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Abstrakt 

Bakgrund: Inneliggande patienter på sjukhus kan få sitt sömnmönster stört. Detta kan leda 

till en förlängd eller förvärrad sjukdomsprocess. Sjuksköterskan anses befinna sig i en unik 

position för att kunna främja patienters sömn på sjukhus. Syfte: Syftet med denna 

litteraturöversikt var att belysa inneliggande patienters upplevelser av sin sömn på sjukhus. 

Metod: En litteraturöversikt tillämpades. Datainsamlingen utfördes i databaserna Cinahl, 

Pubmed och Psycinfo. I resultatet inkluderades 14 vetenskapliga artiklar. Nio var av 

kvantitativ design, fyra av kvalitativ design och en av både kvantitativ och kvalitativ design. 

Resultat: Resultatet utgörs av två huvudkategorier och fyra underkategorier. 

Huvudkategorierna är faktorer som kan vara ett hinder för sömn på sjukhus, där ljud, 

omvårdnadsåtgärder under natten, smärta samt sjuksköterskans bemötande och 

förhållningssätt var de mest framträdande resultatet. Den andra huvudkategorin är faktorer 

som kan vara främjande för sömn på sjukhus där öronproppar, enkelrum och sjuksköterskans 

bemötande och förhållningssätt var mest framträdande. Diskussion: Sjuksköterskan bör 

vara uppmärksam och medveten om sin egen inverkan på patienternas sömn och övriga 

faktorer för att kunna främja en positiv sömnupplevelse för patienter. Slutsats: För att främja 

sömn hos patienter bör en individanpassad vård tillämpas. Framtida forskning bör byggas 

på att öka medvetandet hos vårdpersonalen vad avser sömn på sjukhus. 

  

Nyckelord: Faktorer, Litteraturöversikt, Patient, Sjukhus, Sjuksköterska, Sömn 
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Bakgrund 

Ett flertal studier visar på att personer som är inneliggande på sjukhus löper risk för 

sömnbrist (MacIntosh & MacMillan, 2009). Bristfällig sömnkvalitet eller otillräcklig sömn kan 

förknippas med nedsatta hälsoresultat (Elliott & McKinley, 2014). För att bibehålla god hälsa 

och känna välbefinnande är sömn en betydelsefull faktor (Danielsson et al., 2009; Mukherjee 

et al., 2015; Radtke, Obermann & Teymer, 2014). Sömnen skapar förutsättning för 

återhämtning och återställer cellernas normala funktionsförmåga (Danielsson et al., 2009). 

Sömnmönster 

I studien av Talwar, Liman, Greenberg, Feinsilver och Vijayan (2008) förklaras att sömnen 

kan delas in i två mönster, det ena kallas för Rapid Eye Movement [REM]-sömn som 

representerar den drömmande verksamheten och det andra mönstret kallas för icke REM-

sömn. Icke REM-sömn delas in i fyra stadier som i sin tur beskriver sömnens djup utifrån lätt 

till djup sömn. Vid sömn är muskelaktiviteten i större delen av kroppen kraftigt minskad. 

Muskulaturen i ögonen är fortfarande aktiva, vilket tenderar att visas genom snabba 

ögonrörelser. Enligt Talwar et al. (2008) beskrivs att ett normalt sömnmönster karaktäriseras 

genom att en individ vanligtvis somnar inom 20 minuter, för att därefter falla djupare in i 

sömnen. Ungefär 90 minuter in i sömnen uppkommer REM-sömn. Detta sömnmönster pågår 

med en intervall mellan 90-120 minuter. Första halvan av den totala sömnen utgörs till 

största del av icke REM-sömn, varav andra halvan domineras av REM-sömn innan man 

slutligen vaknar.  

I Danielsson et al. (2009) studie tydliggörs att särskilt under icke REM-sömnens djupsömn 

sker återhämtning av kroppen, anledningen är att flera av kroppens uppbyggnadsprocesser 

sker under detta stadie. Enligt MacIntosh och MacMillan (2009) förklaras att REM-sömn är 

betydelsefullt för tillväxt, underhåll och reparation av hjärnvävnad. Emotionella 

läkningsprocesser sker under denna REM-sömn, vilket tydliggör att psykisk obalans kan 

förekomma i högre grad vid brist på denna typ av sömn. 

Vårdmiljön 

I en studie av Laguna-Parras et al. (2013) framkommer att vårdmiljön kan störa en individs 

normala sömnmönster vid inläggning på sjukhus. Författarna Radtke et al. (2014) beskriver 

att sjukvården påverkas negativt av sömnlöshet hos patienter. Ökad sjuklighet och i värsta 
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fall dödlighet är en följd av nedsatt sömn under en längre period. Enligt Fillary et al. (2015) 

har ljudnivåerna på sjukhus ökat och särskilt på natten under de senaste 45 åren. Ökad 

användning av mekanisk utrustning är en bidragande faktor. Störd sömn tillsammans med 

ökad ljudnivå i vårdmiljön har visats gett sämre sömnkvalitet för patienter. I studien av 

Dijkstra och Pieterse (2006) beskrivs att patienter ofta har svårt att anpassa sig till den 

kliniska vårdmiljön. I Radtke et al. (2014) studie identifieras kliniska störningsfaktorer i 

vårdmiljön, såsom ljud från omgivningen, tända lampor, personal, medicin, smärta, stress 

och ångest. Enligt Bahammam (2006) påvisas att ljus, ljud och frekventa avbrott av sömnen 

är faktorer som väl har studerats och kan bidra till sömnstörningar för inneliggande 

patienter. 

Sömnens betydelse för hälsan 

I McIntosh och MacMillan (2009) studie beskrivs att sömn har i många antaganden visats 

vara betydande för både fysisk och psykisk funktion. Förlängd eller förvärrad 

sjukdomsprocess kan vara en komplikation av otillräcklig sömn, vilket kan bidra till sämre 

livskvalitet hos den drabbade personen. Enligt Danielsson et al. (2009) redogörs att lätt 

reducerad sömn efter några dagar orsakar liknande kroppslig påverkan som vid stress. 

Förhöjda stresshormoner, högre nivåer av både blodsocker och blodfett ses i samband med 

minskad sömn. Enligt Miller (2015) påverkas en individs hälsa av sömnbrist genom orsaka 

nedsatt kognitiv funktion och ökad risk för depression. Likaså kan inflammationsprocessen, 

immunförsvaret, metabolismen och känsligheten för stress påverkas negativt. Jämfört med 

Laguna-Parras, Jerez-Rojas, Garscía-Fernández, Carrasco-Rodríguez och Nogales-Vargas-

Machuca (2013) kan sömn bistå med att minska arbetsbördan för hjärtat, vara avslappnande 

för muskulaturen och bevara energi.  

Det McIntosh och MacMillan (2009) förklarar är att när mörkret infaller aktiveras det 

kroppsegna hormonet melatonin, även kallat för “mörker-hormon”. Enligt studien av Miller 

(2015) produceras melatonin i tallkottkörteln (epifysen) och spelar en betydande roll i 

förhållande till sömn- och vakenhetscykeln.  I studien av Kumar Trivedi och Kumar (2014) 

förklaras att melatonin kan benämnas som det naturliga sömnpillret vilket gör att tröttheten 

hos individen infaller på ett naturligt sätt vid mörker. 
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Sjuksköterskans roll 

Flera författare (Hoey, Fullbrook & Douglas, 2014; Pellatt, 2007; Radtke et al., 2014) framför 

att sjuksköterskan befinner sig i en unik position vad gäller främjande åtgärder av sömn 

inom hälso- och sjukvården. Det förtydligas i studien av Radtke et al. (2014) att 

sjuksköterskan och patienten befinner sig i en nära kontakt med varandra. Enligt  Pellatt 

(2007) identifieras sjuksköterskan som den första inom vårdteamet med möjligheten att 

upptäcka sömnrelaterade problem. Enligt McIntosh och MacMillan (2009) är sjuksköterskans 

kunskap om sömn en betydande komponent inom den professionella omvårdnaden. Vidare 

beskrivs att det är av betydelse att sjuksköterskan bedömer patienters behov, vanor och 

sömnkvalitet men även identifiera och åtgärda kliniska miljöfaktorer som påverkar sömnen.  

