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Abstrakt 

Bakgrund: Beskrivning av kunskapsområdet inom sömn med fokus på omvårdnad. 

Sömnfysiologi och omvårdnad av sömn beskrevs. Sjuksköterskornas uppfattning om 

sömnsituationen för patienter på sjukhus lyftes fram. En teoretisk förankring valdes att 

presenteras och därmed skildrades Dorothea Orems egenvårdsteori i bakgrunden. 

Syfte: Målet med litteraturöversikten var att belysa vuxna patienters upplevelser och 

erfarenheter av sömn på sjukhus. 

Metod: En litteraturöversikt genomfördes genom att systematiskt granska vetenskapliga 

artiklar inom valt ämnesområde. Artiklarna inhämtades i omvårdnadsdatabaserna Cinahl, 

PsycINFO och PubMed. De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades noggrant efter 

syftet för att analyseras tills kategorier uppkom. 

Resultat: Resultatet presenterade två huvudkategorier ”Psykisk miljö” och ”Fysisk miljö”, 

till dessa kategorier återfanns åtta subkategorier. I resultatet framkom att patienter upplevde 

dålig sömnkvalitet på sjukhus. Miljöfaktorer var den största bidragande faktorn till 

sömnproblematiken bland patienterna. Patienterna upplevde svårigheter att sova och somna 

i vårdmiljön. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Orems egenvårdsteori. Betydelsen av relationer 

mellan sjuksköterska och patient lyftes fram. Hur sjuksköterskor skulle förhålla sig till 

patienter med sömnproblematik och bidra till en bättre vårdmiljö belystes. Forskningsläget 

var knapphändigt och borde utvecklas. 

Slutsats: Patienterna upplevde bristfällig sömn på sjukhus och sjuksköterskorna hade svårt 

att uppfylla patienternas behov av omvårdnad. Miljön i vården upplevdes otillfredsställande 

och störande för sinnesfriden och borde därmed förändras.  

 

Nyckelord: Erfarenhet, omvårdnad, patient, sjukhus, sömn, upplevelse. 
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Introduktion 

Forskning visar att otillräcklig sömn ger symtom som är associerade med ett flertal 

hälsotillstånd som påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. Sömnbrist ses som en del 

av det normala livet för många människor. Det finns inga riktiga bevis för hur mycket sömn 

människor behöver men det finns forskning som påvisar att sömnbrist samt mycket sömn 

kan leda till höga dödlighetstal (Wells & Vaughn, 2012). Sjuksköterskor har ambition och 

vilja att hjälpa patienter att sova bra under sjukhusvistelsen. De upplever att vårdmiljön inte 

är anpassad för en god sömn för patienterna på grund av arbetsmetoderna och procedurerna 

som används av sjuksköterskor. Patienterna menar att sjukhus inte är organiserade enligt 

deras behov, sjuksköterskorna har därför få alternativ till att effektivt hjälpa patienterna att 

sova enligt deras önskemål. Sjuksköterskorna beskriver en hopplöshetskänsla och anser att 

det inte är en prioritet att förbättra patienternas sömn på sjukhus då de upplever att det inte 

finns tid (Gellerstedt, Medin, Kumlin & Karlsson, 2015). 

 

 

Bakgrund  

Sömnfysiologi 

“Sömnen är en livsviktig fysiologisk funktion; djur som i flera dygn hindras från att sova dör 

i ett tillstånd av utmattning” (Nationalencyklopedin, 2015).  

 

Sömn kan definieras som medvetslöshet som en person kan bli uppväckt från genom sina 

egna sinnen eller andra stimuli. Det finns olika faser av sömn från lätt sömn till djup sömn. 

Sömnforskare delar in sömn i två olika varianter med varierande kvaliteter. Varje natt går 

människor igenom dessa två varianter, den ena är rapid eye movement (REM) vilken 

återkommer i episoder under en sömnperiod och tar upp ungefär 25 % av sömnen hos unga 

vuxna. REM-sömnen är inte återhämtande utan är vad som kallas drömsömnen. Den andra 

varianten är non rapid eye movement (NREM), vilken är den djupa sömnen som infaller 

första timmen efter att en person har somnat (Guyton & Hall, 2006, s. 739-740). Sömnen är 

uppdelad i fyra steg. Steg ett är den lättaste formen av sömn och steg fyra den djupaste 
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formen. Sömn-vakenhetscykeln indikerar att sömn och vakenhetsbeteenden genereras av 

komplexa interaktioner av sömnhomeostas och endogen dygnsrytm. Miljöfaktorer påverkar 

likaledes sömn-vakenhetscykeln. Insomnia innebär svårigheter att somna och att fortsätta 

sova (Kryger, Monjan, Bliwise & Ancoli-Israel, 2004). 

 

 

Sömnens betydelse för hälsa 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) är målet med sjukvård att ge omvårdnad på 

lika villkor för alla. Vården ska respektera allas lika värde samt individens värdighet. 

 

I gruppen unga vuxna (20-34 år) samt i gruppen medelålder (35-49) behöver kvinnor sova 

drygt 8 timmar medan män behöver sova 7,5 timmar. Sömnbehovet uppfylls inte för unga 

vuxna då andra aktiviteter stör. I gruppen medelålders influeras sömnmönstret av deras 

barns sömnmönster. I den äldre gruppen (50-64 år) behöver kvinnor sova 7,5 timmar medan 

män behöver sova drygt 7 timmar. Sömnen störs till största del av hälsoproblematik 

(Broman, Lundh & Hetta, 1996). 

 

Konsekvenser av dålig sömn är: sömnighet dagtid, koncentrationssvårigheter och 

minnesproblem, dåligt humör, högt intag av sömnmedicin, samsjuklighet och minskad 

livskvalitet. Sjukdomar hos individer kan orsaka obehag, smärta och svårigheter att sova. 

Även depression och oro kan orsaka insomnia (Kryger et al., 2004). Det är viktigt att 

förebygga sömnproblem eftersom sömnbrist påverkar immunförsvaret vilket kan leda till 

allvarliga sjukdomar (Irwin, Witarama, Caudill, Olmstead & Crabb Breen, 2014). Den 

återhämtande sömnen återställer gradvis nivån av de vita blodkropparna till normalt 

(Lasselin, Rehman, Åkerstedt, Lekander & Axelsson, 2014). 

 

Omvårdnadsåtgärder för god sömn innebär att sjuksköterskan använder metoder utifrån 

vad som främst passar individen. Att förändra det som går att förändra i sov-miljön kan vara 

det enklaste att börja med. Mycket stimuli under dagen genererar större sömnbehov för 

patienten på kvällen. Under kvällstid är det bra om stimuli minskas så att patienten kan 

slappna av och skingra tankar. Regelbundna sovtider, färre vakna timmar i sängen och 
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minskad stimuli är tre komponenter i omvårdnaden för god sömn. Temperaturen kan vara 

viktig för patienten kvällstid eftersom låg kroppstemperatur hjälper patienten att somna. 

Fysisk aktivitet bör undvikas inom tre timmar före läggdags, däremot kan fysisk aktivitet 

under dagen underlätta för sömnen. En annan omvårdnadsåtgärd är att sjuksköterskan kan 

påminna patienten om att sova med släckta lampor då mörker i rummet ökar 

melatoninnivåerna vilket främjar god sömn. Det är viktigt för individer att vistas i dagsljus 

under förmiddagen så att kroppen uppfattar att det är dag. Detta gör även att 

melatoninnivåerna sjunker igen. Det kan finnas flera orsaker till att aktiveringsnivån hos 

patienter stiger, de yttre faktorerna kan vara lättast att åtgärda även om det kan vara svårt 

för sjuksköterskan i sjukhusmiljö. Bakgrundsbrus från korridorerna och ljud från apparatur 

kan skapa en trygghetskänsla hos vissa individer dock kan det leda till en aktivering hos 

andra (Asp & Ekstedt, 2009, s. 474-477).  

