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Abstrakt 
Bakgrund: Många patienter lider av sömnstörningar på sjukhus på grund av olika 

faktorer. Det har konsekvenser på bland annat hälsan och leder till nedstämdhet och 

fallrisk hos äldre. I Sverige ökar användning av sömnmedicin och många patienter 

erbjuds sömnmedel på sjukhus. Sjukvårdspersonals uppfattning skiljer sig från 

patientens upplevelse av sömn.  

Syfte: Studien belyste vad som påverkar patientens sömnkvalitet på en 

vårdavdelning. 

Metod: En litteraturstudie valdes där nio vetenskapliga artiklar inkluderades. 

Resultat: Det visades att många inneliggande patienter hade en dålig sömnkvalitet. 

Miljöfaktorer som ljud och ljus, dels förorsakat av vårdpersonalen, påverkade 

sömnkvaliteten. Smärta och psykiska faktorer ledde också till försämrad sömn. 

Patienter i enkelrum sov bättre trots högre ljus-eller ljudnivå än i flerpatientrum.  

Slutsats: Vårdpersonal kan förbättra patientens sömnkvalitet genom bättre 

planering och tajming av medicinska åtgärder och omvårdnadshandlingar. Trygghet 

för patienten skapas genom bra bemötande, delaktighet och information som hjälper 

patienten till bättre vila och sömn. 
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1 Inledning 

Sömn är ett primärt behov för ett kvalitativt liv och en god hälsa. Människan sover 

ungefär en tredjedel av livet. Det är känt att sömn har betydelse för immunsystemet 

och intellektuella funktioner, att tillväxt stimuleras och energiförluster samt 

syrekonsumtion minskas. Sömn är viktigt för många fysiologiska processer som 

följer den biologiska rytmen (Hedin & Löndahl, 2013). Jag har efter många års 

yrkeserfarenhet på sjukhus valt detta tema och fått intrycket att ökad inläggning av 

patienter även nattetid tillsammans med en tilltagande användning av teknisk 

utrustning på allmänna vårdavdelningar har lett till att sömnstörningar på sjukhus 

blir mer vanliga. 

2 Bakgrund 

Sömnbrist kan av olika anledningar vara tillfällig eller kronisk. I Sverige har 

ungefär 30 % av alla kvinnor och 20 % av männen sömnbesvär (Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2008). 

På sjukhus kan sömnkvalitet försvåras på grund av ovan miljö, aktuella 

omständigheter och inte minst det nedsatta hälsotillstånd som föranlett 

inläggningen. Lei et al. (2009) framkom i sin studie att sjuksköterskor ofta ansåg att 

aktiv omvårdnad under nattetid är viktigare än sömn. Dessutom visade sig att 

patientens upplevelser av sömnstörningar avvek från sjukvårdspersonalens 

uppfattning (Lei et al., 2009).   

 

2.1 Definition av sömn och fatigue 

Sömn är en form av vila med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, där den 

sovande, i motsats till den medvetslösa, kan väckas till fullt medvetande. Sömn 

återkommer regelbundet och styrs av cirkadianska rytm (dygnsrytm). Den uppträder 

spontant och förmågan att reagera på yttre stimulans är nedsatt. Växel av ljus och 

mörker inverkar på biologiska dygnsperioden inom ca 24 timmar 

(Nationalencyklopedin, 2018). 

Fatigue innebär en kronisk eller patologisk trötthet, där vila och sömn inte räcker till 

för att återställa kroppen. Patienter beskriver fatigue som brist på energi eller även 

ihållande trötthet (Asp & Ekstedt, 2014). 
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2.2 Sömnens stadier 

Sömnen delas in i REM-sömn (rapid eye movement) och NREM-sömn (none rapid 

eye movement). REM-sömn, även kallad drömsömn, utgör ca 20 % av hela sömnen 

hos vuxna. Detta gäller även i högre ålder trots att sömnen minskas eller förändras 

under livet (Hedin & Löndahl, 2013). Sömnen består av återkommande perioder och 

börjar med NREM-sömn, som i sin tur delas in i fyra stadier. I stadium ett är vi 

lättväckta, men redan efter några minuter kommer vi in i stadium två, som varar 

ungefär 10-20 minuter. Detta är den stabila sömnen, där andning och hjärtfrekvens 

blir långsammare och blodtrycket sjunker något, liksom kroppstemperaturen. 

Stadium tre och fyra utgör den djupa sömnen, där väcktröskeln för ljud höjs upp till 

64 decibel, vilket motsvarar ungefär ett samtal mellan två personer. Under denna 

period insöndras tillväxthormon och fysiologiska aktiviteter sänks till ett fullkomligt 

avslappnat tillstånd. Efter ungefär en timme går vi över till REM-sömnen. Blodtryck 

samt hjärtfrekvens ökar och andningen blir oregelbunden (Åkerstedt, 2001). Vi 

drömmer mest under REM-perioden, som varar mellan 5 till 20 minuter, men även 

under andra sömnstadier kan drömmar förekomma (Hedin & Löndahl, 2013). Efter 

70 till 90 minuter är första sömncykeln slut. Vi vaknar mellan 5 och 20 gånger per 

natt, men är sällan medvetna om detta (Åkerstedt, 2001). Cyklerna upprepas fyra till 

sex gånger under en normal natt, men perioderna av djupsömn blir kortare och 

andelen REM-sömn ökar (Hedin & Löndahl, 2013). 

