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Abstrakt 

Bakgrund: Det är vanligt med sömnproblem bland inneliggande patienter på 

sjukhus och att sömnkvaliteten försämras under vårdtiden. Sjuksköterskan har en 

central roll i arbetet att främja hälsa hos patienter men anser själva att de saknar 

kunskap om sömn och sömnfrämjande insatser. Syfte: Undersöka patienters 

erfarenheter av sömnfrämjande interventioner på sjukhus. Metod: En 

litteraturstudie genomfördes. Databassökningar i CINAHL och PubMed resulterade 

i åtta artiklar med kvantitativ design som kvalitetsgranskades och analyserades 

utifrån integrerad analys. Resultat: Resultatet visade att insomning, uppvaknanden 

och sömnlängden förbättrades för patienter som exponerades för sömnfrämjande 

insatser. De mest framträdande insatserna var att förhindra störande ljud och ljus 

samt att vårdpersonal följer rutiner så som planering av arbetsuppgifter och därmed 

minskar moment som för patienterna kunde vara störande för sömnen. Slutsats: 

Sömnfrämjande insatser har visats vara effektiva för förbättrad sömnkvalitet hos 

inneliggande patienter på sjukhus. Sömn står i direkt relation till inre och yttre 

stimuli och sömnstörande faktorer kan minimeras av vårdpersonal. Med förevarande 

litteraturstudie kan sjuksköterskan få ökad förståelse och kunskap om 

sömnfrämjande insatser och därmed kan förutsättningar öka att tillgodose bättre 

sömn. 

Nyckelord 

Sjukhuspatienter, Sömn, Främja, Förbättra 

Tack 

Tack till Liselott Årestedt för stöttning och fin handledning under arbetets gång.  
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1 Inledning 

Sömn är ett grundläggande behov och vår viktigaste källa till återuppbyggnad. 

Dessutom är sömnen nödvändig för att hjärnan ska kunna återhämta sig. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade vi sömnproblematik hos 

patienter på olika sjukhusavdelningar och därav väcktes vårt intresse att fördjupa 

oss i ämnet. Sömnproblem är vanligt förekommande för inneliggande patienter på 

sjukhus och för flertalet patienter minskar sömnkvaliteten under vårdtiden 

(Pilkington, 2013). Sömnproblem kan markant försämra livskvaliteten och förvärra 

sjukdomstillstånd (Asp & Ekstedt, 2014). Detta kan tänkas leda till förlängda 

vårdtider och ökat lidande hos patienter. Att skapa förutsättningar för optimal sömn 

för patienter hör till sjuksköterskans kompetensområde. Det är därmed 

sjuksköterskans ansvar att uppmärksamma tecken och symtom på trötthet samt att 

planera och utföra omvårdnadsinsatser för att förbättra sömnen (Asp & Ekstedt, 

2014). 

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Sömnens betydelse 

Våra sömnvanor varierar genom livet och sömnbehovet är som störst under de första 

levnadsåren. Sömnbehovet är individuellt men i genomsnitt sover vuxna sju 

timmar/dygn (Asp & Ekstedt, 2014). Vårt behov av att sova utgörs av en fysiologisk 

drive som gör att vi blir sömniga och innefattar mental slöhet, återkommande 

gäspningar och koncentrationssvårigheter (Åkerstedt, 2002). Vi är inte medvetna 

om den hjärnaktivitet som pågår under sömnen och det är ett tillstånd av mycket låg 

fysiologisk aktivitet, trots detta har sömnen stor betydelse för vårt välbefinnande. 

Under sömnen aktiveras immunsystemet och utsöndringen av flera uppbyggande 

hormoner såsom testosteron, prolaktin och tillväxthormoner ökar. Dessutom fyller 
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kroppen på energi och restaurerar vad som blivit slitet och på så sätt är sömnen en 

återuppbyggnadsperiod. Speciellt betydelsefull är sömnen för hjärnans återhämtning 

då sömnen tycks underlätta bildandet av nya kopplingar mellan olika celler i hjärnan 

(Asp & Ekstedt, 2014). Sömn är ett tillfälligt tillstånd av förändrat medvetande. 

Framförallt är hjärnstammen och delar av den betydelsefull för normal sömn men 

även många andra delar i det centrala nervsystemet är inblandade (Åkerstedt, 2002). 

Vi kan inte kontrollera sömnen men vi kan skapa förutsättningar för god sömn. 

Dock så kräver det att vi förstår hur sömnen fungerar samt vad som styr sömnen 

(Asp & Ekstedt, 2014). Hormonet melatonin påverkar dygnsrytmen och underlättar 

insomningen. Melatonin påstås vara ett sömnstyrande hormon då det sker en ökad 

insöndring under den mörka delen av dygnet (Broman, 2010; Jönsson, 1995). 

Kortisol är ett annat sömnstyrande hormon som istället ökar under den ljusa delen 

av dygnet. Ett samspel mellan melatonin och kortisol skapar därmed förutsättningar 

för dygnsrytmen (Jönsson, 1995).   

1859 uppmärksammade Florence Nightingale betydelsen av sömn för läkedom och 

hälsa när hon skrev:  

...om man lyckas få andrum från endera irritation eller smärta genom sömn har 

man vunnit mera än blott andrum. Sannolikt är att smärtorna återkommer 

förminskade liksom att deras intensitet minskas, men å andra sidan blir både 

smärtan och irritationen förfärligt stegrade av brist på sömn. Detta är skälet till 

att sömn är så övermåttan viktig (Asp & Ekstedt, 2014 s. 388). 

 

2.2 Sömnstadier 

Genom att mäta muskelspänning, ögonrörelser och hjärnans aktivitet (EEG) kan 

sömnen beskrivas. Sömnens EEG mäts i frekvens (antal vågor per sekund) och 

amplitud (vågens storlek). Sömnen delas in i sömncykler varav varje sömncykel 

brukar vara i ungefär 90 minuter. Varje cykel delas in i fem stadier, beroende på 

EEG:s frekvens och amplitud (Åkerstedt, 2002).   
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Stadium 1 är själva insomnandet, gränslandet mellan sömn och vakenhet, under 

detta stadium är vi lättväckta (Åkerstedt, 2002). Därefter övergår sömnen i Non 

Rapid Eye Movement (NREM) som består av stadierna 2 - 4. Här sker djupsömnen 

och under dessa stadier är EEG-vågorna långsammare (Broman, 2010, Åkerstedt, 

2002). I stadium 2 blir andningen långsammare och ytligare, hjärtfrekvensen och 

blodtrycket sjunker, kroppstemperaturen faller någon tiondel och muskelspänningen 

minskar avsevärt. Dessutom sjunker ämnesomsättningen. Normalt sätt består 

stadium 2 av 50% av den totala sömnperioden. Sömnen övergår efter cirka 20 

minuter till stadium 3 och 4, djupsömnen. EEG-vågorna blir här allt långsammare 

och stora. Denna typ av sömn kallas långsamvågig sömn eller ortodoxsömn, på 

engelska kallas den slow wave sleep. (Åkerstedt, 2002). Under djupsömnen kopplar 

hjärnan av och kroppen återhämtar sig (Broman, 2010). Det mesta av centrala 

nervsystemets återhämtning sker under djupsömnen. Dessutom börjar en kraftig 

insöndring av tillväxthormon (Broman 2010, Åkerstedt, 2002). Djupsömnen pågår 

under 15 - 40 minuter vilket motsvarar 10 - 15 % av den totala sömnperioden. Den 

fysiologiska aktiviteten sänks ytterligare, många rör sig inte alls under det här 

sömnstadiet och de individer som har benägenhet att snarka gör detta framförallt 

under djupsömnen på grund av den kraftiga avslappningen. Ungefär en timme in i 

sömnen, påbörjas stadium 5 vilket tillhör Rapid Eye Movement (REM). EEG blir 

ytligare samtidigt som ryckiga ögonrörelser börjar uppträda och muskelspänningen 

blir allt uttalad. Under REM-stadiet återhämtar sig hjärnan och inlagring i 

långtidsminnet sker (Åkerstedt, 2002). I detta skede arbetar hjärnan och man 

drömmer aktivt. Kroppens viljestyrda muskler är avslappnade, de som är aktiva är 

ögonmuskler och diafragma. Aktiviteten i det autonoma nervsystemet ökar vilket 

resulterar i kortvariga stegringar i blodtryck, andningsfrekvens och hjärtfrekvens 

(Broman, 2010, Åkerstedt, 2002). REM-stadiet pågår 5 - 20 minuter och är det 

avslutande stadiet på en sömncykel. När den första cykeln är avslutad får en ny 

sömncykel sin början (Åkerstedt, 2002). 

 



 

4(31) 

 

2.3 Sömnproblem - Orsaker och konsekvenser 

Sömnproblem brukar innefatta rubbad dygnsrytm, lång insomning, förkortad sömn 

med flera uppvaknanden och kraftiga mardrömmar (Asp & Ekstedt, 2014; 

Åkerstedt, 2012). Problem med sömnen kan uppkomma tillfälligt på grund av en 

livshändelse, men ofta avtar problemen efter en tid (Bothelius, 2010). En kortare 

period av minskad sömn kan kompenseras om kroppen ges möjlighet till 

återhämtning (Broman, 2010). Om sömnproblemen kvarstår kan det leda till 

långvariga problem då möjligheten till återhämtning uteblir (Bothelius, 2010). 

Tillståndet kan utvecklas till kronisk sömnbrist och därmed besvär såsom 

nedstämdhet, irritabilitet, koncentrations- och minnessvårigheter och nedsatt 

prestationsförmåga (Broman, 2010).  

 

Det finns flera orsaker till sömnproblem men de primära är ofta relaterade till 

somatiska sjukdomar, medan de sekundära problemen ofta är av psykologisk 

karaktär (Åkerstedt, 2012). Orsaker till sömnproblem på sjukhus inkluderar 

patienternas bakomliggande sjukdomar, medicinska behandlingar samt 

sjukhusmiljön. Obstruktiv sömnapné, hjärtsvikt, diabetes mellitus, kronisk 

obstruktiv lungsjukdom, sköldkörtelrubbningar, njursjukdom och gastroesofagal 

reflux är exempel på medicinska sjukdomar som direkt kan försämra 

sömnkvaliteten. Läkemedel som exempelvis antiepileptika, vissa antidepressiva 

läkemedel och kortikosteroider kan också försämra sömnen (Young, Bourgeois, 

Hilty & Hardin, 2008). En studie genomförd av Pilkington (2013) visar att det är 

vanligt med sömnbrist bland inneliggande sjukhuspatienter samt att patienternas 

sömnkvalitet minskar under vårdtiden. Faktorer som orsakar sömnbrist är bland 

annat ljud och ljus. Sömnstörningar som orsakas av ljud som exempelvis tv, 

telefoner och personalsamtal, skapar fragmenterad sömn även om ljudet inte 

medvetet registreras hos patienterna. Sömnstörningar som orsakas av ljus stör vår 

inre dygnsrytm och samordningen mellan dygnsrytmen och melatonin-nivåerna. När 

denna samordning hämmas av ljus kan det skapa störd och fragmenterad sömn och 

därigenom bidra till sömnbrist för patienter. Smärta är en annan faktor som kan 

orsaka sömnbrist, både akut och kronisk smärta. I synnerhet är sömnstadium 3 och 4 

starkt kopplat till smärtökning, det vill säga under de stadierna finns en tendens att 
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graden av smärta ökar och ökad risk för uppvaknande under sömnen i de stadierna. 

