte att täckena var tunga och otympliga för personalen men att de 
verkligen gynnade patienterna.

Bakgrund
Idag är sömnsvårigheter vanligt och en tredjedel av befolkningen 
upplever regelbundet besvär med sömnen. God sömn är en viktig del 
av det dagliga livet och av upplevelsen av livskvalitet. 
Tanken med tyngdtäcket är att det ger kroppen ett behagligt, 
omslutande tryck och hjälper på så sätt kroppen att slappna av och 
komma till ro. Tyngden ger även en bättre kroppsuppfattning och 
spänningsnivån minskar, vilket ger en lugnare andning och därmed ett 
öka lugn. Användning av tyngdtäcke ger inte några kända biverkningar.

Metod
• Målgrupp: Frivilligt deltagande av inneliggande patienter oavsett 

diagnos och kända sömnbesvär. Patienterna skulle vara kognitivt 
adekvata och utan känd smitta. 

• Genomförande: Patienter i målgruppen tillfrågades av 
sjukgymnast eller arbetsterapeut om deltagande. De erhöll 
information och fick lämna samtycke. Innan första användning 
fyllde patienten med/utan hjälp i Karolinska Sömnformulär. Varje 
dag då täcket användes fyllde patienten med/utan hjälp i ett 
självskattningsformulär, inklusive Insomnia Severity Index. 
Patienten kunde under studien byta täcke till ett tyngre eller 
lättare. De flesta patienterna började med täcken som vägde 4kg. 

• Inga uppgifter togs från journalen. Ingen hänsyn togs till 
användning/introduktion av sömnmedel. 
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Syftet med studien var att undersöka om tyngdtäcken är en 
effektiv behandlingsmetod för patienter på 
palliativvårdsavdelning.

Under tio veckor sommaren 2019 erbjöds samtliga patienter på avdelningen 
att prova tyngdtäcke. Elva personer tackade ja. Fokus låg på individens 
upplevelse av att använda täcket. Inga krav på tidigare sömnsvårigheter 
fanns.

Slutsats:
• Om täcket var omtyckt av patienten, så användes det under lång tid.
• Om täcket inte uppskattades av patienten, så framkom detta omgående.
• Studien väckte intresse och medvetenhet hos personal som nu vågar använda 

och föreslå användning av tyngdtäcken på denna patientgrupp, både vad gäller 
sömnsvårigheter och oro.

Personen på bilden har gett sitt medgivande. Foto: Ida Malmström

Tyngdtäcken
De täcke som användes på avdelningen var kedjetäcken. Täckena 
har rostfria kedjor insydda i kanaler, med en sida där kedjorna ligger 
ytligt och en sida som är vadderad. Vilken sida man väljer att 
använda mot kroppen är individuellt. Täckena vägde 4 resp 6 kg och 
tvättades på avdelningen mellan varje patient i 60 grader.
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Citat: 
”Skönt att vakna utan hög puls.” 
”Tycker att det skaver på knäna.” 
”Känns bekvämt och varmt”    
”Får mycket god sömn.”      
”Tycker bara det är positivt.”

Deltagare kön Vikt  täcke Hur länge Anledning till avslut

1 K 4 kg 25 dagar Avliden

2 K 6 kg 45 nätter Avliden

3 K 4/6 kg 4 nätter Värmebölja

4 K 4 kg 18 nätter Avliden

5 K 6 kg 1 natt Gillar inte

6 K 4 kg 15 nätter Hemgång

7 K 4 kg 3 nätter Värmebölja

8 K 6 kg 1 kväll Gillar inte

9 M 4 kg 1 natt Gillar inte

10 K 6 kg 21 nätter Avliden

11 K 6/4 kg 2 nätter Gillar inte
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