 

Sjukhusmiljö 

Sjukhusmiljön kan störa dygnsrytmen eftersom patienter utsätts för påfrestande faktorer 

som ljus och ljud. Dessa kan framkalla stressfaktorer hos patienterna. Det är viktigt att 

patientrummen utformas så att fokus ligger på patienten men ändå att den livsuppehållande 

utrustningen är synlig för sjuksköterskorna (Rashid, 2006). Ljusmiljön är också viktig 

eftersom patienter med nedsatt synförmåga lättare kan kompensera synen genom bra 

belysning. Även patientens uppfattning av rummet påverkas av belysningen då rätt 

belysning kan skapa harmoni och säkerhet (Brunnström, Sörensen, Alsterstad & Sjöstrand, 

2004). Ljud upplevs individuellt och därför är det bra att minska generella ljud på 

vårdavdelningar på sjukhus (Day, Carreon & Stump, 2000). 

 

Omvårdnadsteoretisk förankring 

Dorothea Orem föddes i USA 1914 och var sjuksköterska, pedagog och teoretiker inom 

omvårdnad. Orem har utvecklat en teori om egenvård som handlar om relationen mellan 

patient och sjuksköterska (Nationalencyklopedin, 2015). 

 

Orem (1995, s. 71-74) menar att relationen mellan sjuksköterska och patient är en 

kompletterande relation då de tillsammans försöker komma på vägar och medel för att möta 

förutsättningarna för egenvård. Sjuksköterskefunktionen är en professionell, ansvarstagande 
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position med respekt för liv, hälsa och välmående. Sjuksköterskor ska sträva efter att 

tillgodose patienterna säker och effektiv vård för att möta deras behov. Enligt patientlagen 

(SFS, 2014:821) skall hälso- och sjukvård planeras och genomföras i samförstånd med 

patienten. Patienten skall vara delaktig och på egen hand genomföra vissa hälso- och 

behandlingsåtgärder. Åtgärderna skall utföras på ett sätt som passar patientens önskemål 

och förutsättningar. Närstående till patienten skall få möjlighet att deltaga i patientens vård i 

de fall det inte strider mot sekretess och tystnadsplikt.  

 

Orem (1995, s. 14-20) menar att omvårdnadens konst utförs genom att “göra för” en person 

med nedsatt funktion, att “hjälpa hen att göra för sig själv” och/eller genom att “hjälpa hen 

att lära sig att göra för sig själv”. Omvårdnad utförs även genom att hjälpa en kapabel person 

från patientens familj eller en vän till patienten att lära sig “att göra för” patienten. 

 

Definitioner av centrala begrepp 

I det vetenskapliga arbetet definieras upplevelser som något som uppfattas genom 

perception. Individen blir alltså varse om omgivningen (Psykologiguiden, 2015). Med 

erfarenhet menas något som en individ har upplevt genom sinnesintryck och bildat kunskap 

om (Nationalencyklopedin, 2015). Vidare är en patient en vuxen individ som kräver vård 

under en tid på sjukhus och sjuksköterskor som nämns i arbetet är legitimerade 

sjuksköterskor. Ett sjukhus är en institution där patienten vårdas av personal dygnet runt. 
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Problemformulering 

Enligt Gellerstedt et al. (2015) känner sjuksköterskor att det inte är en prioritering att se till 

att patienter sover bra på sjukhus trots att Kryger et al. (2014) menar att det kan uppstå 

kroppsliga förändringar och sjukdomar när en individ sover dåligt. Under 

sjuksköterskeutbildningen är kunskapsinhämtningen gällande sömn liten trots att det är 

viktigt för sjuksköterskor att främja sömn för patienterna. Sömn är en viktig faktor för 

människors hälsa och det är sjuksköterskans ansvar att tillgodose bra omvårdnad och främja 

hälsa. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap om hur viktig god sömn är för att 

kunna möta patienternas behov av sömn. Det är därför författarna till denna 

litteraturöversikt valde att belysa ämnet sömn. 

 

Syfte 

Belysa vuxna patienters erfarenheter och upplevelser av sömn på sjukhus. 

 

Metod 

Design  

För att bygga en uppfattning om forskningsläget av ämnet har en litteraturöversikt 

genomförts. Friberg (2012, s. 133) menar att en litteraturöversikt är något som speglar 

forskningen som finns av ett ämne idag. Syftet med en litteraturöversikt är att få en bild av 

forskningsläget av ett område, skapa en beskrivande sammanställning av forskning, öva på 

att sammanställa forskning strukturerat och skapa underlag för att kritiskt granska 

forskningsresultat. 
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Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att alla patienter skulle vara vuxna. Artiklarna som valdes är 

kvantitativa och kvalitativa. Artiklarna som inkluderades i resultatet var primärkällor, och 

de skulle handla om inneliggande patienters upplevelser och erfarenheter av sömn på 

sjukhus. Dessa patienter skulle vara vuxna (över 18 år) och ha tillbringat en eller flera nätter 

på sjukhus. För att inkluderas behövde artiklarna få högre än grad två i 

kvalitetsgranskningen. Exklusionskriterierna innefattade artiklar som fått lägre än grad två i 

kvalitetsgranskningen och även översiktsartiklar och pilotstudier. Artiklar som var skrivna 

på annat språk än svenska och engelska exkluderades från resultatet. 

 

 

Litteratursökning 

Sökningarna har relaterats till syftet. De informationsbärande uttrycken i syftet var 

”patienter”, ”upplevelser”, ”erfarenheter”, sömn” och ”sjukhus”. Uttrycken har legat till 

grund för alla sökningar i databaserna Cinahl, PubMed, Diva och PsycINFO. Sökördet 

”patients attitudes” har använts som en synonym till engelskans ”experience”. 

Avgränsningar på årtal har uteslutits. För detaljerad information om sökningarna var god se 

tabell 1 nedan. Främst fritextsökningar har genomförts men även några sökningar med 

Mesh-termer och Cinahl Headings har använts. Även manuella sökningar har utförts, 

artiklarnas referenslistor har granskats och beaktats. Dock har artiklarna som hittats i de 

manuella sökningarna ej inkluderats i vårt resultat. I flera av de förkastade sökningarna 

hittades samma artiklar som redan inkluderats från andra sökningar, se bilaga 1 för 

förkastade sökningar.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

 

* – antal valda efter läst titel. ** – antal valda efter läst abstrakt. *** – antal valda efter läst artikel. **** – antal valda efter 

kvalitetsgranskning. 

 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Relevansbedömningen har gjorts genom att jämföra resultaten från artiklarna mot syftet. I 

relevansbedömningen har även inklusionskriterierna tagits i beaktning. De relevanta 

artiklarna granskades kritiskt enligt en modifierad granskningsmall (Carlsson och Eiman, 

2003), var god se bilaga 2. Protokollet har modifierats genom att ”patienter med 

lungcancerdiagnos” har ändrats till ”patienters upplevelser av sömn”. Mallen går ut på att 

kritiskt granska abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats för att 

poängsätta vetenskapligheten från 0-3 poäng. Artiklar med grad 1 (>80 %) och 2 (>70 %) 

inkluderades i resultatet. För kvalitativa artiklar valdes en kvalitativ mall och för de 

kvantitativa artiklarna samt de mixade artiklarna användes den kvantitativa mallen. 