Andra faktorer som Pilkington (2013) tar upp är ångest och stress och dess inverkan 

på sömnbrist. Stress innebär ökad frisättning av glukokortikoider, framförallt 

kortisol frisätts i högre grad vilket påverkar förmågan att sova och ökar risken för 

sömnbrist. 

 

Patienter inneliggande på sjukhus kan uppleva smärta och oro inför sjukdomen, 

behandlingar och undersökningar vilket kan leda till ökad frisättning av 

stresshormoner samt öka puls och blodtryck. Eftersom kroppen är i beredskap 

medför detta svårigheter att somna och risken ökar att vakna under natten och känna 

sig klarvaken och uppvarvad. Denna typ av sömnstörning kallas för microarousals 

och är korta uppvaknanden under natten och medför svårigheter att nå djupsömn för 

patienten. Sömnen stannar kvar i ett ytligt stadium eftersom sömnen blir 

sönderhackad, sömnmönstret är fragmenterat (Asp & Ekstedt, 2014). Sömnbrist har 

negativ inverkan på patienters hälsa. Pilkington (2013) nämner ett flertal 

konsekvenser som sömnbrist kan leda till för patienter som är inneliggande på 

sjukhus. Vid sömnbrist försätts kroppen i ett uppfattat tillstånd av inflammation 

genom att öka sekretion av inflammatoriska markörer vilket gör att immunförsvaret 

stimulerar till stressreaktion. Observationer har gjorts där man har uppmärksammat 

en ökad frisättning av cytokiner hos testpersonerna när deras sömnlängd har 

minimerats till fyra timmar/natt. Cytokinerna i sin tur fungerar som ett 

inflammationssvar i kroppen och aktiverar inflammationsprocessen. Det gör att 

immunförsvaret försämras och mottagligheten för sjukdom ökar och återhämtningen 

från sjukdom blir långsammare. Fridh (2014) nämner att sömnbrist kan ge en rad 

negativa effekter som exempelvis förvirring, kognitiva störningar och försämrad 

sårläkning. Sömnproblem kan enligt Asp och Ekstedt (2014) även leda till sämre 

minne och förmåga till inlärning och öka risken att utveckla nedstämdhet och 

depression. På längre sikt kan det leda till utveckling av diabetes typ 1, hjärt- och 

kärlsjukdomar och metabolt syndrom.  
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2.4 Sjuksköterskans roll 

En av sjuksköterskans uppgifter i den etiska koden innefattar att främja patienters 

hälsa och välbefinnande under sjukhusvistelsen och att stödja till hälsosamma 

levnadsvanor (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Hälsofrämjande omvårdnad 

grundas på humanistisk människosyn och innefattar en värdegrund som bygger på 

dialog, jämlikhet och delaktighet i mötet med patienten (Hedelin, Jormfeldt & 

Svedberg, 2014). Sjuksköterskan ska vara öppen och lyhörd för patientens behov så 

att en trygg och respektfull miljö kan skapas för patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Fokus ligger på att förstå hur personen uppfattar sin 

situation i relation till sin hälsa samt att genom dialog stärka inflytande och 

möjligheter för patienten (Hedelin et al., 2014). Genom att sjuksköterskan 

uppmuntrar till samtal kring patientens egna erfarenheter och föreställningar kan 

sjuksköterskan inhämta information från patienten vad gäller dennes önskemål 

(Snellman, 2014). Ett hälsofrämjande förhållningssätt genomsyras av ett nerifrån-

och upp-perspektiv snarare än ett uppifrån-och ner-perspektiv och innebär att 

sjuksköterskan intar en roll som stödjare till patientens egen process mot hälsa 

(Hedelin et al., 2014).  

  

Sjuksköterskan har som tidigare nämnt en central roll i arbetet att främja hälsa hos 

patienter men forskning visar att sjuksköterskor inte alltid är medvetna om att 

omvårdnaden strävar efter att stärka patienters hälsa. Snarare ligger fokus till stor 

del på att medverka i behandling av sjukdom och därmed får förståelsen för hur 

patienten uppfattar sin situation en mindre betydande roll. Forskning om vad hälsa 

och hälsofrämjande insatser innebär för befolkningsgrupper men även för den 

enskilda individen är därför nödvändig för att öka kunskapen om detta och därmed 

kan hälsofokus öka i omvårdnaden (Hedelin et al., 2014). 

 

Gellerstedt, Medin, Kumlin och Rydell Karlsson (2015) menar i en studie att flera 

sjuksköterskor anser att de saknar kunskap om sömn och sömnfrämjande insatser, 

men att de trots omständigheterna gör sitt bästa, men ändå anser de att det inte är 

tillräckligt. Dessutom uttrycker de intresse för att lära sig mer om sömn och är 
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villiga att utveckla sin kompetens inom detta område. Flertalet sjuksköterskor 

nämner även att de vill jobba mer sömnfrämjande men de upplever att möjligheterna 

att arbeta effektivt för att främja sömn baserat på patienternas önskemål saknas. 

Andra orsaker som sjuksköterskorna uppger som hinder för att arbeta 

sömnfrämjande är att det inte uppfattas som en prioritet och att det inte finns 

tillräckligt med tid. De är medvetna om att sömnen är av stor betydelse för 

patienterna och borde prioriteras i större utsträckning än det gör i nuläget. 

 

3 Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteorin utformad av Virginia Hendersson (1982) fokuserar på en allmän 

vård som alla patienter är i behov av oavsett diagnos eller behandling. Teorin är 

applicerbar på vilken patient som helst och gäller både den preventiva och kurativa 

(behandlande) vården. Sjuksköterskan har speciella uppgifter och en betydelsefull 

roll i sitt arbete som innefattar eget ansvar och initiativ. Virginia Henderson 

presenterar följande definition av sjuksköterskans uppgifter (Henderson, 1982):  

 

Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller 

frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en 

fridfull död); åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig 

kraft, vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som 

hjälper individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende (Henderson, 

1982 s.10). 

 

Henderson poängterar att det är patienten som är central i vården och om inte 

patienten själv accepterar, förstår eller medverkar i vården försummas till stor del 

arbetet. I sjuksköterskans arbetsområde ingår att hjälpa patienten till ett väl 

övertänkt beslut och patientens självkännedom och önskan att delta i vården är den 

avgörande faktorn som underlättar tillfrisknandet. Således skiljer önskningar och 

mål sig åt och sjuksköterskan behöver anpassa sig till patientens individuella behov 
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i fråga om vård, uppmuntran och träning vilket ställer krav på sjuksköterskan 

(Henderson, 1982).  

 

Alla människor har grundläggande behov men behoven skiftar mellan individer och 

under livets gång och strategier för att tillgodose behoven hos den enskilde 

individen sker på olika vis. Sjuksköterskan ska tillsammans med patienten 

bestämma vad som är patientens behov och behöver ha i åtanke att det aldrig går att 

bedöma en annan individs behov fullt ut. Även i en nära relation mellan två 

människor kan aldrig fullkomlig förståelse uppnås. Den primära vården presenteras 

i Hendersons omvårdnadsteori som fjorton komponenter vilket ligger under 

sjuksköterskans ansvar att utföra. Komponenterna måste anpassas och tillämpas på 

olika sätt allt efter patientens individuella behov. En av komponenterna berör 

sjuksköterskans stöd med vila och sömn. Stress och spänningstillstånd är 

patologiska i de fall då de avbryts av otillräckligt långa perioder av vila och sömn 

samt när de inte går att kontrollera. Henderson nämner att skydd mot störande eller 

obehagliga ljud, lukter och syner gör att patienten har lättare att somna. Hunger och 

uppiggande aktiviteter har motsatt effekt. Sjuksköterskans närvaro och mänsklig 

kontakt, massage och musik är andra åtgärder som Henderson (1982) tar upp. De 

faktorer som kan främja sömnen för patienten enligt Hendersons omvårdnadsteori 

rör miljö och omvårdnad och teorin anses därför vara lämplig i förevarande 

litteraturstudie.  

 

4 Problemformulering 

Sömn utgör ett av våra grundläggande behov och i kombination med andra faktorer 

skapar den möjlighet för kroppen till återuppbyggnad och återhämtning. 

Sömnproblem är vanligt förekommande för inneliggande patienter på sjukhus. 

Sömnproblem uppkommer bland annat på grund av sjukhusmiljö varav ljus och ljud 

är de mest förekommande orsakerna. Även smärta, stress och ångest är faktorer som 

patienter upplever som besvärande orsaker som kan ge upphov till sömnstörning. 



 

9(31) 

 

Sjuksköterskor har en central roll i att främja god sömn för patienten, trots detta 

uppger sjuksköterskor att de saknar kunskap och kompetens hur de ska arbeta för att 

främja patienters sömn. Genom att studera olika beprövade insatser på sjukhus som 

kan skapa bättre förutsättningar för patienters sömn hoppas vi kunna bidra med mer 

kunskap för sjuksköterskor i deras arbete. Ökade kunskaper och prioriteringar kan 

förhoppningsvis leda till snabbare tillfrisknande och kortare vårdtider samt minska 

onödigt lidande för patienten. 

  

5 Syfte 

Syftet var att undersöka patienters erfarenheter av sömnfrämjande interventioner på 

sjukhus. 

  

6 Metod 

En litteraturstudie med induktiv ansats har valt att genomföras för att sammanställa 

befintlig forskning inom ämnet patienters erfarenheter av sömnfrämjande 

interventioner på sjukhus. Litteraturstudier är ett arbetssätt för att sammanställa 

kunskap som är relevant till ämnet och består av vetenskaplig litteratur. När det 

anses finnas behov att fördjupa ett visst forskningsområde är litteraturstudier att 

föredra (Kristensson, 2014).  

  

6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med att utveckla en sökstrategi vilken bygger på att 

fastslå vad som letas efter, var det letas någonstans samt hur sökningen ska gå till 

(Kristensson, 2014). Utformning av förevarande studies sökstrategi grundades på 

ord formulerade utifrån syftet. Enstaka ord som valdes ut för att användas vid 

provsökningen var sömn, främja sömn och sjukhuspatienter. Sökorden skrevs in i 
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Svenska Mesh och översattes (Forsberg & Wengström, 2015). Därefter 

identifierades litteraturstudiens avgränsningar samt inklusions- och 

exklusionskriterier vilket styrs av problemformuleringen och syftet (Friberg, 2017). 