2.3 Sömnkvalitet 

En god sömn kännetecknas av att den är lång, oavbruten och att man får vakna 

spontant. En viktig aspekt är även den subjektiva tillfredsställelsen av att känna sig 

utvilad (Åkerstedt, 2001). Nightingale (1859) konstaterade att patienterna hade 

lättare att somna om när de väcktes efter några timmar än efter några minuter, vilket 

är förenligt med sömncykeln, där perioderna med djupsömn förekommer mest under 

första delen av natten. Enligt en rapport från folkhälsomyndigheten (2017) påverkar 

dagsljus människans hälsa och välbefinnande. Mer dagsljus reglerar cirkadianska 

rytmen (dag-natt-rytmn) som ger högre vakenhet dagtid och kopplas till bättre 

humör och sömnkvalitet. 

Sömnmedel har, bortsett från biverkningar och en tillvänjningsrisk, även inverkan 
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på sömnens struktur i form av minskad REM-sömn, och ska bara användas tillfälligt 

(Hedin & Löndahl, 2013). I Sverige har läkemedelsanvändningen hos äldre ökat 

kontinuerligt under åren och irrationell och olämplig behandling med bland annat 

lugnande medel och sömnmedel har förekommit enligt flera studier (Socialstyrelsen, 

2017). Många patienter erbjuds sömnmedel under sjukhusvistelsen och en tredjedel 

tar faktiskt sömnmedel utan att behovet fanns innan inläggningen (Frighetto et al., 

2004). 

2.4 Sömnstörningar 

Olika miljöfaktorer kan störa sömnen som ljud (Robinson, Weitzel, & Henderson, 

2005; Tranmer, Minard, Fox & Rebelo, 2003; Zhang et al., 2013) eller ljus (Cicek et 

al., 2014). Enligt riktlinjer från World Health Organization (2009)  får ljudnivån inte 

överstiga 30 (dB(A)) i sovrum under nattetid för en god sömnkvalitet. Nightingale 

(1859) noterade att patienter blir mer störda i sin sömn vid återkommande, plötsligt 

uppträdande och skarpa ljud än vid konstanta ljud. Kontinuerligt bakgrundsljud så 

som snurrande hjul eller lågmäld musik ökar tvärtom sömnigheten (Åkerstedt, 

2001). Starkt ljus påverkar sömnen, eftersom cirka 9 % av rumsljuset släpps in 

genom ögonlock (Åkerstedt, 2001).  Säng- och bäddutrustning har också visat sig 

påverka sömnen och bör vara individuellt anpassade till kroppsbyggnad. Detta har 

betydelse inte bara för sömnkvalitet, utan vid fel underlag kan till och med trycksår 

uppstå (Jönsson, 1995). 

Sömnstörningar har långtgående konsekvenser på kardiovaskulära sjukdomar, 

immunologi, endokrinologi och metabolism (Åkerstedt & Nilsson, 2003). Det har 

visats att återkommande störningar i sömnen höjer diastoliska blodtrycket som kan 

ha negativ påverkan på hjärtat och blodkärlen (Wu, Y., Rong, H., Zhong, X., & 

Xiao, Y., 2017).  Tidigare forskning har demonstrerat att insulin och 

blodsockernivåer reagerar vid sömnstörningar. Dessutom sänker en sömnlängd på 

fyra till sex timmar blodsockertolerans och leptinnivån reduceras, vilket medför att 

man känner sig mer hungrig. Denna effekt kan vara relaterad till metabola syndrom 

som kan leda till övervikt. Sömnbrist leder även till en förhöjning av 

inflammatoriska faktorer som förmodligen på lång sikt kan ha inverkan på 

kardiovaskulära sjukdomar (Åkerstedt & Nilsson, 2003). Hos äldre är 
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konsekvenserna av sömnstörningar bland annat nedstämdhet, högre användning av 

sömnmedicin eller andra receptfria läkemedel, fallrisk under natten, utökad sömn på 

dagtid, minnesproblem och koncentrationssvårigheter samt minskad livskvalitet 

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

 

2.5   Teoretisk referensram  

I studien har begreppet vårdande valts. Vårdande har en hälsobefrämjande funktion 

och innefattar hela individen vilket innebär att människan är en helhet av kropp och 

själ (Eriksson, 2015). 

                                    ”Naturlig vård innebär  

                                     konsten att leva och låta leva 

                                     att forma egna mål men stödja andras 

                                     att vara en växande del i helheten.” (Eriksson, 2015, s.47) 

Den naturliga vården utgör grunden för hälsan och kan kompenseras av yrkesmässig 

vård, och då är denna utgångspunkt för den professionella vården. Den största 

utmaningen i yrkesmässig vård är att vårdpersonal behöver kontinuerligt omvärdera 

det egna agerandet, vad den rutinmässigt gör och varför (Eriksson, 2015). Dahlberg 

(1997) skriver att en vårdande helhetssyn är sammansatt av de fysiska, psykiska och 

sociala perspektiven på människan. När vårdare och patient möter varandra 

bekräftas individens själva existens. Inom vården förekommer det ibland att 

patienten bara ses som en diagnos eller ett symptom och inte som hela människan 

(Dahlberg, 1997). 

Vårdarbetet har utvecklats under de senaste hundra åren från ett kall över ett 

assisterande yrke till en självständig profession som grundar sig på forskning och 

vetenskap, och där den enskilda människans unika behov står i centrum. Vårdande 

vård har ofta en utgångspunkt i det fysiska livsrummet där vårdpersonal tillgodoser 

de mest grundläggande behoven, och det innefattar även att hjälpa patienten till vila 

och sömn (Eriksson, 2015).  

2.6    Problemformulering 

Att bli inlagd på sjukhus innebär för många patienter en sämre kvalitet på sömnen 
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p.g.a. främmande omgivning, störande miljöfaktorer, eventuell oro/ångest som ett 

akut försämrat hälsotillstånd medför. Dessutom problem och tankar som uppstår vid 

inläggning, där man ibland hastigt lämnar familj eller husdjur ka leda till 

sömnsvårigheter.    