Databas 

 

 

Sökuttryck Avgränsningar Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Inkluderade i 

resultatet 

Författare 

PubMed 

15-10-08 

patients and experience 

and sleep and hospital 

Adult: 19+ years 513 31* 

14** 

7*** 

1**** 

 

1 Toor, Kim & Buffington  

PubMed 

15-10-08 

("Inpatients"[Mesh]) 

AND "Sleep"[Mesh]  

Adult: 19+ years 70 22* 

8** 

3*** 

1**** 

1 Zhang, Shen Sha, Qing 

Kong, Ai-lian Woo, 

Miller, Wei Li, Xin 

Zhou, Zhou & Wang 

Cinahl 

15-10-08 

patient* and experienc* 

and sleep* and hosp* 

all adult 201 10* 

7** 

7*** 

4**** 

4 Gellerstedt, Medin & 

Rydell karlsson 2014. 

Mclntosh & MacMillan 

2009. Tembo, Parker & 

Higgins 2013. Tranmer, 

Minard, Fox & Rebelo, 

2003. 

Cinahl 

15-10-08 

nursing AND sleep AND 

inpatients 

all adult 213 8* 

5** 

4*** 

1**** 

1 Maidl, Leske & Garcia, 

2014.  

Cinahl 

15-10-08 

(MH ”Sleep+”) AND 

(MH ”Inpatients”) AND 

(MH ”Patient Attitudes”) 

All adult 12 4* 

4** 

1*** 

1**** 

1 Jones & Dawson, 2012. 

PsycINFO 

15-10-08 

Nursing AND sleep AND 

inpatients 

adulthood 18 

years & 

older, inpatient 

 

 

137 2* 

2** 

2*** 

2**** 

2 Lei, Qiomgjing, Qiuli, 

Sabrina, Xiaoojing & 

Changli, 2009. Nicolás, 

Aizpitarte, Iruarrizaga, 

Vázquez, Margall & 

Asiain, 2008. 
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Kvalitetsgranskningen utfördes genom att alla artiklar delades upp i hälften och författarna 

till detta arbete granskade hälften var. Fynden granskades och jämfördes av båda författarna 

tillsammans. Se bilaga 3 för utförlig beskrivning av kvalitetsgranskningen. 

 

Triangulering har gjorts i resultatet genom att använda citat och statistik. Citat togs fram från 

de kvalitativa samt de mixade artiklarnas resultat. Statistiken togs från de kvantitativa och 

de mixade artiklarnas resultat. Flera referenser som sagt samma sak har använts för att 

stärka innebörden i resultatet. Triangulering innebär att använda olika källor till att dra 

slutsatser som bidrar till ökad trovärdighet (Polit & Beck, 2010, s. 106).  

 

 

Analys 
En induktiv ansats valdes i analysen. I en induktiv analys delas artiklars resultat upp i 

meningsbärande enheter som har betydelse för syftet. Delarna blir därefter ett sammanställt 

resultat (Friberg, 2012, s. 127). I artiklarna som valdes analyserades resultaten genom att 

patienternas upplevelser och erfarenheter färgkodades för att skapa en översikt av 

materialet. De understrukna partierna i resultaten lades i en ny samling av data och denna 

analyserades genom att de lästes flera gånger relaterat till syftet. Den nya informationen 

lästes igenom flera gånger och kodades och kondenserades tills subkategorier och kategorier 

uppstod. Se tabell 2.  De kondenserade meningsenheterna blev subkategorier i form av 

underrubriker i resultatet och kategorierna som uppstod användes till huvudrubriker.  
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Tabell 2. Översikt av analysarbetet 
Meningsbärande 

enheter 

Koder Subkategori Kategori 

”Jag kunde höra prat och 

skratt, ljudet från 

monitorer; Jag sov inte 

bra på grund av det”. 

 

”Jag somnade inte förrän 

kl. 2 på natten för att jag 

var orolig”. 

 

 

 Miljö, sitta fast i slangar, 

värme, kyla, ljusets 

påverkan, saknad, behov 

av hjälp, involvering, 

integritet, uppfattning av 

sömn, ljud, svårt att 

somna, störningsfaktorer, 

obekväm 

Ljud, ljus, behandlingar, 

temperatur, komfort 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukhusmiljö 

”Jag vaknade med 

smärta och av att jag var 

obekväm”.  

 

”Jag kunde inte vända på 

mig för att jag hade 

slangar överallt, i vanliga 

fall sover jag på sidan”. 

Bemötande, övergiven, 

osäker, oro, ångest, 

hopplöshet, rädsla, 

otrygghet, avskärmning, 

känsla av kontroll, 

upplevelse av tillstånd, 

symtom, svårt att komma 

till ro, smärta, vardagliga 

rutiner, svårt att somna, 

behov av hjälp, miljö  

Symtom, oro, ensamhet Patientrelaterade faktorer 

 
 

Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet (2014) får en forskare inte förvränga, förfalska eller vilseleda läsaren. 

Forskaren får därmed aldrig plagiera någon annans forskning och redovisa den som sin 

egen. Forskningen måste redovisas öppet så att andra forskare kan upprepa forskningen och 

då anses den som vetenskaplig. Artiklar som valts till det vetenskapliga arbetet granskades 

utifrån en modifierad granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003) och endast de artiklar som 

följde etiska krav har valts ut. Kraven har bestämts av författarna till detta arbete. Personer 

som var med i undersökningarna skall ha fått skriftlig och muntlig information samt 

valmöjligheten att avbryta undersökningen närhelst de ville. Även artiklar som inte 

redovisat att de godkänts av en etisk kommitté har inkluderats då lite forskning fanns om 

ämnet. Artiklarnas innehåll har redovisats utan ändringar så att originaltext ej har 

förvrängts. 
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Resultat 

Under analysen framkom kategorier vilka var ”psykisk miljö” och ”fysisk miljö”. De 

subkategorier som framkom under kategorin psykisk miljö var: ”upplevelse av ljud”, 

”upplevelse av oro” och ”upplevelse av ensamhet”. Under kategorin fysisk miljö återfanns 

subkategorierna: ”upplevelse av ljus”, ”upplevelse av temperatur”, ”upplevelse av symtom”, 

”upplevelse av komfort” och ”upplevelse av behandlingar”. Dessa kategorier och 

subkategorier presenteras i resultatet nedan.  

 

 

Sjukhusmiljö 

 

Upplevelse av ljud 

Studier menade att patienter upplevde att sjukhusrelaterade ljud påverkade sömnen negativt 

(Gellerstedt, Medin & Karlsson, 2014; Lei, Qiongjing, Qiuli, Sabrina, Xiaojing & Changli, 

2009; Mclntosh & MacMillan, 2009; Nicolás, Aizpitarte, Iruarrizaga, Vázquez, Margall & 

Asiain, 2008; Tranmer, Minard, Fox & Rebelo, 2003; Zhang et al., 2013).  

 

“I slept on and off, there was general noise. I´m sure i´d have slept better if there was less noise” 

(Nicolas et al., 2008, s. 29). 

 

De ljud patienterna upplevde som störande för sömnen kunde bland annat vara 

sjuksköterskornas fotsteg i korridorerna (Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 2009; Mclntosh & 

MacMillan, 2009; Nicolás et al., 2008; Zhang et al., 2013), sjuksköterskor som pratade med 

varandra (Lei et al., 2009), ljud från andra patienter (Gellerstedt et al., 2014; Nicolás et al., 

2008; Tranmer et al., 2003; Zhang et al., 2013) och ljud kopplade till avdelningen vilka var: 

larm, telefoner som ringde, infusionspumpar, respiratorer, hjärtmonitorer samt ljud från 

luftkonditioneringen (Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 2009; Nicolás et al., 2008; Tranmer et 

al., 2003). 

 

“I could hear talk, some laughter, the sounds made by the monitor; I didn´t sleep well bcause of all 

that.” 
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“The alarms woke me and I went back to sleep” (Nicolás et al., 2008, s. 29). 