Svensk sjuksköterskeförening (2012) tydliggör att International Council of Nurses [ICN]:s 

etiska kod för sjuksköterskor, beskriver att sjuksköterskan ska arbeta för en hälsosam miljö 

och ha kunskap om miljöns betydelse för hälsan.I studien av  McIntosh och MacMillan (2009) 

beskrivs att sjuksköterskan bör vara medveten om sin egen medverkan till störningar för 

patienternas sömn i vårdmiljön. 

Teoretisk referensram 

Omvårdnad är enligt Henderson (1967, s. 34) att hjälpa en individ, frisk som sjuk, till hälsa, 

tillfrisknade eller till en fridfull död, samt att skapa möjligheter för att en individ ska kunna 

återfå sin självständighet så snart det är möjligt. Sjuksköterskan ska kunna tillfredsställa 

varje individs omvårdnadsbehov som är i en ständig förändring (ibid., s. 322). Sömn och vila 

är ett omvårdnadsbehov som bör beaktas. Vidare beskrivs att sjuksköterskan bör kunna 

bemöta patienternas sömnproblematik och där målsättningen anses vara att åtgärda och 

upprätthålla varje individs normala sömnmönster (ibid., s. 758-760). Sömn kan främjas 

genom att reducera stimuli som ögon, öron, näsa och hud registrerar. Vidare beskrivs att 

patienternas psykiska mående bör uppmärksammas i och med sjuksköterskans 

sömnfrämjande arbete. Detta genom att ge patienterna tid samt att ha ett sympatiskt 

förhållningssätt, vilket kan ha en positiv inverkan på sömnen (ibid., s. 765-768). 
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Problemformulering 

Att lida av sömnbrist kan leda till ohälsa för en individ då sömn anses vara betydande för att 

återgå och bevara sin hälsa. I sjuksköterskans omvårdnadsarbete anses det vara betydande 

att skapa förutsättningar för att en individ ska uppleva en så god hälsa som möjligt. Att ha 

kännedom om vilka faktorer som påverkar patienters sömn och hur dessa faktorer upplevs 

av patienterna tycks därför vara betydande. Den kliniska nyttan av denna litteraturöversikt 

anses vara att öka förståelsen hos sjuksköterskan om faktorer som påverkar patienters sömn 

på sjukhus och att uppmärksamma betydelsen av ett sömnfrämjande arbete.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa inneliggande patienters upplevelser av sin 

sömn på sjukhus. 

Frågeställningar 

1. Vilka faktorer kan påverka inneliggande patienters sömn. 

2. Hur påverkas de inneliggande patienternas sömn  av faktorerna. 

Metod 

En litteraturöversikt utförs bland annat för att skapa en översikt av det resultat som 

framkommer från forskning inom ett specifikt kunskapsområde men också inför framtida 

empiriska arbeten (Friberg, 2012, s.115). En litteraturöversikt tillämpades och genomfördes 

på ett strukturerat sätt för att tydliggöra problemområdet. Den allmänna sjuksköterskans 

verksamma insatser inom omvårdnadsvetenskap kan dra nytta av denna litteraturöversikts 

resultat, vilken har baserats på ett antal systematiskt utvalda artiklar. Artiklarna som 

inkluderades i litteraturöversikten kvalitetsgranskades och analyserades på ett systematiskt 

sätt. Artiklar av såväl kvantitativa som kvalitativa designer inkluderades (jfr. Friberg, 2012, s. 

133-134). 

De avgränsningar som tillämpats för urvalet var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska samt att de skulle vara publicerade inom de senaste 10 åren, 2006-2016. 

Inklusionskriterierna bestod av patienter med erhållna sömnupplevelser från sjukhusvistelse 

som var 18 år eller äldre. Exklusionskriterna utgjordes av patienter med diagnostiserad 
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sömnstörning och/eller en psykiatrisk diagnos samt personer som drabbats av demens. Även 

allmänna- och systematiska artiklar samt artiklar av låg kvalité tillhör exklusionskriterierna. 

Litteratursökning 

Datainsamlingen genomfördes i de omvårdnadsorienterade databaserna PubMed, Cinahl 

och PsycInfo. Sökorden identifierades innan litteratursökningen påbörjades. De MeSH-

termer [MeSH] som användes i PubMed var sleep och inpatients och fritextord var patient 

experience. Fritextord som användes i Cinahl var inpatient och sleep. Fritextord som användes i 

PsycInfo var sleep, experiences, hospital och patient. Vid sökningen kombinerades sökorden 

olika för att fånga upp så många artiklar som möjligt. Endast “AND” användes som 

sökoperator, se tabell 1. Dubbletter av artiklar förekom i alla sökningar och valdes att 

bearbetas i slutet av urvalsprocessen (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 61-72). 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Steg 1  

Urvalet utfördes stegvis och inleddes med att läsa artiklarnas titlar, vilket var totalt 519 

stycken. Antalet titlar som gav intresse för syftet var totalt 172 stycken. Därefter lästes 

artiklarnas abstrakt för att få en översikt av artiklarnas innehåll. Genom att läsa artiklarnas 

abstrakt underlättades urvalsprocessen vid gallringen av vilka artiklar som var relevanta för 

syftet (jfr. Östlundh, 2012, s. 73-74). Detta resulterade i att 56 artiklar valdes ut till att gå 

vidare till steg två i urvalsprocessen. 

Steg 2  

Nästa steg fortsattes med att kontrollera artiklarnas metod och dess förhållande till 

litteraturöversiktens syfte (jfr. Östlundh, 2012, s. 84). Urvalsprocessen utgörs vidare av 22 

artiklar. En förgranskning av artiklarnas relevans utfördes av författarna till 

litteraturöversikten för att lättare kunna se vilka artiklar som kom att fortsätta att inkluderas. 

Därefter utfördes en mer omfattande relevansbedömning, detta med hjälp av att föra 

minnesanteckningar samt kontroll av artikelns vetenskapliga upplägg. Det vetenskapliga 

upplägget utgjordes av ett abstrakt, bakgrund/inledning, syfte, metod, resultat, diskussion 

och en referenslista samt att etiska överväganden har beaktats.  
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Steg 3  

Efter relevansbedömningen valdes 16 artiklar ut till en kritisk kvalitetsgranskning. Forsberg 

och Wengströms (2003, s. 186-200) utformade och modifierade granskningsmallar 

tillämpades vid kvalitetsgranskningen (jfr. Östlundh, 2012, s.84). I detta steg identifierades 

även dubbletter. Totalt inkluderades 14 artiklar efter kvalitetsgranskningen varav fem var av 

hög kvalité, nio av medel kvalité. Sammanställningen av de inkluderade artiklarna skapades 

i en översiktstabell, se bilaga 1. Avslutningsvis analyserades artiklarnas resultat och redovisas 

i löpande text under rubriken resultat.  

Tabell 1. Översikt av litteratursökning, utförd 160114. 

Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Steg 

1 

 

Steg 

2 

 

Steg 

3 

Antal artiklar 

inkluderade i 

resultatet efter utförd 

kvalitets- 

granskning 

Cinahl inpatient AND sleep 2010-2016, all 

adult, english 

153 12 6 6 

 

4 

Psycinfo sleep AND 

experiences AND 

hospital AND 

patient 

2006-2016, +18 

years, english, 

NOT: <17 

191 20 7 3 3 

Pubmed sleep [MeSH] AND 

inpatients [MeSH] 

2006-2016, +19 

years, english 

44 14 6 4 

 

4 

Pubmed sleep [MeSH] AND 

patient experience 

2010-2016, +19 

years, english 

131 10 3 3 

 

3 

 Totalt  519 56 22 16 14 

Analys 

Analysen inleddes genom upprepad läsning av de inkluderade artiklarna för att erhålla en 

ökad förståelse och för att få en helhetssyn av artiklarnas innehåll. Därefter användes en 

överstrykningspenna för att markera det resultat som förhöll sig till litteraturstudiens syfte 

och därigenom kunde huvudfynd identifieras. En sammanställning av analysens resultat 

utfördes sedan i ett skrivprogram i en dator varigenom två övergripande kategorier 

bildades. Utifrån analysens resultat identifierades de övergripande kategorierna till positiva 

och negativa upplevelser. Resultatet markerades sedan in i två färger som skiljde resultatet åt 

för att kunna föra in resultatet under den kategori som det förhöll sig till. De övergripande 
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kategorierna var tillfälliga kategorier som sedan bildade två huvudkategorier varefter 

underkategorier kunde identifieras. Huvudkategorierna och underkategorierna bidrog till 

att ge resultatet en mer överskådlig struktur (jfr. Friberg, 2012, s. 140-141). Nedan 

åskådliggörs huvudkategorier med tillhörande underkategorier, se tabell 2. 

Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Faktorer som kan vara ett hinder 

för sömn på sjukhus 

- Vårdmiljö  

- Avdelningsrutiner  

- Fysiska och psykiska besvär 

- Vårdpersonalens bemötande och 

förhållningssätt 

Faktorer som kan vara främjande 

för sömn på sjukhus 

- Hjälpmedel  

- Läkemedel 

- Vårdmiljö 

- Vårdpersonalens bemötande och 

förhållningssätt 

 

Etiska överväganden 

En strävan efter ett objektivt arbetssätt har genomsyrat urvals- och analysprocessen med 

anledning av att förbli textnära. Resultatet har präglats av artiklar med antingen ett etiskt 

tillstånd från en etisk kommitté, att ett tydligt etiskt resonemang är beskrivet eller tilldelats 

ett godkännande från involverade sjukhus/universitet. Samtliga tidskrifter är peer-reviewed, 

vilket är ett medvetet ställningstagande för att upprätthålla vetenskapligheten. Hela 

arbetsprocessen har förhållit sig till syftet och vidmakthållits genom ständiga diskussioner 

om materialets relevans. För att ha bibehållit en neutral syn har både positiva och negativa 

aspekter av problemområdet inkluderats (jfr. Forsberg & Wengström, 2013, s. 69-70). 

Resultat 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa inneliggande patienters upplevelser av 

sömn på sjukhus. Resultatet utgörs av 14 vetenskapligt granskade artiklar, vilket utifrån 

analysen bildades två huvudkategorier och sex underkategorier. Huvudkategorierna var 

faktorer som kan vara ett hinder för sömn på sjukhus och faktorer som kan vara främjande för sömn på 
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sjukhus. Underkategorierna var vårdmiljö, avdelningsrutiner, fysiska och psykiska besvär, 

hjälpmedel, läkemedel och vårdpersonalens bemötande och förhållningssätt varav två av 

underkategorierna förekommer i båda huvudkategorierna. Sammanlagt var nio artiklar av 

kvantitativ design, fyra kvalitativ design och en var av både kvantitativ och kvalitativ 

design.  

Faktorer som kan vara ett hinder för sömn på sjukhus 

I huvudkategorin Faktorer som kan vara ett hinder för sömn på sjukhus belyses olika faktorer 

som patienterna upplevde i vårdmiljön och vilka avdelningsrutiner som kan ha påverkat 

sömnen under natten. Även fysiska och psykiska besvär som patienterna upplevde ansågs 

kunna påverka sömnen. Likaså bemötande och förhållningssätt som sjuksköterskan hade 

gentemot patienten tenderade att ha en negativ inverkan på sömnen. 

Vårdmiljö  

I flera studier framkom att ljud ansågs vara ett hinder för sömnen (Büyükyılmaz, Şendir & 

Acaroğlu, 2011; Gellerstedt, Medin & Rydell Karlsson, 2014; Hultman, Coakley, Annese & 

Bouvier, 2012; Jones & Dawson, 2012; Lane & East, 2008; Lee, Low & Twinn, 2007; Lei et al., 

2009; Richardson, Allsop, Coghill & Turnock, 2007; Spence, Murray, Tang, Butler & Albert, 

2011; Yilmaz, Sayin & Gurler, 2012). Ljud som orsakades av andra patienters ankomst och 

hemgång från avdelningen påverkade de inneliggande patienters sömn negativt (Yilmaz et 

al., 2012).  Även ljud orsakade av dörrar som öppnades och stängdes var en sömnstörande 

faktor (Hultman et al., 2012; Spence et al., 2011). Samtal ute i korridorerna på avdelningen 

orsakade sömnbrist hos patienterna (Spence et al., 2011). Likaså ljudet från sjuksköterskans 

skor upplevdes av patienterna som ett hinder för sömnen (Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 

2009). Förflyttning av medicinsk utrustning i korridoren och larm från utrustning sågs också 

vara en störningsfaktor för sömnen (Hultman et al., 2012; Lei et al., 2009; Spence et al., 2011). 

En annan faktor som bidrog till att patienterna hade svårt att somna var en högljudd 

avdelning som orsakade att en harmonisk miljö uteblev (Lee et al., 2007). 

Ljud från andra patienter ansågs vara störande för sömnen (Lane & East, 2008). Vilket kunde 

vara när andra patienter ropar på hjälp (Spence et al., 2011). Även ljud från någon som gråter 

orsakade svårigheter till att somna (Lee et al., 2007). Både ljud från toalettlås och lås från 

patienternas förvaringsskåp upplevdes som ett hinder för sömnen. Detta beskrevs av en 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C5%9E
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C4%9E
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deltagare att ljud från ett toalettlås lät som om det var någon som kom in på avdelningen, 

vilket fick patienten att fundera över varför det inte hördes något mer (Gellerstedt et al., 

2014). Likaså var ljud från telefon och luftkonditionering störande faktorer för sömnen (Lei et 

al., 2009). Det framkom att patienters sömn stördes av ljudet från andra inneliggande 

patienters sängar (Lane & East, 2008). 

I flera studier (Gellerstedt et al., 2014; Spence et al., 2012; Yilmaz et al., 2011) framkom att ljus 

var en sömnstörande faktor. Både Gellerstedt et al. (2014) och Yilmaz et al. (2011) ansåg att 

rumsbelysning kunde hindra patienterna från att somna. Enligt Spence et al. (2011) ansågs  

ljus från larmknappar vara en bidragande orsak till störd sömn. 

Sjukhussängarna sågs ha en betydelse för patienternas sömn, då de upplevdes som obekväm 

(Gellerstedt et al., 2014; Hultman et al., 2012; Richardson et al., 2007; Yilmaz et al., 2012). 

Likväl som kuddens struktur och plastöverdrag hade en negativ effekt på sömnen 

(Gellerstedt et al., 2014; Richardson et al., 2007). Patienterna upplevde att uppfällda 

sänggrindar var en störningsfaktor för sömnen (Richardson et al., 2007). Det som också hade 

en betydelse för sömn var rumstemperatur då detta kunde bidra till sömnsvårigheter för 

patienterna (Yilmaz et al., 2012; Büyükyılmaz et al., 2011). Patienterna upplevde att svett, 

värme och en känsla av att vara klibbig som sömnstörande (Richardson et al., 2007; Tembo, 

Parker & Higgins, 2013). 