Sömn är essentiell för återhämtning framför allt vid påfrestningar såsom sjukdom, 

där behovet av sömn och vila ökar. Upplevelser av sömnstörningar skiljer sig 

mellan patient och sjukvårdspersonal. Sömnsvårigheter hos inneliggande patienter 

är ett känt problem sedan länge och därför är denna litteraturstudie viktigt i 

sjuksköterskans arbete för att kunna befrämja sömnen.  

3 Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa vad som påverkar patientens sömnkvalitet på 

en vårdavdelning. 

4 Metod 

En litteraturstudie av vetenskapliga artiklar valdes för att belysa syftet. En 

litteraturstudie genomfördes i flera steg och genom att söka, kritiskt granska och 

analysera materialet av relevant forskning åstadkoms en syntes av data (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

4.1    Datainsamling   

Insamling av data utfördes genom sökningar i databaserna Cinahl, PsychInfo och 

PubMed. Artiklarna är granskade avseende vetenskaplig kvalitet och motsvarar 

syftet. Inriktning har lagts på patientens perspektiv när artiklar valdes ut. Ett 

exklusionskriterie var intensivvård/akutvård, eftersom det är en speciell miljö med 

andra förutsättningar. Vidare exkluderades föräldrar som sover med barn på sjukhus 

samt artiklar som handlade om sömnstörningar hos patienter med psykiska eller 

neurologiska sjukdomar och sömnapné. Urvalet begränsades till artiklar från de sista 

tio åren, vuxna över 18 år samt att texten skulle vara skriven på engelska. 

 4.2     Urval  

Ämnesorden valdes ut utifrån syftet. Innan sökningen kunde påbörjas utnyttjades 

stöd från bibliotekets hemsida och även ett fysiskt möte med en bibliotekarie. 

Sökningen inleddes på Cinahl med ämnesord sleep, inpatient, environment och 
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hospitals och i olika kombinationer. Efter läsning av 14 abstrakt sparades 13 artiklar 

för vidare granskning. Sökning fortsattes med fritext ”factors effecting sleep” där 

två artiklar sparades. En vidare sökning genomfördes med fritext ”sleep quality” 

AND ”hospitalized patient” som gav en träff som också sparades. Eftersom det 

upptäcktes här redan att de flesta artiklar var av kvantitativ metod och den 

subjektiva upplevelsen av sömnkvalitet var även viktigt för den här studien, gjordes 

en sökning med ämnesord anxiety AND sleep AND inpatient som inte gav någon 

lämplig artikel. En vidare sökning på PubMed med Mesh terms inpatients AND 

sleep gav 17 träffar, men de flesta svarade inte på syftet förutom tre artiklar, två 

hittades tidigare på Cinahl, en togs med till granskning. Sökningen i PsychINFO gav 

bara en lämplig träff och den artikeln fanns redan på Cinahl. Sökningen i 

referenslistor bland andra artiklar gav tre nya intressanta artiklar och en som svarade 

på syftet kunde hittas på Cinahl och den togs med till granskning. Eftersom dessa 

artiklar inte hittades tidigare i databaserna med vald sökstrategi gjordes en 

ytterligare sökning den 26/3 på Cinahl. Andra sökord valdes med trunkering av 

orden sleep AND hospital AND experiences NOT apnea med begränsningar av 

adults, english, 2008-2018, vilket gav två lämpliga artiklar, men en hittades redan 

tidigare. Sammanlagt gav sökningen 19 artiklar efter lästa abstrakt. Efter första 

granskning av artiklarna uteslöts ytterligare tre för syftet kunde inte fångas. Detta 

framgick inte tydligt ur abstrakten. Urvalet begränsades först här manuellt till 

artiklar från utgivningsåren mellan 2008- 2018, för att se att det fanns tillräckligt 

artiklar till resultatet. Dessutom ansågs att artiklar äldre än tio år inte ger aktuella 

resultat, således minskades antalet artiklar till tio. De vetenskapliga artiklar som 

slutligen valdes att tas vidare till kvalitetsgranskningen hittades i Cinahl och 

PubMed. För utförlig sökinformation var god se sökmatris på bilaga A.  

En kritisk kvalitetsgranskning av studier genomfördes enligt Forsberg och 

Wengström (2013). En kvalitetsmall från Carlsson och Eiman (2003) användes som 

ledde till nio artiklar med god och medel kvalitet, en artikel hade för låg kvalitet och 

således uteslöts. Kvalitetsmallen är ett system där kvalitativ och kvantitativ metod 

granskas var för sig och ju högre poäng desto högre kvalitet (procent). Domänen 

lungcancerdiagnos byttes ut i mallen mot sömn hos inneliggande patienter. Enligt 

denna mall bedöms artiklar som får ≥ 80 % av maxpoäng ha god kvalitet (grad I), 

artiklar som bedöms ha 70-79 % medel kvalitet (grad II), och artiklar som bedöms 
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ha 60-69 % låg kvalitet (grad III). Artiklar som bedömdes ha lägre än 60 % kvalitet 

uteslöts.  

4.3 Analys  

Analysen börjades med upprepande läsningar av artiklarna för att få en förståelse för 

texten och tabellerna. Texten färgmarkerades efter kategorierna. Dessa noterades på 

ett arbetsblad där samtidigt innehållet sorterades in i underkategorierna. Innehållet 

analyserades vidare från helhet till delar för att se eventuella likheter eller 

skillnader. Artiklarna framställdes var för sig i tabellform för att tydliggöra innehåll 

och resultat enligt bilaga B. I resultatet ingick sju kvantitativa studier, en kvalitativ 

och en mixed method (MM) studie. Författaren avstod från en metaanalys, eftersom 

resultaten i kvantitativa studierna visade delvis motsatta resultat och de var för få, 

detta kan missleda beräkningen av medelvärdet. Därför valdes en berättande analys 

enligt Polit och Beck (2017) i stället för en separat redovisning av kvantitativa och 

kvalitativa resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Resultatet av analysen 

formulerades strukturerat utifrån kategorier och underkategorier på ett tydligt och 

läsbart sätt (Friberg, 2017).  