Inklusionskriterier blev samtliga patienter över 18 år inneliggande på allmän 

sjukvårdsinrättning och därmed exkluderades forskning som rör ämnet på 

intensivvårdsavdelningar och psykiatriska vårdavdelningar. För att säkerställa den 

vetenskapliga kvaliteten användes avgränsningen Peer review respektive 

Ulrichsweb. Avgränsningar gjordes mellan åren 2008 - 2018 och artiklar skrivna på 

svenska eller engelska inkluderades. Artiklar som är inriktade på omvårdnad 

inkluderades och därmed exkluderades artiklar som rörde medicinska åtgärder för 

att främja sömn. Denna avgränsning gjordes manuellt vid genomläsningen av 

artiklarna. När sökord och avgränsningar identifierats testades sökstrategin i en så 

kallad provsökning för att ge en inblick i hur mycket empirisk forskning det fanns i 

ämnet. Provsökningen bestod av en fritextsökning i PubMed och CINAHL och 

ledde därefter fram till den egentliga sökningen där sökord som användes var både 

fritextord som trunkerades som exempelvis promot* och indexord som exempelvis 

sleep och inpatients.  Litteratursökningen genomfördes systematiskt och med hjälp 

av sökord i olika bibliografiska databaser så som PubMed, CINAHL och PsycInfo. 

PubMed då det är den största databasen som förvisso främst innehåller vetenskaplig 

litteratur från medicinska tidskrifter, men som även innehåller artiklar från det 

vårdvetenskapliga området. CINAHL är en omfattande databas inom framförallt 

vårdvetenskap och PsycInfo innehåller främst artiklar inom psykologi och 

beteendevetenskap, men även vårdvetenskap, och anses därför relevant att använda. 

Sökvägen presenteras i ett sökschema (se bilaga 1). När litteratursökningen var 

genomförd inleddes grovsållningen utifrån artiklarnas titlar, därefter lästes utvalda 

artiklars abstrakts. Irrelevanta artiklar sållades bort vilket är dokumenterat i de olika 

sökscheman för respektive databas. Samtliga steg har genomförts enligt 

Kristenssons (2014) beskrivning av datainsamlingen. Antal artiklar som valdes att 

läsas i fulltext var 43 stycken och hittades i PubMed och CINAHL.  
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6.2 Databearbetning 

I detta steg lästes artiklarna i fulltext och därefter utfördes en noggrann kritisk 

granskning. Till granskningen valdes 11 artiklar. Enligt Kristensson (2014) innebär 

kvalitetsgranskningen bland annat att systematiskt bedöma artiklarnas kvalitet med 

tyngdpunkt på trovärdighet och förekomst av bias. Kvalitetsgranskningen gjordes av 

författarna var för sig för att därefter tillsammans genomföra en gemensam 

bedömning. I kvalitetsgranskningen bedömdes varje artikel systematiskt utifrån 

granskningsmallar (se bilaga 2) från Kristensson (2014) som modifierats för att 

passa förevarande litteraturstudie. Modifieringen innebar att vi delade upp en fråga 

till två samt bestämde poängen för respektive fråga. Varje fråga i 

granskningsmallarna har poängsatts, på så sätt har artiklarnas studier graderats 

utifrån ett poängsystem, låg, medel och hög kvalitet. Poängen presenteras i 

procentsatser för att förtydliga var på skalan utvalda artiklar hamnar, hög kvalitet 

innebär 81 - 100%, medel 61 - 80% samt låg kvalitet 41 - 60%. Artiklar som 

uppnådde medel och hög kvalitet togs vidare till analysen och kvalitetsgranskningen 

mynnade ut i åtta artiklar då tre av artiklarna inte uppnådde tillräcklig kvalitet för att 

tas vidare till analysen. 

 

6.3 Integrerad analys 

Insamlad data har analyserats genom integrerad analys. Enligt Kristensson (2014) 

avser den integrerade analysen att sammanställa resultat i en litteraturstudie på ett 

överskådligt sätt. Inledningsvis lästes alla artiklar igenom var för sig och därefter 

gjordes sammanställningar av artiklarnas resultat och översattes till svenska. När 

sammanställningarna läste igenom söktes efter kategorier. Kategorierna färgkodades 

baserat på likheter som synliggjordes. Exempelvis synliggjordes undersökningar av 

ljudinsatser i flera artiklar som markerades med blå färg. När färgkodningen var klar 

tydliggjordes utformningen av resultatet. En kortare sammanfattning av artiklarnas 

innehåll är presenterade i en artikelmatris (se bilaga 3). Kategorier identifierades 

som sammanfattar artiklarnas övergripande likheter och skillnader samt hur de 

relaterar till varandra. 
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7 Forskningsetiska aspekter 

Forskningsetik innebär etiska reflektioner genomgående i examensarbetet och i all 

annan forskning som bedrivs. Forskningsetik skyddar människor som deltar i studier 

och försvarar människors grundläggande rättigheter och värden. Genom att värna 

om forskningsetiken ökar allmänhetens förtroende till forskning vilket är ett annat 

skäl till att forskningsetik bör tas på allvar (Kjellström, 2017). Beträffande urval och 

presentation av resultat i denna litteraturstudie har etiska överväganden gjorts 

utifrån de etiska aspekter som Forsberg och Wengström (2015) presenterar. De 

artiklar vi valt till vår litteraturstudie har godkänd etikprövning från etisk kommitté 

eller etiska överväganden där forskarna tagit ställning och fört diskussion kring 

etiska aspekter. Vi har objektivt bearbetat och presenterat resultaten oavsett om 

resultaten stödjer våra egna åsikter eller ej. Med detta menar vi att vi inte har låtit 

våra personliga åsikter färga resultatet genom att förvränga eller undanhålla 

information och att all information från artiklarna som svarar mot syftet har tagits 

med. 

 

8 Resultat 

Resultatredovisningen består av två kategorier, dels kategorin Sömnkvalitet - 

subjektiva skattningar med tillhörande underkategorier: ljusets betydelse för 

sömnkvalitet, ljudets betydelse för sömnkvalitet och övriga insatsers betydelse på 

sömnkvalitet samt kategorin Patienternas erfarenheter av interventionerna. 

Information om bland annat antalet deltagare i studierna, studiedesign och syfte 

finns presenterade i artikelmatrisen (bilaga 3). Fem av artiklarna har en 

kvasiexperimentell design och tre är randomiserade kontrollerade studier. Samtliga 

artiklar har delat deltagarna i två grupper, interventions- och kontrollgrupp 

alternativt preinterventions- och interventionsgrupp. Patienternas erfarenheter av 

sömnfrämjande insatser beskrivs utifrån olika interventioner och mätresultat. Vissa 

av artiklarnas interventioner liknar varandra, medan andra skiljer sig från varandra. 
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Till exempel så har en studie valt att undersöka effekten av en enskild insats medan 

en annan studie har utgått från en rad insatser som är sammansatta till ett projekt.  

 

8.1 Sömnkvalitet - subjektiva skattningar  

Samtliga åtta artiklar har genomfört någon form av självskattad mätning av 

sömnkvaliteten, sju av artiklarna har använt frågeformulär (Bartick, Thai, Schmidt, 

Altaye & Solet, 2010; Francis & D´silva, 2012; Gardner, Collins, Osborne, 

Henderson & Eastwood, 2009; Gimenez, et al., 2016; LaReau, Benson & 

Watcharotone, 2008; Lytle, Mwatha & David, 2014; Thomas, et al., 2012) och en 

har använt ett instrument som de kallar sömndagbok (Gathecha, et al., 2016) där 

patienterna skattat sin sömnkvalitet på liknande sätt som patienterna som använt 

frågeformulär i de övriga artiklarna.  

 

8.1.1 Ljusets betydelse för sömnkvalitet 

I studien av Gimenez et al. (2016) bestod interventionen av att sovsalarnas 

belysning byttes till lampor med dynamiskt ljus inställt på 24h som ändrade styrka 

och färgtemperatur. Detta gjordes i de salar där patienter i interventionsgruppen sov. 

Ljuset var automatiskt styrt och ändrades gradvis, exempelvis var det ett klart 

lysande sken (med 1750 lux) under två timmar på förmiddagen och lågt exponerat 

ljus under kväll- och nattetid. Kontrollgruppen erhöll standardbelysning. Gimenez’s 

et al. (2016) studie gjorde en annan form av mätning av sömnkvaliteten, som 

förvisso gjordes med självskattade frågeformulär, men som bestod av fler aspekter i 

relation till utfallen av deras intervention. Den subjektiva mätningen gjordes med 

olika instrument, sömnskala och formulär där patienterna fick skatta hur de 

upplevde ljuset (likertskala). I ljusmätningen var medianen i båda grupperna 5 (på 

en skala från 0-6 där 6 motsvarar “väldigt tillfredsställd”) trots detta var patienterna 

i interventionsgruppen signifikant mer tillfredsställda med ljussättningen jämfört 

med kontrollgruppen. Mätningen av sömnkvalitet gjordes vid in- och utskrivning, 

kontrollgruppen uppgav något sämre sömnkvalitet vid utskrivning jämfört med vid 

inskrivningen. I interventionsgruppen däremot uppgav patienterna att 
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sömnkvaliteten förbättrades en aning vid utskrivningen jämfört med mätningen vid 

inskrivningen.  

 

8.1.2 Ljudets betydelse för sömnkvalitet 

Två artiklar relaterade sömnkvalitet och förutsättningar för sömnkvalitet till hur 

patienterna upplevde ljudet på avdelningarna. Bartick et al. (2010) mätte 

sömnkvaliteten med ett frågeformulär. I resultatet framkom att nästan hälften 

(42,4%) av patienterna i preinterventionsgruppen rapporterade att sjukhuspersonal 

var den främsta faktorn som höll patienter vakna. Denna siffra sjönk till en fjärdedel 

(25,7%) i interventionsgruppen vilket är en minskning på 39,3%. I 

preinterventionsgruppen var det ungefär en femtedel (19,2%) av patienterna som 

upplevde att ”röster '' var det ljud som främst störde deras sömn på natten, detta 

sjönk till en tiondel (9,9%) i interventionsgruppen, en minskning med nästan hälften 

(48%). Interventionen som studien använde bestod av ett protokoll vilket 

inkluderade en 8-timmars '”tyst period” som började med automatiserad 

ljusavstängning och nattmelodi, ljudmätningar med varningsljus när 60 dBA 

överskreds samt att vårdpersonal skulle undvika att väcka patienter för rutinmässig 

mätning av vitala parametrar och läkemedelsadministrering.  