 

“There is a staff toilet outside my room that has a lock that makes sound when someone enters, I´m 

thinking, why does it make a noise?” (Gellerstedt et al., 2014, s. 182). 

 

En studie visade att 52 % av patienterna identifierade ljud som en signifikant sömnstörande 

faktor (Jones & Dawson, 2012). En annan studie visade att 18 % av patienterna stördes av 

ljud som påverkade sömnen (Nicolás et al., 2008). Vidare beskrevs att 35 % av patienterna 

upplevde att telefoner som ringde var störande för sömnen och 21 % upplevde att 

sjuksköterskornas fotsteg i korridoren var en bidragande faktor till bristande sömn. 30 % av 

patienterna upplevde att ljudet från luftkonditioneringen hade en negativ effekt på sömnen 

(Lei et al., 2009). En annan studie visade att 15,8 % av patienterna upplevde att deras sömn 

blev störd av sjuksköterskor som pratade med varandra (Zhang et al., 2013). 

 

 

Upplevelse av ljus 

Studier visade att patienter på sjukhus upplevde att ljus hade en påverkan på sömnen 

(Gellerstedt et al., 2014; Jones & Dawson, 2012; Mclntosh & MacMillan, 2009; Nicolás et al., 

2008). Ett sätt att förklara detta är följande citat: 

 

“The light bothered me; the bright light from the next room bothered me” (Nicolás et al., 2008, s. 29). 

 

Patienterna upplevde även ljus från korridoren, andra patientsalar, 

sjuksköterskeexpeditionen och lampor i de egna patientsalarna som störande faktorer för 

sömnen (Jones & Dawson, 2012; Mclntosh & MacMillan, 2009; Nicolás et al., 2008). Patienter 

upplevde placeringen av lampor som undermålig vilket bidrog till sämre sömn (Gellerstedt 

et al. 2014). I en studie framkom att 28 % av patienterna ansåg att ögonmasker främjade 

sömnen (Jones & Dawson, 2012). 
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Upplevelse av temperatur 

Patienterna besvärades av både kyla och värme nattetid (Toor et al., 2011; & Tranmer et al., 

2003). Värme var den primära faktorn som störde patienternas sömn under natten 

(Gellerstetd et al., 2014; & Nicolás et al., 2008). 

 

Upplevelse av komfort 

Gellerstedt et al. (2014), Jones och Dawson (2012) och Zhang et al. (2013) menade att komfort 

främjade sömnen hos patienterna. Gellerstedt et al. (2014) ansåg att patienterna upplevde 

sängarna som obekväma då madrasserna var hårda och varma, plasten på kuddarna var 

obekväma och att de inte fick välja storlek på kudden som besvärligt. Även sängkläderna 

hade inverkan på sömnen hos patienterna.  

 

Tranmer et al. (2003) beskrev att patienter ansåg att det var en obekväm miljö och att sova i 

främmande sängar gjorde att de sov sämre, samt att de kände att de inte kunde utföra sina 

vardagliga rutiner. Gellerstedt et al. (2014) skrev att patienter upplevde att TV på rummet 

hade en positiv inverkan på sömnen då de kunde ta distans från tankar som kom på kvällen 

och detta gjorde det lättare att somna då TV:en även gjorde de trötta. 

En annan studie beskrev att patienterna förväntade sig att vara mindre tillfreds under en natt 

på sjukhuset än vad verkligheten visade. De förväntade sig att inte kunna sova på sjukhus 

(Nicolás et al., 2008). 

 

“Compared to what I had expected, I slept very well with no pain, inspite of the fact that I woke up” 

“I didn´t sleep, but I had a better night than I expected” (Nicolás et al., 2008, s. 30). 

 

 

Upplevelse av behandlingar 

Patienterna upplevde det som ett störningsmoment när sjuksköterskorna kom in under 

natten (Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 2009; Nicolás et al., 2008; & Zhang et al., 2013). 

Sömnen påverkades negativt när patienterna skulle ta sina mediciner (Lei et al., 2009).  
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Patienterna var desperata efter sömn, så desperata att de ville ta sömntabletter för att kunna 

sova en stund (Tembo et al., 2013). 

 

Känslan av att sitta fast i olika slangar som perifera venkatetrar, intravenösa infusioner, 

dränage och intubationer gjorde att patienterna inte kunde röra sig och därmed inte slappna 

av och därför ha svårt för att sova (Gellerstedt et al., 2014; Nicolás et al., 2008; Tembo et al., 

2013 & Zhang et al., 2013).  

Två patienter beskrev detta: 

 

“There were needles and drips everywhere, I felt physically confined. It felt like I was strapped down 

everywhere and that made my sleep worse” (Gellerstedt et al., 2014, s. 183). 

 

“I couldn´t turn over because I ad tubes everywhere; I usually sleep on my side” (Nicolás et al., 2008, 

s. 30). 

 

Patientrelaterade faktorer 

Upplevelse av Oro 

Studier visade att oro är någonting som ökade när välmåendet sjönk då patienten inte hade 

kontroll över situationen och inte kunde påverka sjukdomen (Gellerstedt et al., 2014 & C. 

Tembo, Parker & Higgins, 2013). Oro var en källa till insomningssvårigheter samt till 

svårigheter att sova hela natten. Patienterna vaknade och hade sedan svårt att somna om 

igen (Gellerstedt et al., 2014; Jones & Dawson, 2012; Lei et al., 2009; Maidl, Leske & Garcia, 

2014; Mclntosh & MacMillan, 2009; Tembo et al., 2013; Tranmer et al., 2003; & Zhang et al., 

2013). Detta berodde på att patienterna oroade sig för sin sjukdom (Lei et al., 2009 & 

Gellerstedt et al., 2014). 54,6 % av patienterna upplevde att oro störde sömnen (Zhang et al., 

2013). 

 

“I didn´t sleep until 2 am because I was worried” (Nicolás et al., 2008, s. 30). 

 

Sömnstörningarna kunde även bero på att en del patienter upplevde sig uttråkade och att de 

inte hade kontroll över sin situation och att de inte visste vad som pågick utanför deras rum. 
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Patienterna ansåg därför att när de var välinformerade sov de bättre då vetskapen ökade 

känslan av kontroll och trygghet (Lei et al., 2009; & Gellerstedt et al., 2014). Tembo et al., 

(2013) uppgav att patienter på en sjukhusavdelning blev mer oroliga och fick svårare att sova 

när andra patienter på avdelningen avled. Detta gjorde att de kände sig mer utsatta och flera 

patienter oroade sig över att de också skulle dö. Ett exempel: 

 

“I couldn´t sleep because the people around me were basically dying” (Tembo et al., 2013, s. 314). 

 

 

Upplevelse av ensamhet 

Patienters sömnbesvär kunde också bero på att patienterna saknade sina närstående. I 

studien visades att det var 52 % av patienterna som ansåg detta (Lei et al., 2009; Zhang et al., 

2013). Patienter kände sig osäkra och övergivna när sjuksköterskorna sagt att de snart skulle 

komma tillbaka men inte höll sitt löfte. Det kunde leda till att de hade svårt att somna. 

Samtidigt beskrev några deltagare i studien att de kände sig trygga, omhändertagna och att 

de var i säkra händer. Detta gjorde att patienterna blev avslappnade och därför sov bättre. 

Bemötandet av patienterna hade stor inverkan på sömnkvaliteten (Gellerstedt et al., 2014).  

 

 

Upplevelse av symtom 

Sjukdomsrelaterade besvär påverkade sömnen negativt (Lei et al., 2009). 

 

“I was uneasy all evening… I couldn´t get to sleep” (Nicolás et al., 2008, s. 30). 