4.4 Forskningsetiska överväganden 

 Alla artiklar hämtades från vetenskapliga tidskrifter och var vetenskapligt 

granskade (peer reviewed). De granskades även utifrån om de innehöll etiskt 

övervägande utifrån Helsingforsdeklarationen (2013) och huruvida godkännande av 

etikkommittén hade inhämtats. Författaren strävade efter att noga redogöra alla 

resultat utan förvrängningar eller felaktiga slutsatser, och inte heller påverkas av 

egna intressen. Materialet redovisas enligt referenssystem APA (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

5 Resultat 

Resultatet indelades i följande kategorier och underkategorier: 

miljö med kategorier ljus, ljud och övriga miljöfaktorer; 

personliga faktorer med kategorier fysiska faktorer och psykiska faktorer; 

samt sömnmönster 
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5.1 Miljö 

Ett sjukhus är en ovan miljö och det inverkade på sömnen (Büyükyilmaz, Sendir, & 

Acaroglu, 2011). Framför allt sov patienter sämst under första natten efter 

inläggningen (Missildine, Bergstrom, Meininger, Richards, & Foreman, 2010). 

5.1.1 Ljus 

Ljusstyrka kan mätas med en ljussensor som fästades bakom huvudändan på 

patientens säng i studien av Missildine et al. (2010), eller med en actigraph, ett 

armband som satts på icke dominant handled, och som mäter ljusstyrka och 

aktivitetsmönster under vila (Bernhofer, Higgins, Daly, Burant, & Hornick, 2013). I 

studien av Missildine et al. (2010) kunde något signifikant samband inte påvisas 

mellan ljus och sömnsvårigheter. Dock upplevdes ljus mer sömnstörande av 

patienter som normalt brukade sova dåligt än av dem som brukade sova bra. 

Ljusnivån var ungefär dubbelt så hög i enkelrum jämfört med tvåbäddsrum och ändå 

sov patienterna bättre i enkelrum. Som gräns för förhöjd ljusnivå under nattetid 

användes i denna studie > 10 lux (se tabell). 

Tabell 1 

Jämförelse av ljusexponation på nattetid mellan enkelrum och tvåbäddsrum, 

Missildine et al., (2010) 

Variabel Enkelrum (n=34) Tvåbäddsrum (n=14) 

Maxtid av ljus under 

natten >10 lux 

38 min 38 min 

Spotlight medelvärde i 

lux 

48 25 

Max ljusstyrka i lux 86 49,5 

Rumsljus medelvärde i 

lux 

11,5 5 

 

I en amerikansk studie från Bernhofer et al., (2013) låg medelvärdet av 

ljusexponation vid 7,07 lux under natten. Patienter i en intervjustudie upplevde 

felplacerad belysning som störande (Gellerstedt, Medin, & Rydell Karlsson, 2014). 
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Bernhofer et al., (2013) visade att ljusexponering dagtid hade ett signifikant 

samband med fatigue och humörstörning. I deras studie exponerades 30 av 40 

patienter för mindre än 100 lux under dagen, och bara tre patienter över 330 lux. En 

normal belysning i en bostad har 150-250 lux dagtid, kontorsbelysning ger 500 lux 

och en solig dag över 100 000 lux. Ju mindre ljusexponering på dagen desto mer 

upplevde patienterna fatigue och humörstörningar. Patientgruppen var för liten för 

att det kunde analyseras årstider, men som förväntat fanns en betydande skillnad om 

sängen var uppställd till fönstret mot nordost eller sydväst, mot sydväst var alltså 

mer ljusexponerat dagtid (Bernhofer et al., 2013). 

5.1.2 Ljud 

 

Sömnen påverkades betydligt på grund av olika ljudfaktorer. Dessa kunde vara 

larmringningar, samtal mellan personal sinsemellan eller/och patienter (Lane & 

East, 2008; Lei et al., 2009), ventilation, ljud från tekniska apparater (Lei et al., 

2009), personal som går in och ut ur rummet (Büyükyilmaz et al., 2011; Gellerstedt 

et al., 2014; Lane & East 2008; Lei et al., 2009) och pipande från upplåsning av 

personalskåp eller dörrar (Gellerstedt et al., 2014). En ljudmätare användes för att 

mäta ljudnivå i studien från Missildine et al. (2010) som sattes vid huvudändan av 

patientens säng. Utvärderingen visade inte någon signifikant skillnad i ljudnivån 

mellan enkelrum och tvåbäddsrum (tabell 2). Trots något högre maxvärden för ljud i 

enkelrum har dessa patienter sovit bättre än patienter i tvåbäddsrum. Patienter med 

vanligtvis dålig sömn blev mer påverkade av högre ljud (59 % av patienter) än 

patienter med god sömn (33 % av patienter). Däremot var det 4 % av patienterna i 

båda grupperna som stördes av mindre ljudnivåer (tabell 3). En tredjedel av dessa 

patienter hade en hörselnedsättning och bar hörapparater.  

Tabell 2  

Jämförelse av ljudexponation på nattetid mellan enkel-och tvåbäddsrum,  

Missildine et al. (2010)  

Variabel Enkelrum (n=14) Tvåbäddsrum (n=34) p-värde 

Medelvärde ljud, 

dB(A) 

49,6 52,2 0,22 

Maxvärde ljud, 

dB(A) 

73 70,2 0,09 
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Tabell 3    

Jämförelse av ljudexponation mellan två patientgrupper, 

Missildine et al. (2010) 

 Lågt ljud (≤ 40 dB(A)) Högt ljud (≥ 40 dB(A)) 

Patienter med dålig sömn 

i procent 

4 % 59 % 

Patienter med god sömn i 

procent 

4 % 33 % 

 

5.1.3 Övriga miljöfaktorer 

En bättre sömn i enkelrum visades även i studien från Park och Kim (2017). 