 

Den andra studien som relaterade sömnkvalitet hos inneliggande patienter till 

upplevelsen av ljudnivån var studien av Gardner et al. (2009). Denna studie bestod 

likaså av en intervention som de kallade ”tyst period”. Interventionen pågick mellan 

klockan 14.00-15.30 och innebar begränsning av besökare, begränsning av 

personalens aktiviteter, främjande av patientens vila och komfort genom 

positionering och smärtlindring före den tysta perioden samt minska stressorer i 

miljön genom att minska belysning och oljud på avdelningen. Den subjektiva 

mätningen bestod av två instrument, graden av trötthetskänsla visade inga 

signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgruppen. Mätningen 

gjordes vid in- och utskrivning och på grund av ett stort bortfall vid utskrivning kan 

saknaden av den signifikanta skillnaden inte garanteras. Den andra mätningen 

bestod av ett frågeformulär där patienterna svarade på frågor om sin hälsostatus men 
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bortfallet var för stort för att påvisa eventuella skillnader mellan grupperna. Att 

minimera ljudnivån i form av olika insatser utförda av sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal gav bättre sömnkvalitet hos inneliggande patienter på sjukhus. 

 

8.1.3  Övriga insatsers betydelse på sömnkvalitet 

Francis och D´silvas, (2012) studie använde en intervention i form av progressiv 

muskelavslappningsbehandling där interventionsgruppen erhöll massage i 20 

minuter fem dagar i sträck. En generell mätning av sömnkvalitet genomfördes under 

fem dagar. Patienterna i interventionsgruppen upplevde en förbättring i sömnkvalitet 

för varje dag som gick från dag två till dag fem. Samtliga dagar upplevde 

interventionsgruppen sömnkvaliteten som bättre jämfört med kontrollgruppen. 

 

Andra mätningar av sömnkvalitet innefattade uppvaknanden, insomning och 

sömnlängd, där patienterna i interventions- och kontrollgrupperna fick svara på 

frågor angående detta (Gathecha et al., 2016; LaReau et al., 2008; Lytle et al., 2014; 

Thomas et al., 2012). En sömnmeny som bestod av insatser som att erbjuda 

patienterna öronproppar, ögonmask, varma filtar och avslappningsmusik förbättrade 

sömnlängden och sömnmönstret. Sömnlängden skattades nästan en timme längre i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Dessutom var sömnmönstret 

oförändrat i kontrollgruppen medan patienterna i interventionsgruppen angav en 

förbättring av sömnkvaliteten över tid (Gathecha et al., 2016).  

 

LaReau et al. (2008) använde ett sömnprotokoll som intervention. Hjälp med 

personlig hygien samt justering av rumstemperatur, ljud och ljus var sömnfrämjande 

insatser som implementerades i sömnprotokollet. Frågeformuläret tog upp fem 

frågor angående sömnkvaliteten där patienterna fick skatta sömnen på en skala. Två 

av frågorna visade skillnader i grupperna; interventionsgruppen uppgav bättre 

skattning gällande förmågan att förbli sovandes under natten samt beskrev sömnen 

som bättre. De andra tre frågorna som berörde hur djupt patienterna upplevde att de 
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sov, hur snabbt de somnade samt hur snabbt de kunde somna om vid uppvaknanden 

under natten, visade inga skillnader mellan grupperna.  

 

Lytle et al. (2014) mätte självrapporterad skattning av sömndjup, lätthet att somna, 

uppvaknanden samt lätthet att somna om. Samtliga skattningar var bättre i 

interventionsgruppen, men skillnaderna var inte signifikanta. Interventionen i denna 

studie innefattade aromaterapi med ren lavendelolja som patienterna i 

interventionsgruppen exponerats för nattetid (Lytle et al., 2014).  

 

En annan intervention bestod av en checklista som vårdpersonal följde vid 

patienternas sänggående. Den innefattade bland annat att stänga av tv:n, släcka 

lampor, justera rumstemperatur samt att erbjuda varma filtar, varm mjölk och lotion. 

Insomningstiden var kortare i interventionsgruppen och i kontrollgruppen uppgav 

patienterna att det var svårare att sova (Thomas et al., 2012). Sammanfattningsvis 

var de mest framträdande insatserna som hade inverkan på sömnlängd, insomnade 

och uppvaknade insatser som bestod av personlig omvårdnad där patientens behov 

tillgodosågs.  

 

8.2 Patienternas erfarenheter av interventionerna 

Mätning av hur patienterna har upplevt de sömnfrämjande insatserna har utförts i 

två av artiklarna. Gardner et al. (2009) använde ett frågeformulär gällande insatsen 

där patienterna fick svara på frågor angående besöksförbudet under den “tysta 

perioden”. Resultat visade på att majoriteten av patienterna uppskattade 

interventionen och ansåg att den dagliga besökstiden var tillräcklig, de upplevde 

dessutom interventionen som positiv då andra patienters besök inte störde. 

 

I studien av LaReau et al. (2008) ombads interventionsgruppen rangordna 

interventionens insatser från 1 till 10, de insatser som patienterna upplevde som 

mest effektiva i fallande ordning var att: bli assisterad vid personlig hygien, vara 
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medveten om normal tid för sänggående, erhålla massage, räta till sängkläder, 

erbjudas ett kvällssnack, minimera prat efter sänggående, samt mörklägga rummet. 

De minst effektiva insatserna som patienterna upplevde var mediaanvändning (tv 

och radio) och temperaturjustering.  

 

Sammanfattningsvis framkom att patienterna uppskattade när vårdpersonal arbetade 

för att skapa förutsättningar för lugn och ro. Att patienterna inte blev störda 

förbättrade sömnkvaliteten, likaså att patienterna blev erbjudna hjälp med nattliga 

bestyr som exempelvis att rätta till sängkläder och bli assisterad vid personlig 

hygien.  

 

9 Diskussion 

Nedan följer diskussion gällande vald metod och studiens resultat. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Formuleringen av vårt syfte har förändrats genom arbetets gång. Under 

datainsamlingen när utvalda artiklars abstrakts lästes ändrades syftet från 

sjuksköterskans till patientens perspektiv. Patientens perspektiv valdes dels då inte 

tillräckligt med forskning återfanns på ämnet utifrån sjuksköterskans perspektiv 

men även eftersom det enligt oss, ger en mer trovärdig, korrekt och uppriktig 

upplevelse av insatserna eftersom det är patienterna som exponeras. Denna ändring 

kan ha haft inverkan på datainsamlingen och sammanställning av artiklarna. I vårt 

fall kan bytet av perspektiv ses som en svaghet, men på grund av att den ändrade 

riktningen gjordes så pass tidigt i datainsamlingen kanske det inte har haft väsentlig 

inverkan på resultatet.  
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För att besvara vårt syfte utfördes en litteraturstudie med induktiv ansats som 

metod. Sökning i samtliga databaser gjordes för att styrka arbetet, trots det återfanns 

inga användbara artiklar i PsycInfo. Henricson (2017) menar att kombinationer med 

ämnesord och fritextord samt sökningar i flera databaser stärker arbetets 

validitet/trovärdighet. Vi valde att använda oss av liknande sökord i alla tre 

databaserna vilket kan ha varit en nackdel i vår sökprocess och gjort att relevanta 

artiklar fallit bort. I en av databaserna valde vi att använda oss av de synonyma 

orden improv* OR promot* OR impact för att fånga upp så många artiklar som 

möjligt som skulle kunna tänkas svara på vårt syfte, vilket vi anser är en styrka. 

Något vi i efterhand har insett vara en svaghet är dock att detta skulle kunna ha 

gjorts i samtliga databaser och att vi av den anledningen kan ha missat väsentliga 

artiklar. Vi valde att inkludera studier som utförts inom slutenvården och exkludera 

de som utförts inom andra vårdinrättningar, till exempel äldreboenden, då det inte 

svarade mot vårt syfte. Likaså valde vi att exkludera studier som utförts inom 

intensivvård då vi ansåg att det blev för specifikt och inte berörde 

allmänsjuksköterskan. Överraskande fann vi dock att många av studierna utfördes 

på intensivvårdsavdelningar och färre gjordes på allmänna avdelningar, vilket vi tror 

kan bero på att sjuksköterskan lättare kan övervaka de objektiva mätningarna på en 

intensivvårdsavdelning. Det kan också tänkas bero på att intensivvårdsavdelningar 

är en tekniktät miljö med mycket ljud. Psykiatrisk vårdavdelning exkluderades på 

grund av uppfattningen att de sjukdomar och besvär som är vanligt förekommande 

ofta är relaterade till oro och ångest och har därmed stor inverkan på sömnen. Ett 

arbete som berör sömnen på psykiatriska avdelningar anses dock vara betydelsefullt 

men anses separeras från det vi valt att studera. 

 

Litteratursökningen mynnade ut i enbart kvantitativa artiklar vilket kan ses som en 

svaghet. Eventuellt kan kvalitativa studier ha gett en djupare förståelse för 

patientens erfarenheter av sömnfrämjande insatser. Studierna hade god geografisk 

spridning då de utförts i fyra olika världsdelar (Asien, Europa, Nordamerika och 

Oceanien) vilket anses vara en styrka i arbetet. De sömnfrämjande insatserna som 

presenteras i resultatet är allmänna och därför anses resultatet även vara överförbart 

på flera miljöer inom vård och omsorg. Oavsett om man är barn eller vuxen, 
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inneliggande på sjukhus eller bor på boende, är sömnbehov och sömnstörande 

faktorer detsamma.  

 

Elva artiklar kvalitetsgranskades utifrån Kristensson (2014) med bedömningsmallar 

för kvasiexperimentella och randomiserade kontrollerade studier. Vi satte gränsen 

för artiklar att tas med i studien till 60%. Anledningen till att inte en högre 

procentsats valdes var att vi ansåg att vissa av frågorna i granskningsmallen var 

svåra att uppnå och enligt oss ställde höga krav på artiklarnas kvalitet. Den gränsen 

kan ha medfört att vi över- eller underbedömt artiklarnas kvalitet och spelar roll i 

förevarande studies resultat. Majoriteten av våra artiklar kunde endast uppnå 

medelkvalitet vid kvalitetsgranskningen, vilket kan ses som en brist i kvalitet. 

Artiklarna granskades och poängsattes av författarna var för sig för att sedan 

jämföra och diskutera bedömningen som framkommit, vilket enligt Henricson 

(2017) stärker reliabiliteten. Vi anser att vi gjort en god kvalitetsgranskning då vi 

efter kvalitetsgranskningen hade en noggrann diskussion mellan båda författarnas 

bedömningar. Efter diskussionen fick vi uppfattningen att vi hade satt liknande 

poäng på artiklarna vilket vi ser som en styrka i arbetet.   