Flera författare (Gellerstedt et al., 2014; Lee et al., 2007; Spence et al., 2011) ansåg att dela rum 

med en annan patient kunde vara störande för sömnen. I Spence et al. (2011) studie ansågs 

sänggrannen upplevas som störande om denne snarkar, utför toalettbesök eller rör sig i 

sängen. Likaså störs den andra patienten av sänggrannen när denne tittar på TV eller 

använder telefon. Det Gellerstedt et al. (2014) beskrev var att ha kontakt med andra patienter 

ansågs kunna påverka möjligheten till att somna. Kontakt med andra patienter kunde 

innebära att de hörde men inte såg varandra eller när de mötte varandra korta stunder i 

matsalen eller i sällskapsrummet. Dessa möten kunde framkalla känslor som medlidande 

och konkurrens hos medpatienterna, vilket kunde ha en negativ påverkan på sömnen. I 

studien av Lee et al. (2007) beskrevs att patienter som delade rum med en annan patient som 

upplevdes som stökig kunde orsaka känslor av hopplöshet. Vårdpersonalen försökte lösa 

problemet genom att uppmana den patient som blev störd att vara mer tolerant, detta genom 
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att anpassa sig, ignorera eller att förlåta den patient som upplevdes som stökig. Känslan av 

hopplöshet bidrog till att förväntan av möjligheten till att sova upplevdes som låg hos 

patienterna som delade rum med en upplevd stökig medpatient. 

Avdelningsrutiner 

Avdelningsrutiner ansågs vara en störande faktor för sömnen (Gellerstedt et al., 2014; Lane 

& East, 2008; Lee et al., 2007). Rutiner såsom tillsyn nattetid ansåg deltagarna som en 

störande faktor för sömnen (Gellerstedt et al., 2014). Vårdpersonal som kom eller lämnade 

patienternas rum sågs hindra patienterna från att kunna somna (Büyükyılmaz et al., 2011). 

Rutiner kring tillsyn, byte av inkontinensskydd, förberedelser inför sänggående och 

omvårdnad på morgonen sågs påverka sömnen negativt. Dessa faktorer ansågs kretsa kring 

sjuksköterskornas arbetsscheman och stod då i konflikt med patienternas egna sömnmönster 

och behov. Andra faktorer som försvårade sömnen under natten var inaktivitet under dagen 

såsom när de satt på en stol, tittade på TV, läste en bok eller låg i sängen. När patienterna låg 

i sängen ledde det oftast till att patienterna sov kortare perioder under dagen vilket i sin tur 

kunde påverka den nattliga sömnen negativt (Lee et al., 2007). 

Omvårdnadsåtgärder som utfördes under nattetid var en sömnstörande faktor för 

patienterna (Büyükyılmaz et al., 2011; Gellerstedt et al., 2014; Hultman et al., 2012; Jones & 

Dawson, 2012; Lane & East, 2008; Lei et al., 2009; Richardson et al., 2007; Yilmaz et al., 2012). 

Kontroll av kroppstemperatur, blodtryck, puls, saturation, andningsfrekvens och 

provtagningar som utfördes under natten ansågs också vara störande. Detta genom att det 

bidrog till att patienterna upplevde det som svårt att somna om fastän att de förstod att 

åtgärderna var av betydelse för hälsan (Gellerstedt et al., 2014; Hultman et al., 2012). 

I studien av Tembo et al. (2013) framkom att de läkemedel patienterna fick under sin 

sjukhusvistelse hade en negativ påverkan på patienternas sömn. Likaså när patienterna fick 

sömntabletter med syfte att främja sömnen ansåg patienterna att det inte hade den önskade 

effekten som eftersträvades, detta kunde tänkas bero på den övriga medicineringen eller på 

grund av vårdmiljön. Flera författare (Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 2009) beskrev att 

patienterna upplevde administrering av läkemedel som störande för sömnen. I Gellerstedt et 

al. (2014) studie beskrevs att detta berodde framförallt på när deltagarna fick invänta 
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smärtlindring eller när de inte blev tillräckligt smärtlindrad. Vidare beskrev patienterna att 

de medicinska behandlingarna bidrog till sömnsvårigheter. Detta innebar att de hade en 

perifer venkateter, att de fick infusioner eller hade ett dränage vilket orsakade att rörligheten 

hos patienterna begränsades. Begränsningen av rörligheten framkallade även känslor av att 

vara beroende av vårdpersonalen, vilket orsakade ångest hos patienterna då de inte visste 

hur eller när de kunde komma till sängs. 

Fysiska och psykiska besvär 

Smärta ansågs enligt flera studier vara en störningsfaktor för sömnen (Büyükyılmaz et al., 

2011; Gellerstedt et al., 2014; Hultman et al., 2012; Jones & Dawson, 2012; Lane & East, 2008; 

Lei et al., 2009; Richardson et al., 2007). Gasspänningar i kroppen efter en operation 

tenderade att förorsaka smärta och obehag hos patienten vilket ansågs vara störande för 

sömnen (Lane & East, 2008). Andra faktorer som ansågs vara ett hinder för sömnen var 

obehag i förhållande till sjukdom och att behöva gå på toaletten. Patienterna upplevde 

också  att när de halkade ner eller när de behövde vändas i sängen som obehagligt vilket 

hade en negativ inverkan på sömnen (Lei et al., 2009). Även andningssvårigheter bidrog till 

att det var svårt att sova (Lee et al., 2007; Richardson et al., 2007). Andningssvårigheter som 

upplevdes som störande för sömnen kunde var när slem blockerade luftvägen. Detta kunde 

orsaka att patienterna vaknade och blev tvungen att kliva upp för att spotta ut slemmet (Lee 

et al., 2007). Att känna hunger ansågs också hindra patienterna från att somna (Yilmaz et al., 

2012).   

Oro var en störande faktor för sömnen (Jones & Dawson, 2012; Lei et al., 2009; Tembo et al., 

2013; Yilmaz et al., 2012). Specifikt hade oro över sitt hälsotillstånd en negativ påverkan på 

sömnen (Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 2009; Tembo et al., 2013). Tankar och funderingar 

om hur vardagslivet skulle se ut efter utskrivningen från sjukhuset hindrade patienterna från 

att somna. Att inte ha kontroll eller inte veta vad som försiggick utanför patienternas dörrar 

sågs påverka sömnen negativt (Gellerstedt et al., 2014). Oro över sin säkerhet beskrevs även 

kunna hindra patienternas sömn (Yilmaz et al., 2012). Ångest ansågs även vara en faktor som 

bidrog till sömnsvårigheter (Richardson et al., 2007). Ytterligare faktorer som kunde bidra till 

minskad sömn för patienterna var långtråkighet, saknad efter närstående och avsaknad av 

självkontroll (Lei et al., 2009). När patienterna runt omkring dem avled framkallades känslor 
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av oro och ångest. Detta orsakade en rädsla för att somna då de antog att de var i samma 

riskzon för att dö. Även mardrömmar ansågs vara en sömnstörande faktor (Tembo et al., 

2013). Rädslor som orsakades av mardrömmar bidrog till att deltagarna upplevde det som 

svårt att somna om (Lee et al., 2007). 

Vårdpersonalens bemötande och förhållningssätt 

I flera studier (Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 2009; Spence et al., 2011) framkom att 

vårdpersonalens förhållningssätt kunde påverka patienternas sömn negativt. Författarna (Lei 

et al., 2009; Spence et al., 2011) menade på att när en sjuksköterska pratade med patienternas 

sänggrannar likväl som när sjuksköterskan pratade med en annan vårdpersonal intill 

patientens säng ansågs kunna hindra patienterna från att somna. I Gellerstedt et al. (2014) 

studie beskrevs att patienternas upplevelser av hälsa och ohälsa inte togs på allvar av 

sjuksköterskan, vilket kunde bidra till sömnsvårigheter. Även bristande information om 

sambandet mellan läkemedel och dess påverkan på sömnen orsakade en osäkerhet hos 

patienterna, vilket ledde till att patienternas sömn stördes. I studien av Lee et al. (2007) 

beskrevs att patienterna upplevde att sjuksköterskan var en bidragande orsak till att sömnen 

stördes. Detta på grund utav att sjuksköterskan frambringade en känsla av hopplöshet hos 

patienterna när de fick vänta på en extra filt eller för att få sitt inkontinensskydd bytt. 