Motsvarande indikerades försämrad sömnkvalitet på grund av delat rum med andra 

patienter (Büyükyilmaz et al., 2011; Lane & East, 2008; Lei et al., 2009; Park & 

Kim, 2017). Temperaturen i omgivningen upplevdes av några patienter antingen för 

varm eller för kall och detta störde patientens sömn (Büyükyilmaz et al., 2011; Lane 

& East, 2008). Bäddutrustning hade också effekt på sömnen. I en intervjustudie av 

tio patienter (Gellerstedt et al., 2014) angav patienterna att madrasserna var för 

hårda, plastöverdrag på kuddar störde sömnen och att det inte fanns olika kuddar att 

välja emellan. En av dessa patienter angav att rena och fräscha sängkläder hade 

positivt inverkan på sömnen. Även i Büyükyilmazs et al. (2011) studie framhölls att 

en ovan säng påverkade sömnen negativt. 

Medicinintag under nattetid försvårade sömnen (Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 

2009). Sömnkvalitet försämrades också på grund av medicinsk utrustning till 

exempel perifer venös kateter (pvk), dropp, drän, kateter eller 

övervakningsutrustning som gjorde det svårt att röra sig i sängen och att patienter 

inte heller vågade det (Gellerstedt et al., 2014). 

Patienter upplevde att sömnkvalitet försämrades mer på grund av miljön än av andra 

faktorer (Lane & East, 2008).  

 

 



 

11 

 

5.2 Personliga faktorer 

5.2.1 Fysiska faktorer 

Smärta efter en operation hade ett markant inflytande på sömnkvalitet vid 

otillräcklig eller fördröjd smärtterapi (Gellerstedt et al., 2014). I Turkiet deltog 75 

patienter i en studie om sömnkvalitet och smärta efter en ortopedisk operation. Data 

samlades in efter den andra postoperativa dagen och trots smärtterapi påverkades 

sömnkvaliteten betydligt på grund av smärta hos nästan hälften av alla inkluderade 

patienter (Büyükyilmaz et al., 2011). Smärta hade ett starkt samband till opioidintag 

vilket ledde till fatigue, som i sin tur förändrade sömn-vaken mönstret och 

resulterade i dålig sömn på natten (Bernhofer et al., 2013). 

Patienter i studien av Lane och East (2008) uppgav att när sömnen avbröts p.g.a. 

smärta tog det ungefär en timme efter intag av medicinen tills man kände sig bättre 

och somnade om, om man kunde somna om alls. 

Flera toalettbesök under natten och fysiska besvär på grund av sjukdomen ledde till 

störd sömn i studien av Lei et al. (2009), och även Park och Kim (2017) hittade ett 

starkt samband mellan sömnkvalitet och hälsotillstånd, diagnos samt nedsatt 

aktivitet. 

5.2.2 Psykiska faktorer 

Enligt Gellerstedt et al. (2014) handlade bemötande inför natten bland annat om 

kommunikation, vad som sägs och hur det sägs tillsammans med kroppsspråk och 

mimik. God omvårdnad visade sig ha stort inflytande på sömnen, till exempel att 

personal inte visade sig irriterad eller sur. Bristande bemötande kunde patienter få 

att känna sig som övergiven, att inte veta vad som menas med: ”jag är strax 

tillbaka”, fem minuter eller en timme? Det var även viktigt att personalen talade om 

vad som skulle göras med patienten, att hen fick vara delaktig i det och att det inte 

pratades över huvudet på patienten som om hen inte fanns (Gellerstedt et al., 2014). 

Delaktighet i vården och val av vård var även viktiga aspekter för en god sömn 

(Gellerstedt et al., 2014; Lei et al. 2009). Patienter uttryckte behov av mer integritet 

och mer inflytande och ville bli tillfrågade om vad de önskade (Gellerstedt et al., 

2014). 

 Oro och tankar kring sjukdom och framtid påverkade sömnen. Bristande 
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information om sin sjukdom eller om vad som skulle komma att hända försämrade 

sömnkvaliteten (Gellerstedt et al., 2014; Lane & East, 2008; Lei et al., 2009). 

Trygghet skapades när patienter kände att personalen kom när det behövdes och när 

de trodde på patientens upplevelser. Genom att ge trygghet kunde patienten slappna 

av och sova bättre. Teve på rummet hade en bra effekt på sömnen, eftersom det 

kunde leda bort tankar från sjukdom och några blev även sömniga då (Gellerstedt et 

al., 2014). 

Sömnsvårigheter under natten på grund av sjukdom och även stress resulterade till 

mer sömn på dagen, vilket ledde till försämrad sömn på natten (Humphries, 2008). I 

studien av Lei et al. (2009) uppgav patienter även signifikanta sömnsvårigheter på 

grund av att de kände sig beroende, var uttråkade och saknade anhöriga. Det fanns 

ett starkt samband mellan försämrad sömnkvalitet och depression eller nedstämdhet 

(Park & Kim, 2017; Ünsal & Demir, 2012). Ju längre patienter vårdades på 

sjukhuset desto sämre blev sömnkvaliteten (Park & Kim, 2017). Nödvändighet av 

nattliga kontroller ifrågasattes inte av patienterna, däremot tidpunkten (tajming). 

Patienterna önskade att själva kunna bestämma när de ville lägga sig och eventuellt 

sova något längre på morgonen utan att bli väckta på grund av kontroller av 

vitalparametrar. Kontakt med andra patienter påverkade sömnen negativt. Dessa 

möten framkallade medkänsla och många patienter bekymrade sig mer över att störa 

andra än att bli störd själv (Gellerstedt et al., 2014). 