 

Inledningsvis i analysprocessen läste vi ännu en gång igenom samtliga artiklar för 

att nå djupare förståelse i artiklarnas innehåll. Enligt Kristensson (2014) är det svårt 

att värdera artiklarnas resultat om studierna inte ställs i relation till varandra. Men 

för att kunna göra det, ansåg vi att det relevanta i varje artikel behövde 

sammanfattas innan en kategorisering var möjlig. Vi anser att från den inledande 

genomläsningen av artiklarna till det utarbetade materialet som analysen mynnade 

ut i, var en utmanande process. Processen ställde krav på oss som författare att 

ständigt reflektera över studiernas utformning och resultat. Då artiklarnas 

interventioner skiljde sig från varandra hade respektive studie olika förutsättningar i 

sina mätningar vilket försvårade analysprocessen. I förevarande studies resultat 

ledde detta till att vi inte presenterar resultatet så pass integrerat som författarna 

önskat, då vi ansåg att detta inte varit möjligt. Interventionerna behövde i vissa fall 

skiljas från varandra men däremot har vi lagt tyngd på artiklarnas mätresultat i 
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analysprocessen, vilket kom att mynna ut i kategorier. När kategorierna växte fram 

och likheter och skillnader synliggjordes gav artiklarnas sammanställda resultat en 

större innebörd i ett nytt sammanhang.  

 

Genom arbetets gång har vi strävat efter att all forskning som svarar mot vårt syfte 

redovisas. Mätningar i samtliga studier som inte visat på signifikanta skillnader i 

sömnfrämjande insatser (insatser som inte har visats ge någon effekt) har 

presenterats i förevarande studies resultat. Under arbetes gång har vi strävat efter att 

inte undanhålla eller vinkla resultat och låta det färgas av våra egna åsikter. Detta 

har upplevts som en utmaning då vi haft en önskan att presentera ett positivt resultat 

som kan bidra med ny kunskap och hjälpa vårdpersonal till att arbeta med ämnet. Vi 

är medvetna om att vår kompentens som forskare är begränsad. En ständig 

påminnelse om att besitta en neutral och objektiv roll som forskare har därför varit 

nödvändig.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka insatser som kan främja sömn hos 

patienter på sjukhus. Resultatet visar att sömnfrämjande insatser har betydelse för 

inneliggande patienters sömnkvalitet och några huvudfynd diskuteras nedan. Att 

reglera temperaturen i rummet, erbjuda filtar, varm mjölk, öronproppar och 

ögonmask var några av de vanligaste insatserna som användes för att främja god 

sömn. Flertalet positiva utfall har framkommit, framförallt förbättrades 

sömnlängden, medan insomningstiden och antalet uppvaknanden minskade. 

Patienterna upplevde dessutom att de hade ett bättre sömndjup och sömnmönster. I 

nedanstående diskussion diskuteras vilka insatser som har haft positiv inverkan på 

patienternas erfarna sömnkvalitet och hur patienternas sömn faktiskt har förbättrats. 

Förslag på hur sjuksköterskan kan arbeta med sömnfrämjande insatser på sjukhus 

utifrån Hendersons omvårdnadsteori diskuteras också. 
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Att träda in i en obekant miljö, vilket en sjukhusavdelning kan upplevas som för 

patienterna, kan göra att patienterna reagerar starkare med sina sinnen så som syn 

och hörsel (Ylikangas, 2017). Resultatet i denna studie visade att insatser som rörde 

ljud och ljus upplevdes av inneliggande patienter som sömnfrämjande vilket kan 

styrkas i Hendersons omvårdnadsteori där sjuksköterskans arbete innefattar att 

skydda patienter mot störande och obehagliga ljud, lukter och syner och på så sätt 

hjälpa patienten att sova (Henderson, 1982). Sjuka personer kan vara mer känsliga 

för ljud, därför kan ett ljud upplevas som mer obehagligt och irriterande av någon 

som är sjuk och dessutom orsaka negativa effekter såsom fysiologisk oro och stress 

(Nilsson, 2014). Utifrån resultatet framgick att höga ljudnivåer är sömnstörande och 

att det finns flera insatser som kan införas för att hålla nere ljudnivån på 

avdelningar. Förutsättningar att ge inneliggande patienter möjligheter till lugn och 

ro var främjande för deras sömn. Att minimera besökstider, införa tysta perioder och 

att personal undvek att gå in till patienterna var insatser i förevarande resultat som 

minimerade störande ljud. Nilsson (2014) beskriver att bakgrundsljud på sjukhus 

bör vara högst 40 dB dagtid och 30 dB nattetid. Trots det har medelvärden 

uppmätts, enligt Nilsson (2014), så höga som 64 dB dagtid och 35 dB nattetid. Det 

antas att upprepade påminnelser om att försöka hålla ner ljudnivån har betydelse för 

patienternas möjligheter till sömn. Det kan också tänkas att vissa ljud som orsakas 

av vårdpersonal är invanda mönster och att vårdpersonalen därför behöver tid på sig 

innan de hittat nya sätt att hålla nere ljudnivån på avdelningarna.  

 

De mest förekommande insatserna bland samtliga studier handlade om att påverka 

ljudet. Interventioner inkluderade bland annat att vårdpersonal skulle begränsa 

aktiviteter och minimera ljudnivån. Att skapa förutsättningar för patienter att sova 

på sjukhus är viktigt. Särskilt viktigt är det för de patienter som på grund av sin 

sjukdom har ett ökat sömnbehov och en nedsatt aktivitetsförmåga (Jönsson, 1995). I 

resultatet framkom att en tyst period med begränsning av besökstiden sänkte 

ljudnivån. Detta visade sig förbättra sömnen hos patienterna och ökade därmed 

förutsättningarna för sömnen. Möjligheten för patienter att sova på dagen på en 

sjukhusavdelning antas i de flesta fall vara oerhört svårt men i lika många fall vara 

betydelsefullt för tillfrisknande. Ylikangas (2017) nämner att en vårdande miljö 
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skapar förutsättningar för patienters återhämtning och tillfrisknande. Patienternas 

känslor påverkas av den stämning och atmosfär som föreligger. Känslorna är 

betydelsefulla för hur patienterna kommer kunna anpassa sig till miljön samt 

huruvida miljön upplevs som vårdande eller icke vårdande.  

 

Ylikangas (2017) menar att vårdpersonal som gör “det lilla extra” är viktigt för att 

miljön ska upplevas som vårdande för patienterna. För inneliggande patienter på 

sjukhus påverkar miljön upplevelsen av hälsa och välbefinnande. Miljön kan 

upplevas som trygg eller otrygg och sjuksköterskor behöver använda sin kreativitet 

och skapa små förändringar som kan ha betydelse för patienternas välbefinnande 

(Ylikangas, 2017). Utifrån resultatet framkom att patienterna erfor färre 

uppvaknanden när de exempelvis bistods hjälp med personlig hygien och reglering 

av rumstemperatur ljud och ljus. Eftersom det från insomnandet tar ungefär 20 

minuter att nå djupsömn ökar förmodligen förutsättningar för att nå djupsömn vid 

färre uppvaknanden. Djupsömnen har stor betydelse för återhämtningen och det 

mesta av centrala nervsystemets återhämtning sker under djupsömnen. Om sömnen 

inte bryts eller störs av exempelvis yttre faktorer så som ljud och ljus, kan 

djupsömnen pågå i upp till 40 minuter (Broman 2010; Åkerstedt, 2002). Av den 

anledningen anser vi att sömnfrämjande insatser till sin fördel bör ha just den 

effekten att minska uppvaknandet hos patienterna. 

 

Utifrån resultatet framkom att patienterna uppgav vårdpersonal som den främsta 

anledningen till att det var svårt att sova innan interventionen ägde rum. 

Interventioner som har bestått av insatser där sjuksköterskan anpassar och planerar 

sitt arbete har visat sig ha god effekt på patienters sömnkvalitet. Patienterna har då 

erfarit lägre ljudnivåer och att de i mindre utsträckning blivit störda av 

vårdpersonalen. Insatsen där sjuksköterskorna planerade att ta vitala parametrar kl 

22.00, 02.00 och 06.00 istället för kl 00.00, 04.00 och 0800 kan tänkas vara en 

bidragande orsak till den förbättrade sömnen. Dessutom kan detta ha inneburit färre 

uppvaknanden för patienterna då de inte hunnit somna klockan 22.00 och att de då 

fick längre sammanhängande sömn under de första sovtimmarna. Den största delen 
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av djupsömnen sker nämligen under första delen av natten och därför är sömnen 

före midnatt den mest effektiva sömnen (Weilenmann, 2018). Sjuksköterskans 

arbete innefattar att bistå patienten med basal omvårdnad där sömn utgör en viktig 

del för patientens återhämtning. Hendersson (1982) beskriver att sömnstörande 

faktorer som ljud har betydelse för sömnkvalitet, något som bekräftats av resultatet i 

denna studie. 

 

Insatser som består av enkla bestyr från personalen kan minimera att patienterna blir 

störda av sina rumskamrater. När patienterna ombads rangordna flertalet 

sömnstörande faktorer på en sjugradig skala var det enbart en sömnstörande faktor 

“närvaron av en rumskompis” som skattades signifikant högre i 

interventionsgruppen. I en studie av Ronsten (2009) där en ombyggnation från 

flersalar till enkelsalar studerades visade sig att det är mer tryggt och rogivande att 

sova enskilt medan stora sovsalar bidrog till svårigheter att somna. Att sova i flersal 

upplevdes av somliga patienter som problematiskt. Besöksfrekvens och olika 

sovvanor bland patienterna var störande moment som hindrade patientens sömn. I 

studien synliggjordes fördelar med att vistas i enkelsal; dels förenklar det för 

patienten att ställa intima, spontana och ångestladdade frågor. Vårdarnas vilja att 

göra gott i den mellanmänskliga relationen förbättrades och kontaktytan stärktes i 

den individuella vården. Vi förstår att en ombyggnation av flersalar till enkelsalar på 

sjukhusavdelningar är ett omfattande arbete. För patienter med svårare sjukdom 

eller behandling som kräver längre sjukhusvistelse kan vi tänka oss att behovet av 

enkelsalar är större. Därför anser vi att ett förändringsarbete med fler enkelsalar på 

sikt med fördel bör konstrueras. I förevarande resultat visades dock att mindre 

kostsamma förändringar som bland annat att stänga av tv:n, släcka lampor och 

justera rumstemperatur kunde skapa förutsättningar för att rumskamrater i flersalar 

inte upplevdes som sömnstörande. Även om insatserna inte direkt riktades mot 

rumskamraternas hänsyn och respekt gentemot varandra erfor patienterna att 

närvaron av en rumskompis inte längre störde deras sömn. En annan reflektion är att 

risken för isolering kan öka i enkelsal och därmed minimeras med ovannämnda 

insatser. 