Faktorer som kan vara främjande för sömn på sjukhus 

I huvudkategorin faktorer som kan vara främjande för sömn på sjukhus beskrivs hur negativ 

stimuli kan reduceras i vårdmiljön och på så sätt främja sömnen. Även faktorer i vårdmiljön 

anses kunna vara främjande. Likaså kan sömnen påverkas positivt utifrån hur 

sjuksköterskan förhåller sig eller vilken attityd denne har gentemot patienterna.  

Hjälpmedel 

Öronproppar ansågs ha en positiv inverkan på sömnen (Jones & Dawson, 2012; Lane & East, 

2008; Scotto, McClusky, Spillan & Kimmel, 2009; Spence et al., 2011). Patienterna upplevde 

att de sov djupare och längre, vilket genererade i att de kände sig mer tillfredsställd och 

fräschare vid användandet av öronproppar jämfört med dem som inte hade det (Lane & 

East, 2008). Användandet av öronproppar bidrog till en kortare insomningsperiod, detta 
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ledde i sin tur till färre uppvaknanden och minskade rörelser under sömnperioden (Scotto et 

al., 2009). Ögonbindel betraktades också kunna främja sömnen medan andra patienter som 

inte hade ögonbindel upplevde att tröttheten hjälpte dem (Richardson et al., 2007). 

Användandet av ögonbindel och öronproppar bidrog till att patienterna sov längre men att 

inga bevis fanns för att det skulle ha kunnat förbättrat sömnkvalitén.  

Läkemedel 

Ett flertal författare (Jones & Dawson, 2012; Richardson et al., 2007; Spence et al., 2011) ansåg 

att smärtstillande läkemedel hade en positiv verkan på sömnen. Främjande för sömnen 

ansågs även vara lugnande läkemedel (Jones & Dawson, 2012). Vilket även sömntabletter 

visades vara (Richardson et al., 2007). 

Vårdmiljö 

Tystnad ansågs vara en sömnfrämjande faktor (Jones & Dawson, 2012; Maidl, Leske & 

Garcia, 2014). Vissa patienter ville även ha rumsbelysningen tänd då detta upplevdes som 

främjande för sömnen (Jones & Dawson, 2012). Enkelrum ansågs ha en betydelse för sömnen 

(Gellerstedt et al., 2014; Missildine, Bergstrom, Meininger, Richards & Foreman, 2010; Spence 

et al., 2011; Yilmaz et al., 2012). Att sova i ett enkelrum beskrevs som bättre för sömnen med 

anledning att patienterna hade längre perioder av ostörd sömn (Missildine et al., 2010). Ett 

enkelrum gav även möjlighet till att ha dörren stängd. Detta genererade i att de fick ett privat 

utrymme och på detta sätt stärktes patienternas integritet, vilket upplevdes ge bättre 

förutsättningar till sömn (Gellerstedt et al., 2014). När enkelrum inte fanns att tillgå kunde 

sömnen underlättas vid byte av rumskamrat om denne upplevdes som störande. Även att ha 

dörren stängd visades ha en positiv inverkan på sömnen (Spence, et al., 2011).  

TV på rummet ansågs enligt vissa deltagare vara främjande för sömnen när den var påslagen 

(Gellerstedt et al., 2014; Spence et al., 2011). TV:n gav möjligheter till att distansera sig från 

tankar under natten, vilket underlättade insomningen på grund av att patienterna blev trötta 

av att titta på TV. Även när det var nybäddat eller att sängkläderna var ren och fräsch sågs 

ha en positiv inverkan på sömnen (Gellerstedt et al., 2014). Likväl som att komforten var av 

betydelse för sömnen (Jones & Dawson, 2012). 
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Vårdpersonalens bemötande och förhållningssätt 

Författarna (Gellerstedt et al., 2014; Spence et al., 2011) ansåg att sjuksköterskans sätt att 

kommunicera på till patienten hade en betydelse för sömnen. I Spence et al. (2011) studie 

beskrevs att om sjuksköterskan använde en låg, viskande samtalston påverkade sömnen 

positivt. I studien av Gellerstedt et al. (2014)framkom att om sjuksköterskan hade ett bra 

bemötande och förhållningssätt gentemot patienten kunde detta framkalla känslor som sågs 

främja patienternas sömn. Detta kunde vara när patienten upplevde sjuksköterskan som 

positiv med ett milt kroppsspråk, snälla ögon och hade ett gott bemötande gentemot 

patienterna. Andra främjande faktorer var när sjuksköterskan gav patienten möjlighet till att 

få samtala med sjuksköterskan, vilket visade på att tid fanns för den enskilde patienten. Att 

vara välinformerad om sin vård kunde bidra till att en känsla av säkerhet och trygghet för 

patienterna, som i sin tur verkade positivt för sömnen. Att patienterna involverades och var 

delaktiga i sin egen vård hade betydelse för patienternas sömn. Vårdpersonal som frågade 

om patienternas önskemål bidrog till att den enskilde individen kände sig mer delaktig i sin 

vård. Vidare beskrivs att när patienterna kände sig säkra, omhändertagna och en tillit till 

vården bidrog det till att patienterna slappnade av och kände ett inre lugn, vilket kom att 

främja deras sömn. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa inneliggande patienters upplevelser av sin 

sömn på sjukhus. Den valda metoden var en litteraturöversikt, vilket ansågs vara lämplig för 

att besvara syftet. En litteraturöversikt gör det möjligt att undersöka det aktuella 

forskningsläget, vilket bedömdes vara god. I denna litteraturöversikt har två författare 

samarbetat, vilket har underlättat genomförandet av litteraturöversikten. Urvalet 

genomfördes på ett systematiskt sätt och inkluderade artiklar har kunnat inkluderas genom 

att författarna har fört  en ständig diskussion mellan varandra om artiklarnas relevans, vilket 

anses vara en styrka. 
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Att endast individer från 18 år och äldre har inkluderats i litteraturöversikten var beroende 

på att de kan betraktas som den större populationen som tenderar att vara inneliggande på 

allmänna sjukhus. Sökningarna gav ett flertal artiklar innefattande inneliggande patienter 

under 18 år. Denna patientgrupp exkluderades, då de kan tänkas vara en störning som 

bedömdes kunna påverka litteraturöversiktens resultat. Inneliggande patienter under 18 år 

kan ha en medföljande vuxen, vilken kan tänkas vara trygghetsskapande för individen och 

på så sätt inte ge ett resultat förenat med den större populationen som vanligtvis befinner sig 

på allmänna sjukhus. Vilket i sin tur kan tänkas påverka studiens resultat. Individer med 

diagnostiserad sömnsjukdom exkluderades för att de redan innehar en sömnproblematik då 

detta inte ligger i linje med den allmänna sömnsvårigheten som litteraturöversikten avser att 

studera. Således exkluderades även individer med psykiatriska diagnoser. Detta med 

anledning av att dessa individer troligen inte utgör den större populationen på ett sjukhus 

och kan tänkas bidra till ett annat resultat än vad som avses med denna litteraturöversikt. 

Att använda flera databaser än de som använts för litteratursökningen i studien hade kunnat 

påverka och generera i en ökad bredd för studiens resultat. Dock bedömdes att använda sig 

av databaser som var inriktade på omvårdnadsorienterade studier ansågs vara mest lämpligt 

för litteraturöversiktens genomförande. Vi betraktar detta som en styrka över valet av 

databaser på grund av att vi är mer kunskapsorienterade i dessa än i någon annan databas. 