 

Smärta påverkade patienternas sömn negativt (Gellerstedt et al., 2014; Jones och Dawson, 

2012; Maidl et al., 2014; Mclntosh & MacMillan, 2009; & Tranmer et al., 2003). När 

patienterna var tvungna att vänta länge på att få hjälp med smärtan påverkades sömnen 

negativt (Toor et al., 2011; & Gellerstedt et al., 2014). 

 

“I woke up with pain and discomfort” (Nicolás et al., 2008, s. 30). 
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Zhang et al. (2013) menade att det var 63,2 % av patienterna som upplevde att smärta 

påverkade sömnen negativt och det gjorde även dyspné som 38 % upplevde. Hosta 

påverkade också sömnen negativt hos 57,9 % av patienterna. Enligt Nicolás et al. (2008) var 

sömnstörande symtom även kvävningskänsla, törst, illamående, kräkningar och feber. Även 

smärta och hosta var beskrivna som störande symtom i denna studie. Patienterna upplevde 

nattliga toalettbesök som en negativ faktor på sömnen (Lei et al., 2009; & Toor et al., 2011). 

 

Patienterna upplevde bristfällig information från sjuksköterskorna angående rörelse vid 

uppkoppling till slangar (Gellerstedt et al., 2014) och 53,9 % av patienterna upplevde att det 

var obekvämt att vara intuberade och därför sov de sämre (Zhang et al., 2013) 

Patienter upplevde att rumstemperatur och kroppstemperatur hade inverkan på sömnen 

(Gellerstedt et al., 2014; Nicolás et al., 2008; Toor, Kim & Buffington, 2011; Tranmer et al., 

2003). 

 

“I had a bad night because I was running a temperature” (Nicolás et al., 2008, s. 30). 

 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Genom att använda få avgränsningar har den forskning som finns att tillgå hämtats. Endast 

vuxna patienter var inkluderade i arbetet. Anledningen var att det fanns mest forskning 

kring ämnet gjort på vuxna patienter. Inga avgränsningar på länder har gjorts då det fanns 

för lite material för en sådan avgränsning. Att det ej har gjorts avgränsningar på länder kan 

ha påverkat resultatet både positivt och negativt. Det är positivt att olika delar av världens 

sjukvård belyses eftersom sömnproblem hos patienter inte är begränsat till svensk sjukvård. 

Något som kan ha varit negativt utan avgränsning var att resultatet kan ha blivit för brett. 

Swemed+ har uteslutits ur sökningarna eftersom geografiska avgränsningar ej utförts. 

 

Syftet har legat till grund för all informationshämtning då det skulle besvaras i resultatet. De 

sökord som använts har varit informationsbärande uttryck som speglat syftet. Relevanta 



16 
 

artiklar har på så sätt framkommit genom sökningarna. Sökordet ”patients attitudes” 

användes för att inte gå miste om relevanta artiklar som handlar om hur patienter möter och 

upplever sin omgivning.  Sökordet ”expercience” har använts då en direkt översättning av 

ordet till svenska blir upplevelser och erfarenheter. Detta är anledningen till att båda dessa 

uttryck har använts i litteratursökningen. Om syftet ej tagits i beaktning hade det inte kunnat 

besvaras. Avgränsningar på årtal har uteslutits eftersom sömnen ej förändras genom tiden 

och därmed var det irrelevant att utföra avgränsningar. Databaserna var valda efter relevans 

till ämnet omvårdnad och upplevelser. Främsta anledningen till att fritextsökningar i 

huvudsak nyttjats var på grund av att sökningarna med Mesh-termer och Cinahl Headings 

gav få träffar. Manuella sökningar har utförts för att utöka informationsvidden dock har 

artiklarna inte inkluderats i resultatet. Däremot återfinns en av artiklarna i bakgrund samt 

resultatdiskussion.  

 

Samtliga artiklar hade kunnat granskas av båda författarna under kvalitetsgranskningen 

istället för att de delats upp, det är möjligt att utfallet hade blivit annorlunda då. Dock var 

det av fördel att granskningen har utförts på separata håll eftersom det har skapat 

diskussion. Diskussionen har lett till att mer kritiskt ifrågasätta artiklarnas vetenskaplighet. 

För att göra kvalitetsgranskningen säkrare hade två granskningsmallar kunnat användas då 

högre tillförlitlighet till granskningsresultatet kunnat uppnås, det gjordes inte i detta arbete. 

Däremot hade ett val av två granskningsmallar kunnat leda till förvirring och därmed ett 

mer osäkert resultat. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 108) anpassas 

granskningsprotokollen utifrån aktuellt ämne. Varje enskilt projekt måste ha ett eget 

modifierat protokoll. Anledningen till att Carlsson och Eimans (2003) modifierade protokoll 

användes i arbetet var att vi kände oss mer tillfreds med hur det skulle användas än andra 

granskningsmallar som iakttagits. Protokollets modifiering till ”patienters upplevelser av 

sömn” valdes eftersom artiklarna till resultatet skulle handla om sömnupplevelser. Enligt det 

modifierade granskningsprotokollet som valts fick artiklarna olika grader där även artiklar 

med grad två inkluderats då det fanns få studier om detta ämne. 

 

Analysen har valts att utföras utan en teoretisk referensram vilket ledde till att vi fått fram ett 

resultat utan teoretisk infallsvinkel. Utfallet hade blivit annorlunda om analysen gjorts med 
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en teoretisk referensram. Detta ses inte som en nackdel då resultatet fick tala för sig själv. 

Färgkodning gjordes av artiklarna för att hitta gemensamma nämnare, detta för att lättare få 

en överblick av vad artiklarna handlade om och för att kunna hitta koder. Hade analysen 

gjorts annorlunda kunde möjligen andra kategorier och subkategorier framkommit och 

därför kanske inte lett till samma resultat som i detta arbete. Rubrikerna som valts kom fram 

genom kondensering och de användes i resultatet för att det skulle bli lättare för läsaren att 

följa den röda tråden. Kategorierna har framkommit utifrån kondenseringen men då 

kategorierna (fysisk och psykisk miljö) är svåra att särskilja har vi gjort en egen tolkning av 

vilka underrubriker som passar under vilken huvudrubrik. Anledningen till att vi gjort en 

analystabell var för att ge läsarna en grafisk översikt av analysen för ökad förståelse. 

Tabellerna gjorde att arbetet var replikerbart. En teoretiker valdes när analysen var klar 

eftersom resultatet, enligt en induktiv ansats, skulle diskuteras utifrån en teori. Den 

induktiva ansatsen valdes då syftet var att beskriva patienters upplevelser och erfarenheter. 

Då teorin kopplades in efter observationer gjorda av verkligheten passade den ansatsen bäst.  

 

Utifrån den etiska aspekten har granskningsmallar använts för att kontrollera kvaliteten på 

forskningen. Det blev en ytterligare försäkran på vetenskapligheten av arbetet eftersom det 

är viktigt att inte föra vidare information som inte är vetenskaplig. Vissa artiklar nådde ej 

den högsta graden av vetenskaplighet men har använts i arbetet ändå. Anledningen var att 

forskningen om patienters upplevelser av sömn på sjukhus var bristfällig. Hade mer 

forskning på ämnet funnits hade resultatet blivit annorlunda samt att endast högsta graden 

av de vetenskapliga artiklarna hade redovisats. Vissa av artiklarna som valdes att inkluderas 

i arbetets resultat har ej enligt artiklarna blivit granskade av en etisk granskningsnämnd. 

Artiklarna har använts ändå eftersom forskningen som fanns var bristfällig men även på 

grund av att vi själva har granskat artiklarnas etiska aspekter. 

 

Resultatet diskuterades utifrån Dorothea Orems omvårdnadsteori med fokus på egenvård 

och relationen mellan patient och sjuksköterska. Teorin valdes för att vi tycker det är viktigt 

med respekt mellan patient och sjuksköterska och det ville vi lyfta fram i diskussionen. 