 

24(31) 

 

Resultatet består av ett flertal interventioner som inkluderar hur ljuset kan påverkas 

och därmed främja sömnen för patienter inneliggande på sjukhus. Enligt Linton och 

Flink (2018) styrs dygnsrytmen av flera faktorer, inte minst ljuset. Ljuset hjälper 

människan att ställa in dygnsrytmen till en 24timmars-period. Valet av belysning i 

sjukhusmiljön utgör en viktig del då den fungerar både som arbetsplats och boende 

för patienten och bör vara föränderlig i form av olika styrkor över dygnet (Billger, 

2014). Som vi tidigare nämnt kan sömnstörningar som orsakas av ljus störa den inre 

dygnsrytmen och samordningen mellan dygnsrytmen och melatoninnivån. När 

samordningen hämmas av ljus kan sömnen bli störd och fragmenterad för 

patienterna. Asp och Ekstedt (2014) nämner att dygnsrytmen stärks genom att gå ut 

på morgonen och exponeras för dagsljus eftersom melatoninproduktionen då sätts 

på paus. En mulen dag finns ljus utomhus som motsvarar 5 000 - 10 000 lux medan 

belysning inomhus normalt sätt uppnår omkring 200 lux. Blodtrycket och pulsen 

ökar vid exponering av 1 000 lux, dessutom ökar frisättning av stresshormoner. 

Detta motverkar trötthet och sömnighet under dagen och hjälper till att ställa den 

biologiska klockan. Ljusinterventioner har utförts i flera av studierna men då i 

kombination med andra sömnfrämjande insatser, vilket gör att det kan vara svårt att 

uttala sig om den enskilda insatsens positiva inverkan. Ljussättningen studerades 

som enskild insats i en av studierna vilket vi anser är intressant då det innebär att 

studiens mätresultat kan härledas till den specifika insatsen. Patienterna uppgav att 

deras sömnkvalitet förbättrades när de exponerades för ljussättningen. Vi antar att 

interventionen förbättrade patienternas sömnkvalitet eftersom patienter inneliggande 

på sjukhus sällan har möjlighet att exponeras för dagsljus. Weilenmann (2018) 

nämner att dagsljus spelar en stor roll för dygnsrytmen, ljuskänsliga celler från 

näthinnan signalerar till celler i olika delar av hjärnan som ställer den “inre 

klockan”. Linton och Flink (2018) skriver att melatoninproduktionen är som högst 

runt klockan 22 vilket troligtvis är kroppens viktigaste mekanism för att bli sömnig 

och därför gynnas sömnen när vi sover nattetid. Vi tror därför att den 

implementerade ljussättningen främjar patienternas dygnsrytm och därmed 

förbättras patienternas sömn. Förutsättningarna för god sömn på natten ökar därmed 

om patienterna exponeras för ljus på dagen. 
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Resultatet visar att interventioner som handlade om att skapa avslappning hos 

patienterna erfors som sömnfrämjande. I Hendersons omvårdnadsteori (Henderson, 

1982) nämns att sjuksköterskans arbete innefattar att erbjuda avslappnande musik, 

hjälp med personlig hygien och filtar vid sänggående och är exempel på hur 

sjuksköterskans närvaro och mänsklig kontakt kan sättas i ett sömnfrämjande 

sammanhang. Mänsklig kontakt och närvaro är förutsättningar som inte uppfattas 

som särskilt framträdande i studiens resultat men är betydelsefullt enligt Henderson 

(1982). I förevarande studie var de mest framträdande avslappningsinsatserna 

progressiv muskelavslappningsbehandling och avslappningsmusik. Nilsson (2014) 

lyfter användningen av musik som avslappning för att skapa välbefinnande hos 

patienten. Rogivande musik skapar lugn och harmoni vid sänggående och kan öka 

patienternas sömnkvalitet. Som tidigare nämnt kan små insatser upplevas vårdande 

för patienterna och att skapa rogivande miljö underlättar sömnen vilket bevisades i 

studiens resultat eftersom patienterna erfor förbättrad sömnkvalitet och sömnlängd. 

Lavendelolja som intervention gav inga signifikanta skillnader mellan 

interventionsgruppens och kontrollgruppens sömnkvalitet. Lavendelolja kan trots 

det tänkas ha en positiv inverkan om det används i kombination med andra 

interventioner och inte enbart som enskild insats i syfte att förbättra sömnen. Vi kan 

även tänka oss att ovannämnda insatser har en större innebörd än själva effekten 

som insatserna har i sig. Patienter upplever nämligen miljön som vårdande eller icke 

vårdande om de erfar att de blir sedda och lyssnade till (Ylikangas, 2017). 

Miljöbegreppet är centralt och inkluderar mer än enbart den fysiska miljön. 

Förhållanden och samspel mellan patienter och vårdare spelar också en roll i miljön 

där patienten ses som medelpunkt. Patienten är huvudpersonen med individuella och 

specifika behov (Ylikangas, 2017). Gellerstedt, Medin och Rydell Karlsson (2014) 

beskriver i sin studie att sjuksköterskans bemötande genom sitt kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och tonläge kan skapa trygghet och främja sömnen. Vidare beskriver 

de att tillfällen som kunde skapa otrygghet för patienten var om sjuksköterskan lovat 

att komma tillbaka och inte nämnt någon tid eller inte dök upp vid avsatt tid. Det 

kunde orsaka oro som försämrade sömnen. Bristande information och 

kommunikation gällande sömn och sömnvanor tror vi kan vara en bidragande orsak 

till försämrad sömn. 
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Sömnfrämjande insatser har i denna studie visats bidra till en minskning i 

läkemedelsanvändningen hos patienter inneliggande på sjukhus. Bartick et al. 

(2010) och LaReau et al. (2008) studerade läkemedelsanvändningen hos patienterna. 

Läkemedel vid sänggående som inkluderade vid behovs medicin och sömnmedicin 

minskade avsevärt hos patienterna som exponerades för sömnfrämjande insatser. 

Detta resultatet ser vi som en styrka i de sömnfrämjande insatsernas effektivitet 

eftersom patienter som ber om den typen av läkemedel vid sänggående antagligen 

har en sämre inställning och tilltro till sömnen. I studien av Bartick et al. (2010) var 

mätningen av läkemedelsanvändningen blindad. Att patienterna inte vara medvetna 

om att läkemedelsanvändningen mättes och trots det skattade sin sömnkvalitet 

högre, anser vi styrker interventionens insatser ytterligare. Värt att poängtera är 

dessutom att patienterna trots den minskade användningen av läkemedel (som likväl 

ämnar att förbättra sömnen) uppgav bättre sömnkvalitet (Bartick et al., 2010; 

LaReau et al., 2008). Jönsson (1995) nämner att ett långvarigt bruk av sömnmedel 

kan ge ett beroende och missbruk av sömnmedel kan ta sin början i samband med en 

sjukhusvistelse. Dessutom förändras sömnmönstret av sömnmedel och samtliga 

sömnstadier minskar vilket kan förklara varför patienterna upplevde sin 

sömnkvalitet som bättre. Björkman och Karlsson (2006) nämner även att 

sömnmedel, på grund av biverkningar som störningar i hjärnans kognitiva 

funktioner, muntorrhet och förstoppning, kan i sin tur leda till sömnstörningar. 

Jönsson (1995) beskriver att patienter ofta erbjuds sömnmediciner rutinmässigt, utan 

att först undersöka orsaken till sömnstörningen. Då flera studier visar att 

läkemedelsanvändningen har minskat hos de patienter som fått sömnfrämjande 

insatser, anser vi att det är en viktig aspekt för sjuksköterskan att ta hänsyn till. 

  

9.3 Kliniska implikationer 

Grundat på resultatet i denna studie finns det många omvårdnadsåtgärder för 

sjuksköterskan att arbeta med för att förbättra sömnen för inneliggande patienter. I 

den teoretiska referensramen utifrån Henderson beskrivs att inom sjuksköterskans 

ansvarsområde ligger att tillgodose patienternas grundläggande behov där sömn 

utgör ett av de viktiga behoven. Miljömässigt kan vårdpersonalen arbeta med att 
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minska ljud- och ljusnivåer och planera och strukturera omvårdnadsarbetet nattetid 

så det inkräktar så lite som möjligt på sömnen, vilket har visat sig utifrån vårt 

resultat ha positiv inverkan på sömnen. Andra åtgärder som sjuksköterskan kan 

arbeta med är att patientens förberedelse och kvällsrutiner är regelbundna och i 

möjligaste mån anpassad efter patientens vanor. Det kan ske genom att 

sjuksköterskan i ett tidigt skede vid inskrivning på avdelningen tar del av patientens 

berättelse och önskemål. Florin (2014) skriver att datainsamling likt ovanstående är 

viktig för att kunna kartlägga patientens hälsotillstånd och jämföra och utvärdera 

över tid. Personcentrerad omvårdnad är en komponent som starkt kan kopplas till 

sjuksköterskans arbetsuppgifter. Genom att sjuksköterskan riktar sin 

uppmärksamhet till patienten och ställer frågor om hur upplevelsen av den enskildes 

sömn och sömnkvalitet erfarits ges sjuksköterskan möjlighet till förbättringsarbete 

som kan leda till att sömnen förbättras för patienterna (Weilenmann, 2018). 

 

9.4 Framtida forskning 

Sömnfrämjande insatser är ett ämne som kräver mer forskning än den som nu finns 

tillgänglig. Under arbetets gång har vi uppmärksammat att insatser som utförts inom 

allmän sjukvårdsinrättning är relativt obeforskat och forskning med kvalitativ 

design saknas. Då litteraturstudien visar att sömnfrämjande interventioner har 

betydelse för patienternas sömnkvalitet kan ytterligare forskning, till exempel 

genom kvalitativa intervjustudier, bidra till mer kunskap om de subjektiva 

erfarenheterna. Det kan i sin tur leda till minskat lidande och snabbare återhämtning 

för patienterna och därigenom förkorta vårdtiden. 

 

10 Slutsats 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka patienters erfarenheter av 

sömnfrämjande interventioner på sjukhus. Utifrån resultatet har vi sett att sömn står 

i direkt relation till yttre och inre stimuli och genom att försöka undvika och 

minimera dessa stimuli kan sömnen förbättras. I flera av artiklarna har forskarna 
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valt att undersöka läkemedelsanvändningen i relation till interventionerna, vilket har 

visat sig lägre än i jämförelse med kontrollgruppen. De interventioner som utförts 

har betydelse för sömnen och omvårdnadsinsatserna som kan främja en god sömn är 

en viktig aspekt att ha i åtanke innan rutinmässig administrering av läkemedel 

utförs. Likaså har vi sett att vårdpersonal behöver reflektera över sin egen betydelse 

och sitt arbetssätt för att kunna främja god sömn för patienten. Samarbete mellan 

professionerna och en strävan efter ett gemensamt arbetssätt för nattliga rutiner är 

att föredra. Genom denna litteraturstudie kan ökad förståelse och kunskap om 

sömnfrämjande insatser nås och sjuksköterskans förutsättningar att tillgodose bättre 

sömn hos inneliggande patienter ökar. 