Att använda sökoperatorn "AND" bidrog till att litteraturöversikten fick en mer riktad 

sökning i förhållandet till syftet. Att  använda andra sökoperatorer som till exempel ”OR” 

genererade i en mer övergripande sökning. Detta medförde ett ökat antal träffar som 

bedömdes vara felfokuserade och missvisande utifrån litteraturöversiktens syfte. MeSH-

termer användes i litteratursökningen, detta för att rikta resultatet närmare och avgränsade 

sökningarna som genererade i relevanta träffar med bättre fokus. Även Thesaurus och Cinahl 

Headings identifierades i denna litteraturöversikt. Då ett färre material påträffades i PsycInfo 

och Cinahl vid användandet av Thesaurus och Cinahl Headings användes dessa inte. Detta för 

att de begränsade urvalen allt för mycket. En svaghet som kan ses i litteraturöversikten är att 

åldern 18 år och äldre inte kunde tillämpas vid sökningar i databasen Pubmed där 

avgränsningen var +19 years. Detta har kunnat generera i att relevanta artiklar inte kunnat 

inkluderats i litteraturöversikten. I databasen Cinahl användes  avgränsningen all adult, en 
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svaghet kan tänkas vara att den databasen eventuellt anser att vuxenålder är vid tidigare 

eller senare ålder än 18 år. Detta kan ha medfört till att fler eller färre artiklar har kunnat 

tillhandahållits, däremot har inklusionskriterie kontrollerats vid relevansbedömning av 

artiklarna så att de under 18 år exkluderats. 

I urvalsprocessen var en artikel svåråtkomlig eftersom den inte var tillgänglig i fulltext. Den 

bedömdes dock vara relevant för litteraturöversiktens genomförande, då titeln till artikeln 

låg i linje med syftet för litteraturöversikten. Detta kunde däremot lösas genom att 

författarna till artikeln kontaktades och artikeln erhölls sedan via mailkontakt. Även 

pilotstudier har inkluderats i litteraturöversikten eftersom att originalstudier inte har 

återfunnits till dem.  De bedömdes däremot påvisa likalydande resultat som övriga 

originalstudier i denna litteraturöversikt.  

En styrka i litteraturöversikten kan tänkas vara att  det användes anpassade 

granskningsmallar utifrån artiklarnas design. Vilket var för att fånga upp de specifika 

delarna i respektive artikels design. Detta innebar att olika granskningsmallar använts under 

litteraturöversiktens genomförande. Detta kan ge upphov till diskussion om att andra 

utformade granskningsmallar skulle kunnat påverka kvalitetsbedömningen av de 

inkluderade artiklarna. En medvetenhet finns att andra granskningsmallar har eventuellt 

kunnat generera i fler eller färre artiklar. Dock måste ändå ett val göras och vi som författare 

har varit konsekvent vid användandet av granskningsmallarna för att artiklarna ska få en så 

rättvis kvalitetsbedömning som möjligt. 

Vid tveksamheter avseende inkluderade artiklar vars publicering skett i tidskrifter, 

kontrollerades tidskrifternas vetenskaplighet vad avser peer-reviewed mot tidskriftens 

hemsida. Då en tidskrifts hemsida var svårorienterad, kunde dock en bilaga laddas ner. 

Bilagan beskrev i sitt innehåll att peer-reviewed förelåg, dock ansågs detta vara svårt att 

avgöra om denna bilaga var kopplad till just denna tidskrift. Vidare åtgärder vidtogs genom 

att tidskriften även kontrollerades mot UlrichsWeb (http://ulrichsweb.serialssolutions.com/) 

som visade på att tidskriften erhöll peer-review, det vill säga att den var vetenskaplig. 

Artiklarna som inkluderades i resultatet var från USA, Storbritannien, Turkiet, Sverige, Kina 

och Australien. Denna geografiska bredd ansågs vara positiv och det visade på att det valda 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
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problemområdet för denna litteraturöversikt var forskat på i olika delar av världen. Det kan 

tänkas att även om olika kulturella och ekonomiska skillnader förekommit i studierna visade 

ändå studierna på liknande resultat. Detta kan ses som en styrka för studien då det är möjligt 

att denna litteraturöversikt ses kunna vara applicerbar inom flera geografiska områden. En 

annan styrka är att de flesta artiklar erhöll en kvantitativ design, vilket ändå styrker 

resultatet som framkommer i de artiklarna med kvalitativ design. Ett problem som uppstod 

var att fastställa huvudkategorierna då resultatet var omfattande och kunde relateras till 

varandra. Detta löstes genom att bilda underkategorier som strukturerade upp resultatet och 

gjorde det lättare att följa. 

Att endast inkludera studier med ett etiskt godkännande ansågs vara svårt att eftersträva då 

för få studier skulle ha inkluderats. Författarna till litteraturöversikten ansåg att artiklar som 

innefattade ett etiskt resonemang eller godkännande av sjukhus/universitet kunde även 

accepteras till litteraturöversikten. Detta för att dessa studier ändå följde de principer vad 

som avser sekretess för deltagarna.  

Resultatdiskussion 

I litteraturöversiktens resultat framkommer vilka faktorer som kan hindra och främja 

patienters sömn på sjukhus. Bland dessa hindrande eller främjande faktorer förekommer 

främst faktorer från vårdmiljön samt patienternas upplevelser av fysiska och psykiska besvär 

som en påverkan på sömnen under deras sjukhusvistelse. Därför är detta av betydelse att 

diskutera och belysa för att öka sjuksköterskornas och den övriga vårdpersonalens 

medvetenhet i sitt omvårdnadsarbete.   

Det framträdande resultatet i denna litteraturöversikt var att ljud från andra patienter sågs 

kunna hindra sömnen. Detta styrks med en studie av Southwell och Wistow (1995), då det i 

deras studie framkom att sjuksköterskorna var vana vid ljud från andra patienter och att de 

då inte reflekterade över att detta kunde störa medpatienterna. Vi anser att sjuksköterskan 

bör vara medveten om att ljud som de själva vanligtvis inte störs av kan möjligtvis störa 

patienterna. Att kunna erbjuda öronproppar som i resultatet sågs vara positivt för sömnen 

skulle kunna vara enkel åtgärd för att reducera störande ljud. Flera studier (Alway, Halm, 
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Shilhanek & St. Pierre, 2013; Huang, Zheng, Jiang, Lin & Zhang, 2015) styrker att 

öronproppar var främjande för patienters sömn.  

I resultatet framkommer att ljud från sjuksköterskans skor var störande för sömnen. Detta 

framkom i Southwell och Winstows (1995) studie, tydligt var att sjuksköterskorna inte alltid 

var medvetna om att deras skor var en sömnstörande faktor. Orsakerna kan nog vara många 

till varför patienterna stördes av skorna, förutom sjuksköterskornas omedvetenhet kan detta 

problem även bero på materialet i sulan. I likhet med McIntosh och MacMillan (2009) anser 

vi att sjuksköterskan bör vara medveten om sin egen inverkan på sömnstörande faktorer för 

patienter. Om sjuksköterskan är medveten om att skorna kan störa de inneliggande 

patienternas sömn kan detta ljud lättare reduceras.  

Ljud från medicinsk utrustning var ett annat ljud som framkom i litteraturöversiktens 

resultat som en tydlig faktor till störd sömn. Detta styrker Stremler, Adams och Dryden-

Palmer (2015) då larm från utrustningen sågs vara ett hinder för sömnen. Därför bör 

sjuksköterskan enligt Stremler et al. (2015), svara på dessa larm så snart det är möjligt för att 

minimera det störande ljudet. Om det är möjlighet bör sjuksköterskan sänka eller stänga av 

ljudet. En annan tänkbar åtgärd som vi författare anser är att sjuksköterskan skulle kunna 

stänga dörren till närliggande patientrum som inte har medicinsk utrustning med larm som 

tjuter för att reducera sömnstörande ljud. Om det inte är möjligt att stänga dörren till 

närliggande patientrum av olika orsaker, kan sjuksköterskan erbjuda öronproppar till de 

som upplever ljud från medicinsk utrustning som störande för sömnen.  

Samtal ute i korridoren och från sjuksköterskeexpeditionen framkom i litteraturöversiktens 

resultat som ett hinder för de inneliggande patienternas sömn. Det kan tänkas vara svårt att 

reducera detta helt med tanke på att verksamheten på ett sjukhus pågår under dygnets alla 

timmar. I Xie, Kang och Mills (2013) studie beskrivs att en patient som ska ha hjälp till 

toaletten eller två kollegor som konsulterar med varandra om behandlingar eller 

omvårdnadsåtgärder kan vara ljud som är störande från korridoren. Det Henderson (1967, s. 