Triangulering gjordes för att styrka resultatet genom citat och statistik från artiklarna. Detta 

gör att läsarna kan följa med och förstå hur och varför vi har kommit fram till de slutsatser vi 
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gjort. Trianguleringen gör också att arbetet får högre validitet eftersom originalartiklarnas 

resultat påvisas. 

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa vuxna patienters upplevelser och erfarenheter 

av sömn på sjukhus. I resultatet framkom att patienterna upplevde miljön i vården på många 

sätt störande för sömnen. Miljöfaktorer som upplevdes ha inverkan var ljud, oro, ensamhet, 

temperatur, ljus, symtom, komfort och behandlingar. 

 

Vidare visade resultatet att miljön kring patienten påverkade sömnen på en rad olika sätt. 

Studier visade att sjukhusmiljön påverkade hur patienterna upplevde sömnen under 

sjukhusvistelsen. Även de patientrelaterade faktorerna var påfrestande för patienternas 

sömnupplevelse visade studier. Orem (1995, sid. 51) menar att människor aldrig är isolerade 

från den miljö de lever i. Miljön kan vara intern och extern, vilka ibland samspelar med 

varandra. 

 

Orem (1995, s. 6) beskriver i sin teori att vårda är att medverka till och att ge, samt tillgodose 

nära vård. Vidare menar Orem (s. 1995, s. 71-74), att sjuksköterskan ger vård och patienten 

deltar i vården. Det ger ett helt system av funktioner för att nå patienternas egenvårdskrav. 

Egenvård är utförandet av aktiviteter som individen inleder och utför på eget bevåg för att 

bibehålla liv, hälsa och välmående. Normalt sett tar vuxna hand om sig själva, spädbarn och 

barn. De äldre, de sjuka och de funktionsnedsatta behöver komplett vård eller assistans med 

egenvårdsaktiviteter. Sjuka vuxna behöver lite eller mycket hjälp och stöttning från andra 

beroende på tillstånd. De kan även behöva assistans i form av undervisning eller guidning 

för att nå god egenvård. Vidare beskrivs att egenvårdsutövaren, alltså patienten, har lättare 

att ändra miljön om denne är familjär med omgivningen. Patienten måste känna sig bekväm 

med sin omgivning för att kunna och våga ställa krav gällande miljön. Förståelse för 

meningen med och värdet av egenvård är viktigt för patienten, då hen ska kunna ta 

rationella och resonabla egenvårdsbeslut beträffande omgivning och hälsa (Orem, 1995, s. 

231). 
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Resultatet gav två huvudfynd. Ett huvudfynd som framkom var att sjukhusmiljön var 

bristfällig, både den psykiska och fysiska. Det andra huvudfyndet var att patienterna 

generellt upplevde svårigheter att sova på sjukhus.  

 

 

Sjukhusmiljö 

Orem (1995, s. 51) menar att miljöfaktorer kan på ett positivt eller negativt sätt påverka liv, 

hälsa och välmående. Vi anser att den psykiska miljön kan påverkas av den fysiska miljön 

och tvärtom. Det är viktigt att båda komponenterna beaktas och has i åtanke vid omvårdnad. 

I resultatet framgick att patienterna hade svårt att sova då de upplevde många miljöfaktorer 

som störande för sömnen. Vi anser att det är viktigt för en patient att känna sig trygg med 

sin omgivning för att kunna ställa krav på förändring i miljön. En studie av Lee, Low och 

Twinn (2007) styrker detta då de menar att patienter upplevde miljön i vården som 

främmande. Patienterna beskrev miljön som offentlig, komplicerad och ljudlig. De upplevde 

även svårigheter att känna sinnesfrid. Något som bör ses över och has i åtanke är hur miljön 

på sjukhusen ser ut. En steril miljö som kantas av vita väggar och opersonlig inredning 

främjar inte patienternas känsla av trygghet och välmående anser vi. Förslag till 

miljöförbättringar kan vara att måla väggarna i andra färger än vitt samt hänga upp tavlor 

eller byta gardiner, små saker gör stor skillnad.  

 

Orem (1995, s. 73-74) belyser i sin teori att relationen mellan sjuksköterska och patient på en 

personlig nivå är viktig för att sjuksköterskan ska förstå patientens behov av omvårdnad. 

Sjuksköterskan och patienten ska arbeta tillsammans och komplettera varandra för att skapa 

en respektfull relation. Något vi anser vara av vikt är att se hela patienten, inte bara den 

medicinska diagnos en patient har fått. Alltså att ha ett holistiskt synsätt. Det kan styrkas 

med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) som menar att god vård ska vara 

lättillgänglig och bygga på respekt för patientens autonomi och integritet. Vården ska även 

vara av god kvalitet med bra hygienisk klass och vara tillfredställande för patientens behov 

av trygghet. Det är enligt oss viktigt att respektera patienten och framförallt lyssna på vad 

patienten har att säga innan vårdrelaterade beslut tas. Det är viktigt att vörda patienternas 
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integritet och inte inkräkta i den individuella sfär som existerar runt patienten. Patienten har 

en egen vilja och därmed rätt att styra sitt liv efter sina önskningar. 

 

Resultatet visade att vissa patienter upplevde trygghet och att de blev omhändertagna av 

sjuksköterskorna. Det kan bero på att sjuksköterskan och patienten hade en god relation med 

förståelse för varandra. Sjuksköterskan kan genom förståelsen till patienten leva upp till 

patientens behov.  

 

I resultatet framkom att patienterna upplevde sömnen dålig under sjukhusvistelse. 

Sömnbrist kan leda till ökad infektionsrisk, vilket Lasselin, Rehman, Åkerstedt, Lekander 

och Axelsson (2014) beskriver i sin studie. De menar att upprepad dålig sömn bidrar till att 

immunförsvaret aktiveras. När individen sover bra igen sjunker de vita blodkropparna till 

normala nivåer. Vidare beskriver Irwin, Witarama, Caudill, Olmstead, och Crabb Breen 

(2014) att cytokinerna och monocyterna ökade vid dålig sömn, vilket betyder att 

immunförsvaret aktiverats.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna inte såg till patienternas behov. Ett exempel är att 

patienterna stördes av ljudet från expeditionerna där sjuksköterskorna inte tänkte på 

ljudvolymen när de samtalade. Enligt Orem (1995, s. 137) är sjukvårdens fokus återhämtning 

från sjukdom. För att uppnå bra egenvård krävs ett samarbete mellan sjuksköterska och 

patient. Vi anser att det kan vara svårt för patienten att fullfölja egenvård när 

sjuksköterskorna inte respekterar patienternas behov. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982: 

763) står att sjukvårdspersonal ska sträva efter att skapa en bra relation till patienten. Vi 

tycker att när sjuksköterskor kan förändra ett beteende som stör patienterna bör det göras. 

Då sjuksköterskor framkallar ljud som inte är nödvändiga i omvårdnadssyfte så skall det 

undvikas. 

 

Patientrelaterade faktorer gällande sömn  

I resultatet framkom att patienter sov dåligt relaterat till oro, ensamhet och symtom som 

skapade obehag. Oron patienterna upplevde var kopplad till tankar om sjukdomstillstånd 

samt ensamhet vilka skapade insomningssvårigheter. Enligt Asp och Ekstedt (2009) är det 



21 
 

viktigt att bryta ett negativt tankemönster. Därför kan det vara bra för patienten att skriva 

ner hur de anser att dålig sömn påverkat nästkommande dag. För att skapa ro för patienten 

kan sjuksköterskan informera om den fortsatta planerade vården och ge utrymme för 

reflektion. Distraktionsmetoder kan vara ett sätt att låta hjärnan tänka på annat och koppla 

bort de oroande tankarna. Vi anser att det ingår i sjuksköterskornas arbete att skapa en lugn 

och trygg miljö för patienterna för att minska orosmoment. Vi tycker även att 

sjuksköterskorna ska visa sig engagerade gentemot patienterna och ta sig tid till att prata om 

tankar. Detta tar även Orem (1995, s. 71-74) upp i sin egenvårdsteori då hon beskriver vikten 

av att patienten och sjuksköterskan korrelerar och på så sätt delar erfarenheter. Genom att 

dela erfarenheter stärks relationen och på sätt skapas tillit. Vi anser att detta är nödvändigt 

för att patienten ska våga yttra känslor och tankar kring sin oro och då kan sjuksköterskan 

lättare hjälpa patienten att finna ro och somna. 