5.3 Sömnmönster 

Bernhofer et al. (2013) gjorde en studie på fem olika medicinavdelningar med 

patienter som hade kronisk smärta med VAS ≥ 5 (visuell analog skala, mellan noll 

och tio, ju högre desto mer smärta) och som inte hade opererats de sista fyra 

veckorna och som inte skulle inte genomgå en operation den närmaste veckan. 

Inkluderingen började andra dagen efter inläggningen för att patienten skulle ha 

hunnit finna sig till rätta i sjukhusmiljön. Data inhämtades med en enkät under fyra 

påföljande dagar. Enkäten innehöll frågor angående sömnmönster, humör och 

smärta. Hälften av alla patienter sov mindre än fyra timmar under natten (mellan kl. 

22:01 och 06:00). Efter första insomning hade 10 av 40 patienter varit vakna i 

genomsnitt 113 minuter sammanlagt under hela natten. En fjärdedel av dessa 
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patienter uppgav att det tog 2,5 timmar tills de kunde somna om. Många 

uppvakningar och lång vakentid under natten ledde till att 35 % av patienterna sov 

mer än tre timmar under dagen. En fjärdedel av patienterna visade ett sömn-vaken 

mönster som inte var förenligt med 24 timmar ljus-mörk-cirkel. Dessa patienter 

hade ett medelvärde på 5,9 på VAS skalan under de fyra dagarna. Opioidintag var 

relaterat till smärta som i sin tur hade en stark korrelation till fatigue och humör. 

Liknande resultat kom Missildine et al. (2010) fram i sin studie med 48 patienter. 

De sov i genomsnitt 3,75 timmar med 13 uppvakningar, och en vakentid kring 45 

min vid enskild vakenperiod. Nattetid räknades här mellan kl. 23.00 och 07.00. I 

denna studie noterades, att patienter som sov längre även var mer nöjda med 

sömnen. 

En dålig sömnkvalitet och sömnmönster visade även Humphries (2008) i sin studie 

med 22 patienter som opererades och besvarade enkäten efter den tredje natten på 

sjukhus. Anledningen att studera sömnkvalitet efter den tredje natten var att 

opioidbehandling efter operation har en sederande effekt och det försämrar 

sömnkvaliteten. Detta ledde till mer sömn dagtid som resulterade till 

sömnstörningar nattetid. Det noterades att sju patienter hade intravenös patient-

kontrollerad anestesi i form av morfin eller morfinliknande preparat. 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) är en enkät med 24 frågor varav fem frågor 

besvaras av livspartnern eller medpatienten. Frågorna är indelade i sju kategorier så 

som sömnkvalitet, insomningstid, sömnlängd, sömnvanor, sömnstörningar, 

användning av sömnmedicin och dagliga aktiviteter. Hela enkäten ger mellan noll 

till 21 poäng, ju högre poäng desto sämre är sömnkvaliteten. I Turkiet och Korea är 

gränsen för dålig sömnkvalitet ≥ 5 poäng (Büyükyilmaz et al., 2011; Park & Kim, 

2012; Ünsal & Demir, 2017), i Kina ≥ 7 poäng (Lei et al., 2009). 

Vid fyra studier hos inneliggande patienter användes denna enkätform och där 

påvisades genomgående en dålig sömnkvalitet hos inneliggande patienter (se tabell 

4). 
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Tabell 4 

medelvärden av sömnkvalitet enligt PSQI i fyra olika studier 

 Lei et al., 

2009 

n=397, Kina 

Ünsal och 

Demir, 2012 

n=150, 

Turkiet 

Park och 

Kim, 

2017 

n=290, Korea 

Büyükyilmaz 

et al., 2011 

n=75, 

Turkiet 

PSQI 

medelvärde ± 

SD 

7,34±4,01 6,63 ± 3,34 8,57 ±4,28 9,24±3,53 

 

Lei et al. (2009) rapporterade även att 2 % av 39 patienter hade en dålig 

sömnkvalitet innan inläggningen, medan 57,4 % uppgav en försämring av sömnen, 

45,6 % hade en dålig sömn och 2,8 % kunde inte sova alls på sjukhuset. 

Sömnstörningar studerades även i relation till ålder, kön samt typ av vårdavdelning. 

Ingen tydligt försämrad sömnkvalitet påvisades hos äldre över 65 år jämfört med 

yngre patienter (Ünsal & Demir, 2012). Och ingen skillnad i sömnkvaliteten kunde 

heller påvisas hos äldre över 70 år i studierna av Lei et al. (2009) och Missildine et 

al. (2010). Park och Kim (2017) fann att sömnstörningar blev mindre hos äldre över 

75 år. Kvinnor över 70 år sov bättre och längre perioder än män och de somnade 

även om snabbare (Missildine et al., 2010). Däremot sov kvinnor sämre i studien av 

Ünsal och Demir (2012), både inneliggande patienter och i en kontrollgrupp (friska 

människor), men detta påvisades inte i andra studierna av Lei et al. (2009) och Park 

och Kim (2017). 