766) menar är att sjuksköterskor som arbetar under natten kan kommunicera med varandra 

inne på sjuksköterskeexpedition. Om det är möjligt bör sjuksköterskan diskutera inne på 

expeditionerna men när möjligheten inte finns att de åtminstone dämpar rösten och inte står 

precis utanför patienternas dörrar. 
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I resultatet av litteraturöversikten framkommer att ljus såsom rumsbelysning var ett hinder 

för sömnen som styrks av Stremler et al. (2015). Det framkommer att orsaken till att 

rumsbelysningen var tänd ansåg sjuksköterskorna att det ibland var nödvändigt för att 

kunna utföra vissa omvårdnadsåtgärder. Enligt Henderson (1967, s. 837) beskriver hon att 

vid observationer och omvårdnadsåtgärder bör belysningen begränsas endast till respektive 

sängområde. Samtidigt bör en medvetenhet finnas hos sjuksköterskan att det kroppsegna 

sömnhormonet, melatonin, aktiveras vid mörker. Med anledning av att ljus kan hindra 

sömnen skulle en enkel åtgärd kunna vara att sjuksköterskan erbjuder ögonbindel till 

patienter som får sin sömn störd, vilket även Hu et al. (2015) styrker i sin studie att 

ögonbindel ses vara främjande.  

Litteraturöversiktens resultat visade att både sjukhussängar och kuddens struktur var 

hindrande för sömnen. Henderson (1967 s. 770) beskriver betydelsen för en komfortabel säng 

som möjlighet till sömn och vila på sjukhus. Detta för att en säng bör vara mjuk och 

samtidigt formad för att ge ett bra stöd. Vidare menar Henderson att kudden spelar en 

betydande roll för sömnen och föreslår att en patient både bör ha en hård- och en mjuk 

kudde i sin säng. Detta stöds av Persson och Moritz (1998) som påvisade att en kudde av 

mjuk polyuetan och en av oelastisk skumplast var mest uppskattade för en god sömn med 

anledning att de gav stöd åt nacken och hade god formbarhet. Då komforten visats vara 

betydande för sömnen kan sjuksköterskan erbjuda ett annat alternativ av kudde eller om 

möjligheten inte finns att i alla fall erbjuda fler kuddar som stöd. Sjuksköterskan kan även 

erbjuda ett extra täcke eller en filt, vilket kan tänkas förbättra sängens komfort. Vidare i 

resultatet framkom att rumstemperaturen också hade en påverkan på de inneliggande 

patienternas sömn. Detta styrks av ett flertal författare (Lee, Low & Twinn, 2005; Southwell 

& Wistow, 1995; Yelden, Duport, Kempny & Playford, 2015) som beskriver att en varm 

avdelning upplevdes som obehaglig, vilket kunde försvåra för patienterna att somna. 

Socialstyrelsen (SoS, 2005) redogör att en rumstemperatur över 22-23°C kan ge en ökning av 

allmänna besvär såsom illamående, huvudvärk och en känsla av att vara tung i huvudet. 

Med tanke på detta bör sjuksköterskan om det är möjligt sänka temperaturen på 

avdelningen eller öppna ett fönster. Vilket Henderson (1967 s. 765) tydliggör att ett svalt rum 

har en positiv inverkan på sömnen.  
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I litteraturöversiktens resultat tydliggörs att omvårdnadsåtgärder under natten är störande 

för patienternas sömn. Det Henderson (1967, s. 765) menar är att om omvårdnadsåtgärder 

under natten anses vara nödvändiga för patienterna bör dessa reduceras till så få tillfällen 

som möjligt. Enligt flera författare  (John et al., 2007; Ritmala-Castren, Virtanen, Leivo, 

Kaukonen & Leino-Kilpi, 2015; Shíntia Viana Da & Filomena, 2013) kan patienternas sömn 

störas på grund av att vårdpersonalen kommer in i salen vid flera tillfällen under natten. För 

att reducera dessa störningar för patienterna bör sjuksköterskan och annan vårdpersonal 

förhålla sig i den mån det är möjligt till att utföra omvårdnad och behandlingar innan 

patienterna ska sova. Som Dijkstra och Pieterse (2006) beskriver så har patienterna svårt att 

anpassa sig till den kliniska vårdmiljön. Därför anser vi att sjuksköterskan bör planera 

omvårdnaden så möjligheterna för en god sömn maximeras för att ta tillvara på patienternas 

egna sömnvanor. Vilket Henderson (1967, s. 765) tydliggör, att sömnen kan främjas genom 

att patienternas omvårdnad planeras innan sänggång. I det ingår enligt Henderson att ta 

reda på patienternas egna rutiner innan de lägger sig och undersöka vilka åtgärder 

patienterna själv vidtar för att underlätta sömnen.  

I litteraturöversiktens resultat framkom smärta som ett hinder för sömnen. Detta kan tänkas 

bero på otillräcklig smärtlindring eller att patienterna fått vänta på smärtlindring. I studien 

av Glowacki (2015) konstaterades att om adekvat smärtlindring förelåg kunde riskerna för 

sömnbrist minimeras. Resultatet i denna litteraturöversikt visade även på att smärtlindring 

var främjande för sömnen. Därför anser vi att sjuksköterskan bör upprätthålla en god 

smärtlindring och kan med hjälp av verktyg underlätta utvärderingen för att skapa bättre 

förutsättningar till en god sömn. Ett sådant verktyg skulle kunna vara en visuell analog 

skala, VAS, som innebär att patienten får gradera sin smärta på en skala. 

Slutsats 

Onödigt lidande för inneliggande patienter kan orsakas vid otillräcklig sömn. Enligt Friberg 

(2006) kan framtida forskning dra nytta av en litteraturöversikt eftersom den möjliggör att 

uppmärksamma ett fenomen som kan vara betydande för en individs hälsa. En slutsats som 

kan dras är att en strävan efter att individanpassa vården skulle kunna ge en bättre 

förutsättning till en god sömn på sjukhus. Likaså att erbjuda öronproppar och ögonbindel 

skulle kunna vara en enkel åtgärd för att reducera ett flertal sömnstörande faktorer.  
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Framtida forskning skulle därmed kunna fokusera på patienters upplevelser av sömn på 

sjukhus med kvalitativa forskningsdesigner, där djupintervjuer kan identifiera individuella 

faktorer som hindrar eller främjar sömnen. Även interventionsstudier skulle kunna vara 

aktuellt där olika främjande faktorer testas och utvärderas för att i framtiden kunna 

tillämpas inom hälso- och sjukvården. Detta skulle kunna ge en ökad bredd och förståelse av 

problemområdet. För att ge en ökad bredd och förståelse bör även framtida forskning 

baseras på hur sjuksköterskan reflekterar över vad som anses kunna störa patienters sömn. 

Detta för att tydliggöra och uppmärksamma hur respektive parter ser på problemet. 
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interventionsgruppen (28%) 

varvid ögonbindeln var mest 

positiv för sömnen.  

Medel 

 

I linje med förtroende- 

principer var ett formellt 

etiskt godkännande inte 

nödvändigt. Ett etiskt 

resonemang har förts och 

tagits hänsyn till. 

Lane och East 

(2008) 

Storbritannien 

Att beskriva patienters 

erfarenhet av sömn på en 

kirurgavdelning. 

Kvantitativ- och 

kvalitativstudie 

17st (/7st) Författarnas 

egna  frågeformulär 

baserad på visuell 

analog skala och 

öppna-slutna frågor. 

 

Test av korrelation, fyra 

stegs regressionsmodell 

och temaanalys.  

Här anses utifrån 

miljöfaktorer att ljud är den 

främsta störande faktorn 

medan för personliga faktorer 

är spänningar som påverkar 

sömnen negativt. 