 

Resultatet visade att patienterna hade svårt att sova på grund av symtom relaterade till 

sjukdomstillstånd, bland andra smärta, dyspné och illamående. Enligt Vårdhandboken 

(2014) kan symtom förvärras genom dåligt och långvarigt sängläge. Sängläget påverkar 

andning, rörelseorgan, tarmmotorik, cirkulation, njurar och det psykiska måendet. 

Luftvägarna dräneras sämre, andningen blir ytligare och lunginflammation kan utvecklas. 

Det är viktigt att lära patienten att djupandas och att utföra lägesändringar så att lungorna 

ventileras ordentligt. Även tarmmotoriken försämras vilket kan leda till obstipation och 

illamående. Vi tycker att det är viktigt att sjuksköterskorna tar sig tid till att göra 

lägesändringar samt dokumentera när det har utförts. Vi tror även att det finns ett samband 

mellan sjukdomstillstånd och dåligt eller långvarigt sängläge gällande symtom. Något som 

vi också anser vara viktigt är att patienten inte ligger plant i sängen dagtid utan istället 

mobiliseras enligt förmåga när tillfälle ges. Orem (1995, s.14-20) beskriver att en viktig 

beståndsdel i omvårdnaden är att ”göra för andra” alltså att utföra omvårdnadsåtgärder som 

patienten har svårt att självständigt utföra. 
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Att sova i sjukhusmiljö 

Lee et al. (2007) menar att vårdrutinerna gav patienterna begränsade valmöjligheter och 

kontroll över sina personliga rutiner. En patient beskrev att hen ville sova längre men blev 

väckt för att sjuksköterskan ville ta blodtrycket. Vi anser att när sjuksköterskan skall utföra 

sina medicinska kontroller bör dessa planeras och patienternas sömnbehov respekteras. Det 

är därför betydelsefullt att sjuksköterskan lär känna patienten och hens behov för att kunna 

främja välmående. Något som framgick i resultatet var att patienterna ej upplevde att 

sjuksköterskor tänkte på att främja komfort vad gällde släcka lampor och hålla ljudvolymen 

låg. I en studie av Eliassen och Hostock (2011) beskrivs vikten av att sjuksköterskorna 

främjade komforten för patienterna genom att släcka lampor och sänka ljudvolymen på 

avdelningen nattetid. Vi tycker att det ska vara en självklarhet att främja komforten för 

patienterna genom ljus- och ljudreducering eftersom det är vad de flesta skulle göra i 

hemmet. Sömnen är lika viktig om inte viktigare på sjukhuset än i hemmet. 

 

Orem (1995, s. 14-20) menar att meningen med omvårdnad är att ”göra för andra” samt att 

”göra för sig själv”. Detta beskriver hon genom att förklara innebörden av egenvård. Kärnan 

av egenvård är att patienten skall kunna använda sjuksköterskans guidning till att ta hand 

om sig själv, alltså ”göra för sig själv”. I resultatet framkom att sjuksköterskor bar stort 

ansvar till att patienter upplevde dålig sömn under en sjukhusvistelse. Vi anser därför att 

sjuksköterskorna misslyckats med att guida patienterna till egenvård. Om patienterna fått 

bra information om sömnsituationen och omvårdnaden skulle de lättare på egen hand 

kunnat tagit beslut som haft betydelse för upplevelserna av sömnen. Resultatet visade även 

att sömnförebyggande åtgärder inte utfördes. Patienter hade problem att somna och fortsätta 

sova på grund av olika störande faktorer varav många kan kopplas till sjuksköterskorna. 

Gellerstedt el al. (2015) visar att sjuksköterskor ändå hade en ambition för 

sömnförebyggande åtgärder men ansåg att dessa inte gick att genomföra på grund av 

tidsbrist och/eller bristande rutiner. Sjuksköterskorna i den studien uppgav tidsbrist som en 

ledande faktor till att mindre bra beslut togs. Detta kan bero på att sjuksköterskorna inte 

tänkte på att de störde patienterna när de exempelvis ropade på varandra genom korridoren. 

Det var mer effektivt att ropa än att gå till kollegan och prata med låg ton. Vi anser att 

sjuksköterskorna behöver tänka på att de arbetar på ett sjukhus där patienter med 
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hälsoproblematik infinner sig. Därför måste sjuksköterskorna visa vördnad och förståelse för 

patienterna då de inte kan lämna sjukhuset för att miljön upplevs dålig. 

 

Vidare beskriver Gellerstedt et al. (2015) att åtgärderna för förbättrad sömn kom i kläm då 

andra uppgifter som till exempel städning hamnade i fokus på grund av att organisationen 

ansåg att detta var viktigt nattetid. I vårt resultat beskrevs att sjuksköterskornas fotsteg i 

korridoren gjorde att patienterna sov sämre. Vi anser att städning nattetid bidrar till att det 

blir mer ljud och spring i korridoren och det försämrar patienternas sömn ytterligare. Orem 

(1995, s. 26) menar att respekt är en människas ökade medvetenhet om en annan individs 

personliga behov. Vi tycker därför att det är viktigt att sjuksköterskor tänker ett steg längre 

och respekterar patienterna genom att planera och utföra uppgifter och andra aktiviteter så 

att de inte stör. Vissa uppgifter som utförs nattetid kan planeras om till dagtid. 

 

I resultatet framkom att patienter kände sig desperata efter sömn. Något som vi anser viktigt 

är att tillgodose patienternas önskningar. Enligt Asp och Ekstedt (2009, s. 472-473) är det av 

stor vikt att sjuksköterskan möter omvårdnadsbehovet hos patienterna och att det är 

värdefullt att kartlägga deras sömnmönster. Det är nödvändigt för att patienterna skall få en 

uppfattning om sina tankegångar och attityder till sömn. Sjuksköterskan får även kunskap 

om patienternas sömnvanor vilka ger ytterligare förståelse för patienternas behov. Orem 

(1995, s. 177) menar att människor ses som behövande men självgående varelser som kan 

utföra egenvård. Egenvård utförs av människan själv för människan själv när hen har nått 

mognad. Vi menar att det är av stor vikt att ta reda på information om patientens 

sömnmönster för att kunna planera omvårdnaden på ett sätt som inte tillfogar patienten 

påfrestningar. 
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Slutsats 

Denna litteraturöversikt visar att patienter upplevde sömnen på sjukhus som bristfällig och 

att miljön hade en negativ inverkan på sömnen då miljön i vården är ofullständig. Det som 

framkommer i arbetet är att sjuksköterskor varken har tid eller kunskap till att främja 

patienternas sömn. Det är av vikt att ämnet berörs då kunskapsområdet är knapphändigt 

bearbetat. Forskning om sömn inom området omvårdnad bör utvecklas för att 

sjuksköterskor ska få mer kunskap i ämnet och på ett bättre sätt kunna hjälpa patienterna att 

sova bättre på sjukhus. Sömn är en livsviktig funktion som på alla sätt bör främjas oavsett 

vilken miljö människor befinner sig i. Vid sjukdom är sömnen än mer viktig eftersom 

kroppen behöver återhämtning. Det är därför viktigt att sjuksköterskan finner åtgärder som 

gynnar patienterna och genererar goda upplevelser av sömn. 