  



 

29(31) 

 

Referenser 

Asp, M. & Ekstedt, M. (2014). Trötthet, vila och sömn. I A-K. Edberg & H. Wijk. 

(Red.). Omvårdnaden grunder: Hälsa och ohälsa. (s. 363 - 420). Lund: 

Studentlitteratur. 

  

*Bartick, M.C., Thai, X., Schmidt, T., Altaye, A. & Solet, J.M. (2010). Decrease in 

As-needed Sedative Use by Limiting Nighttime Sleep Disruptions från Hospital 

Staff. Journal of Hospital Medicine, 5(3), 20-24. doi: 10.1002/jhm.549.  

  

Billger, M. (2014). Färg och ljus i rum. I H. Wijk. (Red.). Vårdmiljöns betydelse. 

(s. 147 - 161). Lund: Studentlitteratur.  

 

Björkman, E. & Karlsson, K. (2006). Kliniskt vårdarbete för sjuksköterskor. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bothelius, K. (2010). Psykologisk behandling av insomni. I J. Ulfberg. (Red.). Sömn 

och sömnstörningar.(.s 43-62) Nora: Circad bok. 

  

Broman, J-E. (2010). Den normala sömnen. I J. Ulfberg. (Red.). Sömn och 

sömnstörningar. (s. 14-22) Nora: Circad bok. 

  

Florin, J. (2014). Omvårdnadsprocessen. I A. Ehrenberg & L.Wallin. (Red.). 

Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. (s. 47 - 75), Lund: Studentlitteratur.  

  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & 

kultur. 

 

*Francis, N. & D´silva, F. (2012). Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation 

Therapy on Quality of Sleep among Patients Admitted in Medical Ward of a 

Selected Hospital in Mangalore. International Journal of Nursing Education 4(2), 

46-50. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=10439465 

8&site=ehost-live 

 

Friberg, F. (2017). Tankeprocessen under examensarbetet. I F. Friberg. (Red.). Dags 

för uppsats. Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 37 - 48). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Fridh, I. (2014). Intensivvårdsmiljöer med plats för omtanke. I H. Wijk. (Red.). 

Vårdmiljöns betydelse. (s. 87 - 102) Lund: Studentlitteratur. 

 

*Gardner, G., Collins, C., Osborne, S., Henderson, A. & Eastwood, M. (2009). 

Creating a therapeutic environment: A non-randomised controlled trial of a quiet 

time intervention for patients in acute care. International Journal of Nursing 

Studies. 46(6), 778-786. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2008.12.009 

 



 

30(31) 

 

*Gathecha, E., Rios, R., Buenaver. L.F., Landis, R., Howell, E. & Wright, S. 

(2016). Pilot study aiming to support sleep quality and duration during 

hospitalizations. Journal of Hospital Medicine. 11(7), 467-472. doi: 

10.1002/jhm.2578. 

 

Gellerstedt, L., Medin, J. & Rydell Karlsson, M. (2014). Patients’ experiences of 

sleep in hospital: a qualitative interview study. Journal of Research in Nursing. 

19(3), 176-188. doi:  10.1177/1744987113490415 

 

Gellerstedt, L., Medin, J., Kumlin, M. & Rydell Karlsson, M. (2015). Nurses’ 

experiences of hospitalised patients’ sleep in Sweden: a qualitative study. Journal of 

clinical nursing. 24, 3664-3673. doi:10.1111/jocn.12985   

 

*Gimenez, M.C., Geerdnick, L.M., Verstylen, M., Leffers, P., Meekers, G.J., 

Herremans, H., de Rutyer, B., Bikker, J.W., Kuijpers, P.M. & Schlangen, L.J. 

(2016). Patient room lighting influences on sleep, appraisal and mood in 

hospitalized people. Journal of Sleep Research. 26(2), 236-246. doi: 

10.1111/jsr.12470 

 

Hedelin, B. Jormfeldt H. & Svedberg. P. (2014). Hälsobegreppet – synen på hälsa 

och sjuklighet. I F. Friberg & J. Öhlen. (Red.). Omvårdnadens grunder: Perspektiv 

och förhållningssätt. (s. 361 - 386). Lund: Studentlitteratur. 

 

Henderson, V. (1982). Grundprinciper för patientvårdande verksamhet. Stockholm: 

Liber AB. 

 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson. (Red.). Vetenskaplig teori och 

metod. Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 411 - 420). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Jönsson, T. (1995). Sömn - faktorer som påverkar sömn under sjukhusvistelsen. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson. (Red.). Vetenskaplig teori 

och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 57 - 80). Lund: 

Studentlitteratur. 

  

Kristensson, J. (2014) Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för 

studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

*LaReau, R., Benson, L. & Watcharotone K. (2008). Examining the Feasibility of 

implementing specific nursing interventions to promote sleep in hospitalized elderly 

patients. Geriatric nursing. 29(3), 197-206. doi: 10.1016/j.gerinurse.2007.10.020 

 

Linton, S.J. & Flink, I. (2018). Sömn, dröm, mardröm. Kunskap och verktyg för god 

sömn. Stockholm: Natur & kultur. 

 



 

31(31) 

 

*Lytle, J., Mwatha, C. & David, K.K. (2014). Effect of Lavender Aromatherapy on 

Vital Signs and Perceived Quality of Sleep in the Intermediate Care Unit: A Pilot 

Study. American Journal of critical care. 23(1), 24-29. doi: 10.4037/ajcc2014958 

 

Nilsson, U. (2014). Oljud och välklingande toner. I H. Wijk. (Red.). Vårdmiljöns 

betydelse. (s. 187-205). Lund: Studentlitteratur.  

  

Pilkington, S. (2013). Causes and consequences of sleep deprivation in hospitalised 

patients. Nursing Standard, 27(49), 35-42. doi:10.7748/ns2013.08.27.49.35.e7649 

 

Ronsten, B. (2009). Ett patientvänligt sjukhus – Exemplet Visby lasarett. 

(Licentiatavhandling, Växjö universitet, Växjö, 2009). 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad 2018-

03-09 från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf 

 

Snellman, I. (2014). Vårdrelationer - en filosofisk belysning. I F. Friberg & J. 

Öhlen. (Red.). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. (s. 440 - 

464). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Thomas, K.P., Salas, R.E., Gamaldo, C., Chik, Y., Huffman, L., Rasquinha, R. & 

Hoesch, R. E. (2012). Sleep rounds:a multidisciplinary approach to optimize sleep 

quality and satisfaction in hospitalized patients. Journal of Hospital Medicine. 7(6), 

508-12. doi: 10.1002/jhm.1934. 

 

Weilenmann, L. (2018). Så skapar du ro utan tabletter. Vårdfokus nr. 3. (s. 27-31). 

 

Ylikangas, C. (2017). Miljö - ett vårdvetenskapligt begrepp. I L. Wiklund Gustin & 

I Bergbom. (Red.). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (s. 269-280). 

Lund: Studentlitteratur 

 

Young, J. S., Bourgeois, J.A., Hilty, D. M. & Hardin, K. A. (2008). Sleep in 

Hospitalized Medical Patients Part 1 -Factors Affecting Sleep. Journal of Hospital 

Medicine, 3(6), 473-482. doi:10.1002/jhm.372. 

 

Åkerstedt, T. (2002). Sömnens betydelse för hälsa och arbete. Fakta och goda råd. 

Järvsjö: Bauer bok. 

 

Åkerstedt, T. (2012). Återhämtning och sömn. I T. Theorell. (Red.). Psykosocial 

miljö och stress. (s. 93 – 113). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

*Artiklar som används i resultatet. 

 



 

1(3) 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Redovisning av litteratursökning – Sökschema 

 

Databasens namn: PsycInfo. Datum för sökningen: 2018-03-22                     *Artiklar som även är funna i PubMed och CINAHL 
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ning 

Sökord och kombinationer Begränsni

ngar 

Antal träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakts 

Granskade 

artiklar 

Utvalda artiklar 

(artikelnummer) 

S1 MAINSUBJECT.EXACT. 

EXPLODE(”Sleep”) 
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S2 inpatient* OR hospitalized   116 907         

S3 promot*   237 814         

S4 MAINSUBJECT. EXACT. 

EXPLODE(”Sleep”) AND (inpatient* OR 

hospitalized) AND promot* 
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EXPLODE(”Sleep”) AND (inpatient* OR 

hospitalized) AND promot* 
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reviewed 
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träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakts 
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#2 "Inpatients"[Mesh]   17 706         
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"Hospitalization"[Mesh] 
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  ("Inpatients"[Mesh]) OR ((("Adolescent, 

Hospitalized"[Mesh])) OR "Hospitalization"[Mesh]) 
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#4 (("Sleep"[Mesh]) AND (improv* OR promot*)) AND 

(("Inpatients"[Mesh]) OR ((("Adolescent, 

Hospitalized"[Mesh])) OR "Hospitalization"[Mesh])) 
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#5 (("Sleep"[Mesh]) AND (improv* OR promot*)) AND 

(("Inpatients"[Mesh]) OR ((("Adolescent, 

Hospitalized"[Mesh])) OR "Hospitalization"[Mesh])) 
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Bilaga 2. Kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar. 

 

Kvasiexperimentella studier.   

Modifierad granskningsmall av Kristensson (2014). 

Maxpoäng 19   Ja-svar = 1p, nej-svar = 0p. 

 

Syfte:  

Finns det en tydligt formulerad undersökningsfråga eller hypotes? 1p. 

 

Metod: 

Är populationen tydligt beskriven med tillhörande inklusionskriterier? 1p. 

Är populationen tydligt beskriven med tillhörande exklusionskriterier? 1p. 

Beskrivs urvalets storlek? 1p. 

Beskrivs det hur urvalets storlek bestämdes (powerberäkning)? 1p. 

Beskrivs det var studien ägde rum? 1p. 

Finns det en tydlig förklaring av interventionen/erna? 1p. 

Förekom det blindning? 1p. 

Finns det en tydlig beskrivning av de primära och sekundära utfallsmåtten? 1p. 

Finns det en tydlig beskrivning av var och hur data samlades in? 1p. 

Finns det en tydlig beskrivning av tidsintervallet mellan de olika mätningarna? 1p. 

Finns det en tydlig beskrivning av vilka statistiska metoder som användes? 1p. 

 

Resultat: 

Finns det en tydlig beskrivning av hur många personer som fick intervention och hur många 

som ingick i analysen? 1p. 

Finns det en tydlig beskrivning av bortfall och anledning till bortfall? 1p. 

Finns det en tydlig beskrivning av baslinjedata? (Den data som samlades in vid första 

mätningen). 1p. 

Finns det en tydlig redovisning av relevanta statistiska mått (bland annat effektstorlek och 

konfidensintervall) för varje utfallsmått? 1p. 

Finns det en redovisning av hur bortfall hanterades och analyserades? Användes relevant 

analysmetod? 1p. 