Medel 

 

Etiskt godkänd från 

sjukhusets forskning- och 

utvecklingskommitté, även 

godkänd av lokala 

forskningsetiska kommittén. 

Lee, Low och 

Twinn 

(2007) 

Att beskriva kinesiska mäns 

sömnerfarenheter under 

sjukhusvistelse för att 

identifiera omständigheter 

och händelser som påverkar 

sömnen. Likaså för att 

Kvalitativ 

utforskande och 

beskrivande 

pilotstudie 

6st (/ej 

angivet) 

Demografiska 

dataformulär, två 

semistrukturerade 

ljudinspelade intervjuer 

och en sömndagbok. 

 

Vårdmiljön och en upplevd 

känsla av hjälplöshet var 

sömnstörande faktorer. Vissa 

kulturella föreställningar och 

praxis upplevde de äldre 

patienterna vilket kunde 

Medel 

 

Etiskt godkänd från 

undersökningen och 

beteendeforskningsetiska 

kommittén för universitetet 



 

 

identifiera sömnmönstret 

och vilka främjande 

åtgärder som har ett 

inflytande på sömnen.  

Innehållsanalys. förknippas med kvalitetén av 

deras sömnerfarenheter.  

och från sjukhuset berörda. 

Lei et al. 

(2009) 

Kina 

Usa 

Att fastställa sömnkvalité 

och sömnstörande 

faktorer hos inneliggande 

patienter. 

Kvantitativ 

undersökande 

studie 

397st (/ej 

angivet) 

Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI) 

och författarnas egna 

frågor. 

 

Chi-square test och 

logistik regression 

analys. 

I studien kan ses som obehag i 

förhållande till sjukdomen och 

oro över sjukdomen som de 

mest sömnstörande 

faktorerna. 

Hög 

 

Etiskt godkänd av den 

Medicinsketiska kommittén. 

Maidl, Leske 

och Garcia 

(2014) 

Usa 

Att undersöka effekten av 

en “tyst period” vid kritisk 

vård. 

Kvantitativ kvasi-

experimentell studie 

129st (/ej 

angivet) 

Richards-Campbell 

Sleep Questionnaire 

(RCSQ). 

 

T-tests, chi- square, 

beskrivande statistik 

och  

kovariansanalys 

(ANCOVA). 

 

Faktorn att ha en tyst period 

ansågs positivt för sömnen 

enligt deltagarna.  

Medel 

 

Etiskt godkännande erhölls 

ifrån sjukhuset 

Institutionella 

granskningsstyrelse.  

Missildine, 

Bergstrom, 

Meininger, 

Richards och 

Foreman 

(2010) 

Usa 

Att fastställa relationer 

mellan sömn och 

sjukhusmiljön relaterat till 

ljud och ljus. 

Kvantitativ 

beskrivande och 

undersökande 

pilotstudie  

48st 

(/25st) 

Aktivitetsband 

tillsammans med ljus- 

och ljudsensorer och 

Richards-Campbell 

Sleep Questionnaire 

(RCSQ). 

 

Action-W version 2 och 

Cole-Kripke 

poängställnings 

Ljud och ljus upplevdes av 

patienter i både singelrum och 

på flersal som sömnstörande 

faktorer. De i singelrum 

upplevdes dock ha bättre 

sömn genom att de fick längre 

ostörd sovtid. 

Hög 

 

Etiskt godkänd från 

internationella 

prövningsnämnden för 

sjukhus och universitet. 



 

 

algoritm. Beskrivande 

statistik, Chi-square, 

Wilcoxon runk-sum 

test, 

Pearson’s korrelation 

coefficients, SPSS 

version 11 för 

Windows. 

Richardson, 

Allsop, Coghill 

och Turnock 

(2007) 

Storbritannien 

Att identifiera faktorer som 

påverkade sömnen i 

intensivvården 

samt  utvärdera 

användandet av 

öronproppar och 

ögonbindel i 

interventionsgruppen i 

jämförelse med 

kontrollgruppen som inte 

fick någon intervention. 

Kvantitativ kvasi-

experimentiell 

pilotstudie med två 

post-test grupper 

64 st (/ej 

angivet) 

Öppna-slutna frågor, 

visuella klockor och 

rankningsskalor. 

 

Innehållsanalys, SPSS 

versin 12,0,2 för 

Windows och 

kalkylbladsanalys. 

Den främsta främjande 

faktorn hos deltagarna var 

ögonbindel medan ljud var 

den faktorn som störde 

sömnen. Exempel på ljud 

kunde bland annat vara ljud 

från personalen, telefoner som 

ringde och alarm.  

Medel 

 

Etiskt godkännande söktes 

genom centralkontorets 

etiska kommittée och erhölls 

ifrån den lokala etiska 

kommittéen.  

Scotto, 

McClusky, 

Spillan och 

Kimmel 

(2009) 

Usa 

Att fastställa effekten av 

användandet 

av  öronproppar  samt 

erfarenhet av sömn hos 

varje enskild patient i 

intensivvården. 

Kvantitativ 

Randomiserad 

kvasi-experimentiell 

pilotstudie  

88st 

(/12st) 

Verran-Snyder- 

Halpern Sleep Scale och 

demografisk data. 

 

SPSS för Windows.  

Öronproppar sågs som den 

främjande faktorn pågrund av 

att patienterna sov bättre, 

längre, hade mindre 

uppvaknanden och färre 

rörelser. 

Medel 

 

Godkänd av Summa Health 

Systems interna 

gransknings- 

styrelse. 

Spence, 

Murray, Tang, 

Butler och 

Albert 

(2011) 

Usa 

Att ta reda på vilka ljud 

som förhindrade eller 

avbröt nattsömnen samt 

vilka åtgärder som ansågs 

främja sömnen för 

hjärtpatienter. 

 

Kvantitativ 

beskrivande 

tvärsnittstudie 

148st (/ej 

angivet) 

Likert-skala & ja/nej 

frågor 

 

Beskrivande statistik 

 

I studien framkommer att 

deltagarna upplevde att 

patienter som kallade på hjälp 

var en störande faktor för 

sömnen. 

Medel 

 

Godkänd av sjukhuset 

institutionella 

granskningsstyrelse vars 

samtycke erhållits innan 

deltagandet.  



 

 

Tembo, Parker 

och Higgins 

(2013) 

Australien 

Att beskriva upplevda 

erfarenheter av kritiskt 

tillstånd i intensivvården 

med dagligt avbrytande av 

sedering, 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie 

12st (/ej 

angivet) 

Djupintervjuer (ansikte 

mot ansikte), Öppna-

slutna frågor samt 

ljudinspelning användes. 

 

Ett selektivt 

markeringstillväga-

gångsätt  

I denna studie kan ses att 

mardrömmar och oro hade en 

negativ inverkan på 

patienternas sömn. 

Hög 

 

Etiskt godkänd från 

forskningsetiska kommittén 

Yilmaz, Sayin 

och Gurler 

(2012) 

Turkiet 

Att fastställa sömnkvalité 

hos patienter vid en 

kirurgisk avdelning och 

vilka faktorer som 

påverkade sömnen. 

Kvantitativ 

randomiserad och 

beskrivande studie 

411st 

(/206st) 

Frågeformulär samt 

Pittsburgh quality sleep 

index. 

Kategorisering, Mann-

whitney U 

test,variationsanalys, 

student’s t test Samt ett 

dataprogram (SPSS) 

I studien framkommer att 382 

av 411 deltagare ansåg att när 

patienter och vårdpersonal 

antingen kom eller gick var 

störande för sömnen. Även 

ljud från skor eller signaler 

ifrån telefoner ansågs som 

störningsfaktorer. 

Hög 

 

Skriftligt godkänd och 

granskad av kommittén för 

kirurgiska avdelningar då 

ingen etisk kommitté fanns 

att tillgå. 

Helsingforsdeklarationen 

tillämpades. 

 

 