 

En tydlig brist inom forskningsläget av sömnupplevelser hos patienter har 

uppmärksammats av författarna. Det är av intresse att informera och förmedla kunskap 

inom ämnesområdet i den svenska vården. Få svenska studier har återfunnits vilket betyder 

att forskningsläget är bristfälligt och bör utvecklas.  
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Dawson D. 

2012 

England 

Att utforska 

patienters erfarenhet 

av sömn i 

akutvårdsmiljö. 

Kvalitativ 100 

(Bortfall ej 

presentera

t) 

Innehållsanalys. Patienters sömn i 

akutvårdsmiljö störs 

av flera olka 

faktorer. De 

upplever 

ögonmasker och 

öronproppar som 

hjälpande. 

70% 

Grad 2 

Gellerstedt 

L., Medin J., 

Rydell 

Karlsson M. 

2013 Sverige 

Utforska och 

beskriva patienters 

erfarenheter av 

sömn på sjukhus 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

studie.  

10 (inga 

bortfall) 

Deskriptiv 

analysmetod 

enl. Graneheim 

och Lundman 

2004.  

Fysiska och psykiska 

faktorer som kan 

påverka sömnen. 

89% 

Grad 1 

Tembo C. A, 

Parker V & 

Higgins I. 

2013 

Australien 

 

Beskriva 

erfarenheten av 

allvarlig sjukdom på 

akutvårdsavdelning 

och hur det 

påverkade 

deltagarnas fortsatta 

existens 

Kvalitativ 

med 

fenomenolo

gisk ansats. 

12 

(1st/ 8%) 

Selektivt 

markerande 

tillvägagångssätt

. Fraser och 

meningar var 

utgångspunkten 

i analysen. 

Sömnsvårighet hos 

kritiskt sjuka 

patienter på 

intensivvårdsavdeln

ing. 

87% 

Grad 1 

Tranmer. E, 

J, Minard J, 

Fox. L, A, 

Rebelo L. 

2003 

Kanada 

Beskriva 

sömneffektiviteten 

och faktorer som 

påverkar den hos 

medicin samt 

kirurgpatienter 

under 3 nätter. 

Kvantitativ 

prospektiv, 

jämförande, 

beskrivande 

underssökni

ng. 

110 

(24st/ 21%) 

Analys av 

variationer av 

återkommnade 

variabler och 

Chi-square 

tester har gjorts 

på kategoriska 

variabler.  

Patienterna 

upplever varierad 

sömnkvalitet och 

sömneffektivitet på 

medicinska och 

kirurgiska 

avdelningar. 

81% 

Grad 1 

Zhang L, 

Sha, S. Y., 

Kong, Q. Q., 

Woo, A. J., 

Miller, R. A., 

Li, W. H., 

Zhou, X. L., 

Zhou, Y., & 

Wang, L. C. 

2013 

Kina 

Identifiera faktorer 

som påverkar 

sömnmönster hos 

kirurgpatienter på 

intensivvårdsavdeln

ing och jämföra 

upplevelse av 

sömnstörande 

faktorer mellan 

sjuksköterskor och 

patienter. 

Kvantitativ. 

Ansats 

redovisas ej. 

165 

(13st/ 7%) 

Frågeformulär 

användes. 

Analys på 

inflytelserika 

och avvikande 

faktorer mellan 

sjuksköterska 

och patient.  

Kirurgiska patienter 

upplevde dålig 

sömnkvalitet. 

 

76% 

Grad 2 

Toor P., Kim 

K. & 

Buffington 

C. K. 2011, 

USA. 

Utvärdera 

sömnvaraktighet hos 

individer med 

dödlig fetma i 

jämförelse med 

individer utan fetma 

samt att fastställa 

Kvantitativ.  90 st (45 i 

varje 

grupp) 

SAS statistical 

software 

Sömnvaraktigheten 

har påverkan på 

metabolismen och 

hormoner som kan 

leda till att patienter 

går upp i vikt. 

Övervikt leder till 

75% Grad 

2 



 
 

effekterna av 

kirurgisk 

viktminskning 

gällande 

sömnvaraktighet 

och sömnkvalitet 

hälsoproblem som 

stör sömnen. 

Överviktiga 

personer behöver 

andra hjälpmedel för 

en bra sömn, såsom 

kyla, plan säng och 

luftiga sängkläder.  

Maidl C. A., 

Leske J. S. & 

Garcia A. E. 

2013 USA. 

Utforska betydelsen 

av “tyst tid” i 

intensivvård. 

Quasi- 

experimente

ll posttest 

design 

129 st. T- tester och Chi 

square användes 

och datan 

analyserades 

med hjälp av 

ANCOVA  

De belyser hur 

viktigt det är både 

för personal och 

patienter med tyst 

tid för att främja 

sömnen 

87% Grad 

1. 

McIntoch A. 

E. & 

MacMillan 

M. 2009 

United 

Kingdom 

Utforska 

sjuksköterskestuden

ters medvetenhet 

och kunskap om 

sömn och främjande 

av sömn. 

Mixad 

studie 

design 

26 st. Kvantitativ data 

analyserades 

med Microsoft 

Excel och den 

kvalitativa datan 

analyserades 

med Miles  och 

Hubermanns 

(1994) 

analysmall. 

De skriver om både 

psykiska och fysiska 

hinder för en bra 

sömn och hur 

sjuksköterskan kan 

arbeta för att röja 

dessa hinder. 

96% Grad 

1. 

Lei Z, 

Qiongjing Y, 

Quili W, 

Sabrina K, 

Xiaojing L & 

Changli W.  

2008 

Kina 

Bestämma 

sömnkvaliteten och 

sömnstörande 

faktorer hos 

inneliggande 

patienter och att 

beskriva 

uppfattningen av 

sömnstörande 

faktorer mellan 

sjuksköterskor och 

inneliggande 

patienter på ett 

kinesiskt sjukhus. 

Kvantitativ  397 st. 

(Bortfall ej 

redovisat) 

Kvantitativa 

data 

analyserades 

genom 

“Statistical 

Package” för 

social vetenskap. 

Chi-square test 

och logistisk 

regressionsanaly

s användes för 

att bestämma 

om det fanns en 

signifikant 

skillnad. 

Många patienter har 

dålig sömnkvalitet 

under 

sjukhusvistelse på 

grund av olika 

störningsfaktorer. 

Det är även en 

skillnad mellan 

patienters och 

sjuksköterskors 

uppfattning 

gällande patienters 

sömnkvalitet på 

sjukhus. 

89% 

Grad 1. 

Nicolás A, 

Iruarrixaga 

A, vázquez 

M, Margall 

A & Asiain 

C. 

2008. 

Spanien. 

Beskriva hur 

kirurgpatienter 

uppfattar deras 

sömn inom 

intensivvårdsavdeln

ing och och att 

beskriva den 

subjektiva 

uppfattningen av 

patienter med 

sjuksköterskeregiste

r och analysera detta 

med patienternas 

data. 

Mixad 

studie. 

Deskriptiv 

ansats. 

104 st, Deskriptiv 

statistik, 

frekvent 

mätning av 

kvalitativa 

variabler och 

central och 

spridningsbenäg

enhetsmätning 

för kontinuerliga 

variabler. T-

tester gjordes. 

Innehållsanalys 

användes för 

patienters 

kommentarer. 

Patienters 

uppfattning av sömn 

på 

intensivvårdsavdeln

ing var otillräcklig. 

Sjuksköterskorna 

överskattar 

patienternas sömn, 

de uppfattar att 

patienterna sover 

bättre än vad 

patienterna själva 

anser. 

78% 

Grad 2. 

 