 Patienter på kirurgiska vårdavdelningar sov sämre än på medicinska 

vårdavdelningar (Park & Kim, 2017), medan någon sådan skillnad inte kunde 

påvisas i en annan studie (Ünsal & Demir, 2012). 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes för att belysa syftet, eftersom en sjuksköterska på 
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kandidatnivå behöver lära sig grundläggande kunskap i vetenskapsfilosofi, 

vetenskapsteori och forskningsmetodik. Empiriska studier av god kvalitet går 

knappast att genomföra inom den avsedda tiden för ett självständigt arbete inom 

sjuksköterskeutbildningen och valdes därför inte (Segersten, 2017a). Databaserna 

CINAHL, PubMed och PsychInfo har använts i sökningen då dessa har mest 

relevanta artiklar inom omvårdnadsvetenskap och medicin och sökningen skulle 

vara så bred som möjligt (Friberg, 2017). Tiden behövde begränsas för att använda 

till skrivande av uppsatsarbetet i stället, därför valdes inte att söka i fler databaser 

som eventuellt kunde ha innehållit någon mer artikel. Sökningen som gjordes med 

AND gav mer begränsningar, men annars hade sökresultatet varit för stor för att 

kunna läsa alla titlar för eventuellt hitta någon artikel som nu inte kom med. Syftet 

begränsades tydligt och därmed även sökningen redan från början, eftersom det var 

viktigt att fånga sömnkvalitet på en vårdavdelning. Detta refererade till få artiklar 

som svarade direkt på ändamålet, vilket ansågs som fördel. Dessutom refererade 

många av studierna till samma källor. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är 

forskning en färskvara och därför bör studierna inte vara äldre än tre till fem år. Här 

inkluderades studier från sista tio åren, eftersom det inte hittades fler med de 

avgränsningar som gjordes, vilket också indikerade, att det inte fanns mycket 

forskning inom detta område. Intensivvårdsavdelning exkluderades i den här 

studien, eftersom det är en annan miljö med mycket teknik som lyser och låter, samt 

personal som är konstant närvarande.  Patienter där kan också vara påverkade av 

stark smärtmedicin eller lugnande läkemedel. Även studier med sömnapné, 

neurologiska eller psykiska sjukdomar valdes bort då sömnkvaliteten även påverkas 

av andra orsaker. Efter kvalitetsgranskning togs en artikel bort där den inte nådde 

upp till grad III enligt bedömningsmallen. Den studien hade dessutom till syftet att 

marknadsföra en produkt och verkade således inte trovärdig. Det finns olika 

bedömningsmallar och vid valet av mallen från Carlsson och Eiman (2003)  

granskades och värderades denna efter vissa kvalitetskriterier som Forsberg och 

Wengström (2013) skriver om.  Användning av den kvalitetsmallen var ett bra 

hjälpmedel för att fånga artiklarnas kvalitet. Alla artiklar i studien hade god och 

medelgod kvalitet vilket anses som styrka. Tillförlitligheten stärktes genom att i fyra 

av sju kvantitativa studier användes samma etablerade enkätform om sömnkvalitet 

samt artiklarna var från olika delar av världen som gav ett varierat urval. Detta 
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ökade resultatets trovärdighet. Överförbarheten av resultatet anses vara något 

begränsad, eftersom resultatet bestod mest av kvantitativa artiklar som belyser ett 

fenomen mer objektivt (Forsberg & Wengström, 2013) och så inkluderades bara en 

studie från Norden. Engelska är officiella språk inom forskningen och används 

därför av forskare som vill sprida sin kunskap så långt som möjligt (Segersten, 

2017b). Detta kan även anses som kvalitetstecken och därför valdes bara artiklar på 

engelska. Det behövs mer tid och kunskap för att kunna analysera allt resultat i en 

metasyntes än vad som är möjligt inom ramen för detta examensarbete (Friberg, 

2017). En sammanfattande analys av kvalitativa och kvantitativa artiklar var 

utmanande, då det saknades beskrivning i litteraturen eller så var den knapphändig. 

Detta var anledning till att det användes två olika metodböcker för analysen. Att allt 

material kvalitetsgranskades och analyserades av bara en författare kan även anses 

som svaghet, då misstolkningar eller fel lättare kan uppstå när diskussion om 

kvalitet och analys saknas. Trots yrkeserfarenhet och viss kunskap inom området 

eftersträvades neutralitet under arbetets gång. 

Enkäter i studierna besvarades på olika dagar efter inläggningen och av några 

studier framgick det inte tydligt, efter vilken natt informationen inhämtades. Det kan 

vara av betydelse om enkäten besvaras minst ett dygn efter inläggningen, så att 

patienten ha hunnit finna sig till rätta och fått första hjälpen för att lindra besvär. I 

några studier besvarades enkäten för flera nätter under sjukhusvistelsen, i andra 

framkom inte den informationen. En datainsamling över flera dagar skulle 

möjligtvis ge ett mer realistiskt resultat enligt författaren.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 
 Miljön visade sig ha störst påverkan på sömnen för patienter på vårdavdelningar, 

främst på grund av ljud och ljus förorsakat av vårdpersonal men även 

omgivningsfaktorer. Psykiska och fysiska faktorer spelade en stor roll vid 

sömnstörningar. 

Konsekvenserna av sömnbrist var mental fatigue (Ünsal & Demir, 2012), svårt att 

koncentrera sig och lära sig nya saker, så som att hantera sin kropp efter sjukdom 

(Lane & East, 2008). Detta kan leda till en försämring av egenvård och att patienten 
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blir mer beroende av vårdpersonal. Det är viktigt som sjuksköterska att identifiera 

orsaker till sömnstörningarna och tillsammans med patienten hitta åtgärder som kan 

befrämja sömnen (Asp & Ekstedt, 2014). Gränsen för ljudnivå i sovrum sattes i 

studierna till 40 dB och som referens angavs andra studier som var ännu äldre 

(Missildine et al., 2010). Jämfört med idag, där gränsen är till 30 dB (WHO, 2009) i 

en sovmiljö, skulle resultatet möjligen kunna anses som mer signifikant. 

Hörselnedsättning med användning av hörapparater nämndes i bara en studie. Dessa 

tas vanligtvis ut under natten och det kan ha inverkan på resultatet av ljudstörningar 

även i alla andra studier. Det är vanligt att hörproppar delas ut till patienter för att 

minska upplevelsen av störande ljud (Aitken et al., 2016; Richardson, Thompson, 

Coghill, Chambers, & Turnock, 2009).  