 

Diskussion: 

Finns det en tydlig redovisning av och en relevant diskussion om eventuella risker för bias? 

1p. 

Finns det en tydlig och relevant bedömning av resultatens generaliserbarhet? 1p. 

 

Kan denna artikeln inkluderas i studien?  
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Randomiserade kontrollerade studier.   

Modifierad granskningsmall av Kristensson (2014). 

Maxpoäng 20   Ja-svar = 1p, nej-svar = 0p. 

 

Syfte:  

Finns det en tydligt formulerad undersökningsfråga eller hypotes? 1p. 

 

Metod: 

Är populationen tydligt beskriven med tillhörande inklusionskriterier? 1p. 

Är populationen tydligt beskriven med tillhörande exklusionskriterier? 1p. 

Beskrivs urvalets storlek? 1p. 

Beskrivs det hur urvalets storlek bestämdes (powerberäkning)? 1p. 

Beskrivs det var studien ägde rum? 1p. 

Finns det en tydlig beskrivning av randomiseringsprocessen? 1p. 

Finns det en tydlig förklaring av interventionen/erna? 1p. 

Förekom det blindning? 1p. 

Finns det en tydlig beskrivning av de primära och sekundära utfallsmåtten? 1p. 

Finns det en tydlig beskrivning av var och hur data samlades in? 1p. 

Finns det en tydlig beskrivning av tidsintervallet mellan de olika mätningarna? 1p. 

Finns det en tydlig beskrivning av vilka statistiska metoder som användes? 1p. 

 

Resultat: 

Finns det en tydlig beskrivning av hur många personer som randomiserades till respektive 

grupp, hur många som fick intervention och hur många som ingick i analysen? 1p. 

Finns det en tydlig beskrivning av bortfall och anledning till bortfall? 1p. 

Finns det en tydlig beskrivning av baslinjedata? (Den data som samlades in vid första 

mätningen). 1p. 

Finns det en tydlig redovisning av relevanta statistiska mått (bland annat effektstorlek och 

konfidensintervall) för varje utfallsmått? 1p. 

Finns det en redovisning av hur bortfall hanterades och analyserades? Användes relevant 

analysmetod? 1p. 

 

Diskussion: 

Finns det en tydlig redovisning av och en relevant diskussion om eventuella risker för bias? 

Finns det en tydlig och relevant bedömning av resultatens generaliserbarhet? 

 

Kan denna artikeln inkluderas i studien?
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Bilaga 3. Artikelmatris 

 

Nr Författare 

Land & År 

Titel, Tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Bartick, M.C., Thai, 

X., Schmidt, T., 

Altaye, A. & Solet, 

J.M. USA. 2010. 

 

Decrease in As-needed 

Sedative Use by 

Limiting Nighttime 

Sleep Disruptions från 

Hospital Staff. Journal 

of Hospital Medicine 

 

Att undersöka 

orsakerna till 

sömnstörning, och 

bedöma om ett 

minskande av 

sömnstörningar 

minskar användning av 

sedativa läkemedel hos 

medicinska kirurgiska 

patienter.  

Kvantitativ, kvasiexperimentell 

studie med interventions- och 

kontrollgrupp. 161 patienter deltog, 

datainsamling gjordes med 

läkemedelsanvändnings-

dokumentation, frågeformulär, 

sömnskala och ljudmätningar  

Sjukhuspersonal var främsta 

orsaken till att patienterna 

hölls vakna under preinter-

ventionen, vilket sjönk under 

interventionen.  “Röster” var 

det ljud som främst störde 

nattsömnen för patienterna, 

vilket förbättrades. Inga 

förbättringar i skattningen på 

sömnskalan. 

16/19 

84% 

Hög 

 

2 Francis, N. & D´silva, 

F. Indien. 2012. 

 

Effectiveness of 

Progressive Muscle 

Relaxation Therapy on 

Quality of Sleep among 

Patients Admitted in 

Medical Ward of a 

Selected Hospital in 

Mangalore. 

International Journal 

of Nursing Education 

 

Att utvärdera 

effektiviteten av 

progressiv 

muskelavslappning och 

därmed kvaliteten på 

sömnen hos 

sjukhuspatienter. 

Kvantitativ, randomiserad 

kontrollerad studie med 

interventions- och kontrollgrupp. 60 

patienter deltog, Pre- och posttest 

genomfördes i båda grupperna. 

Frågeformulär användes vid 

mätning av sömnkvalitet.  

Interventionsgruppen 

upplevde en förbättring i 

sömnkvalitet dag för dag. 

dessutom upplevde 

interventionsgruppen i 

genomsnitt bättre 

sömnkvalitet jämfört med 

kontrollgruppen.  

13/20 

65% 

Medel 
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3 Gardner, G., Collins, 

C., Osborne, S., 

Henderson, A. & 

Eastwood, M. 

Australien. 2009. 

Creating a therapeutic 

environment: A non-

randomised controlled 

trial of a quiet time 

intervention for patients 

in acute care. 

International Journal 

of Nursing Studies. 

Att utforska relationen 

mellan patienter och 

sjukhusmiljön och 

vilken inverkan en 

schemalagd ”tyst 

period”-intervention 

har.   

Kvantitativ kvasiexperimentell 

studie med interventions- och 

kontrollgrupp. 293 patienter deltog. 

Data för ljudnivåer, sömnstatus, 

trötthet och hälsostatus samlades in 

med digital ljudnivåindikator, 

sömnskala, trötthetsskala samt 

frågeformulär. Hur interventionens 

insatser upplevdes studerades 

också. 

Trötthetskänsla och 

hälsostatus visade inga 

signifikanta skillnader 

mellan grupperna. 

Majoriteten av patienterna 

uppskattade interventionen. 

15/19 

79% 

Medel 

4 Gathecha, E., Rios, 

R., Buenaver. L.F., 

Landis, R., Howell, 

E. & Wright, S. USA. 

2016. 

 

  

Pilot study aiming to 

support sleep quality 

and duration during 

hospitalizations. 

Journal of Hospital 

Medicine.  

 

Syftet med studien vara 

att undersöka vilken 

effekt en 

sömnfrämjande 

intervention har på 

sömnkvalitet och 

sömnlängd för patienter 

på sjukhus. 

 

Kvantitaiv kvasiexperimentell 

studie med interventions- och 

kontrollgrupp. 112 patienter deltog. 

Mätning av sömnkvalité och 

intervention utfördes med 

frågeformulär, sömndagbok, 

läkemedelsanvändning och aktigraf-

monitor.  

I interventionsgruppen 

förbättrades sömnmönstret, 

sömnkvaliteten och 

sömnlängden. 49 minuter 

längre. Motsvarande mätning 

i kontrollgruppens visades 

oförändrad 

16/20  

80%  

Medel 

5 Gimenez, M.C., 

Geerdnick, L.M., 

Verstylen, M., 

Leffers, P., Meekers, 

G.J., Herremans, H., 

de Rutyer, B., Bikker, 

J.W., Kuijpers, P.M. 

& Schlangen, L.J. 

Nederländerna. 2016.  

Patient room lighting 

influences on sleep, 

appraisal and mood in 

hospitalized people. 

Journal of Sleep 

Research. 

 

Syftet var att undersöka 

vilka effekter 

dynamiskt ljus i 

patientrummen kan ha 

för patienternas sömn 

och hur humöret kan 

påverkas av ljuset 

under sjukhusvistelsen.  

Kvantitativ kvasiexperimentiell 

studie med intervention- och 

kontrollgrupp. 196 patienter deltog. 

Interventionsgruppen exponerades 

för dynamiskt ljus. Aktigraf-

monitor och frågeformulär 

användes vid mätningen av 

sömnkvalitet.  

Den subjektiva skattningen 

av sömn i 

interventionsgruppen 

upplevde sömnen något 

bättre men det rådde ingen 

signifikant skillnad.  

12/19 

63%  

Medel 
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6 LaReau, R., Benson, 

L. & Watcharotone 

K. USA. 2008. 

Examining the 

Feasibility of 

implementing specific 

nursing interventions to 

promote sleep in 

hospitalized elderly 

patients. Geriatric 

nursing. 

Syftet var att undersöka 

om ett sömnprotokoll 

kan förbättra sömnen 

för äldre patienter 

inneliggande på 

sjukhus. 

 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie med 

interventions- och kontrollgrupp. 70 

patienter deltog. Mätning av 

sömnkvalitet har gjorts med 

sömnprotokoll, 

läkemedelsanvändning och 

frågeformulär.  

Interventionsgruppen 

upplevde förbättring av 

sömnkvalitet samt förmåga i 

att sova utan avbrott under 

natten, detta var en 

signifikant skillnad jämfört 

med kontrollgruppen. Den 

insats som skattades högst av 

patienterna var hjälp med 

personlig hygien.   

15/20 

75% 

Medel  

7 Lytle, J., Mwatha, C. 

& David, K.K. USA. 

2014 

 

Effect of Lavender 

Aromatherapy on Vital 

Signs and Perceived 

Quality of Sleep in the 

Intermediate Care Unit: 

A Pilot Study. 

American Journal of 

critical care. 

Att undersöka effekten 

av att andas in 100% 

lavendelolja genom att 

beakta patienters vitala 

parametrar och 

upplevda sömnkvalitet. 

Kvantitativ, randomiserad 

kontrollerad studie med 

interventions- och kontrollgrupp. 50 

patienter deltog i studien. 

Frågeformulär fylldes i av patienter 

och en objektiv mätning av vitala 

parametrar gjordes och erhölls från 

den elektroniska journalen. 

Den genomsnittliga 

skattningen av sömnkvalitet 

var bättre i 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen men 

skillnaden var inte 

signifikant.  

16/20 

80% 

Medel 

 

8 Thomas, K.P., Salas, 

R.E., Gamaldo, C., 

Chik, Y., Huffman, 

L., Rasquinha, R. & 

Hoesch, R. E. USA. 

2012 

 

Sleep rounds:a 

multidisciplinary 

approach to optimize 

sleep quality and 

satisfaction in 

hospitalized patients. 

 

  

Syftet var att undersöka 

sömn och försöka 

identifiera specifika 

sömnstörande faktorer 

så att sömnen förbättras 

för patienterna. 

 

Kvantitativ kvasiexperitmentell 

studie  med preinterventions-, 

interventions-, kontroll- och 

interventionsgrupp (studien pågick i 

fyra faser). Mätning utfördes med 

två olika frågeformulär och 

ljudmätnings- apparatur.  

Sömnfrågeformuläret visade 

på signifikant skillnad i 

patienternas upplevelse av 

svårighet i att sova under fas 

3. Rumskamrater var en 

störande faktor i fas 3 som 

skiljde sig signifikant från 

övriga faser. Subjektiv 

mätning av ljudnivån visade 

att fas 3 skattades sämst och 

fas 1 skattades bäst. 

12/19 

63% 

Medel 
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