I kvantitativa studier räknas framför allt om skillnaden är signifikant eller inte för att 

ha ett statistiskt bevis om till exempel ljud är störande eller inte. Trots de ljus- och 

ljudmätningar som gjordes framkom att personliga upplevelser av ljud och ljus hade 

olika betydelse hos inneliggande patienter. Tv-tittande kunde ha en positiv inverkan 

på sömnen trots att det kunde innebära högre ljud- och ljusnivå. En bättre 

sömnkvalitet upplevdes av patienter i enkelrum. Anledningen till det definierades 

inte närmare i studierna av det här resultatet. I en annan studie, där det undersöktes 

fördelar av enkelrum, visades att patienter var mycket nöjda med omvårdnaden, 

ljudnivån och sömnkvaliteten samt erfarenheten att kunna vara för sig själv (van de 

Glind, de Roode, & Goossensen, 2007).  

Resultatet av den här studien visade att humörstörningar och trötthet korrelerades 

till dåligt ljus på dagen, vilket i sin tur ledde till sämre sömnkvalitet på natten 

(Missildine et al., 2010). Omgivningens betydelse belystes även av Edvardsson och 

Wijk (2014). De skriver att en bra upplyst miljö på dagen och dämpad belysning på 

kvällen liknar den normala dygnsrytmen. Detta bidrar till ökad vakenhetsgrad på 

dagtid och främjar sömnen som leder till mer livskvalitet. Eriksson (2015) skriver 

att vårdandet är en balans mellan naturlig vård, självvård och professionell vård. 

Självvård är ett stöd för den naturliga vården i form av en yrkesarbetande vårdare. 

Det kan tolkas att den naturliga vården behöver kompletteras av självvården och vid 

behov även av professionella vården, men i balans till varandra. I praktiken kan det 

betyda, att vårdpersonal behöver stödja patienten genom att se till för en bra 

dagsbelysning, eventuellt hjälpa patienten att förflytta sig till belysta rum eller 
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utomhus.  

Smärta påverkade sömnkvaliteten betydligt enligt den här studien. Fler andra studier 

visade samma resultat (Robinson et al., 2005; Tranmer et al., 2003; Zhang et al., 

2013). Otillräcklig behandling av smärta ledde till flera uppvaknanden och dålig 

sömn, vilket i sin tur kunde resultera i högre smärtkänslighet under dagen 

(Raymond, Nielsen, Lavigne, Manzini, & Choiniére, 2001). Sjuksköterskan har som 

uppgift att lindra besvär genom att lyssna på patienten och vid behov administrera 

ordinerade läkemedel (Bergh, 2014). Anmärkningsvärt är att i en studie skulle 

opioidpåverkan undvikas och därför valdes besvara enkäten om sömnkvalitet efter 

den tredje postoperativa natten, men då hade fortfarande 7 av 22 patienter haft 

intravenös morfinterapi. Däremot har de andra studierna inte heller kartlagt i vilken 

utsträckning patienter hade smärt- eller lugnande medicin. Att smärtbehandling vid 

kronisk smärta också försämrar sömnkvaliteten visades även i studien av Robertson 

et al. (2016). Vissa smärtmediciner såsom opioider kan som biverkan bland annat ge 

yrsel, dåsighet eller trötthet (FASS, 2018). Detta kunde vara anledningen till att 

aktivitet sänktes och patienter sov några timmar under dagen, som i sin tur ledde till 

sömnstörningar under natten. 

 Sömnkvalitet undersöktes hos inneliggande patienter på sjukhus, men bara en 

studie visade hur sömnkvaliteten var innan inläggningen. Information om 

sömnproblem innan inläggningen anses viktigt av författaren, för att bättre kunna 

utvärdera skillnaden till sömnkvalitet på sjukhus. En sämre sömnkvalitet upplevde 

patienter på en kirurgisk avdelning jämfört med patienter på en medicinsk 

avdelning. Det kan förmodas att det berodde på smärta, men det kunde möjligen 

också ha varit dem tätare kontrollerna postoperativt som redan Tranmer et al., 

(2003) diskuterade i sin studie. Andra studier visade motsatsen där medicinska 

patienter upplevde sämre sömn än kirurgiska patienter på grund av besvären från 

olika sjukdomar till exempel hjärtsjukdom, lungsjukdom, diabetes mellitus, 

njursjukdom eller stroke (Young, Bourgeois, Hilty, & Hardin, 2008).  

Olika resultat visades i ålder och kön i den här studien. Sammanfattningsvis kan 

sägas att sömnkvaliteten inte var statistiskt signifikant åtskilda i olika åldrar, men 

det framkom att en något bättre sömn hade patienter över 75 år. Skillnaden mellan 

kön varierade bland studierna, men vid åldern över 65 år fanns ingen signifikant 

skillnad längre mellan män och kvinnor. Dock visades en trend till att äldre kvinnor 



 

19 

 

(över 70 år) sov bättre än män. Det behövs nog mer detaljerat forskning kring 

sömnkvalitet i olika åldrar och skillnad mellan män och kvinnor för att kunna 

tydliggöra frågan. 

I resultatet av den här studien framkom även patientens behov av mer inflytande, 

delaktighet, bra bemötande och god kommunikation. Detta får tas i särskild 

beaktande, eftersom tidigare forskning visade att sjuksköterskor värderade vissa 

störande faktorer högre än patienterna själva. Enligt Lei et al. (2009) upplevde 

patienter att de ville vara mer delaktiga i vården och att bli informerade om vad som 

händer än vad sjuksköterskorna trodde. Däremot uppfattade sjuksköterskorna till 

exempel oro över sjukdom, besvär av sjukdomen, omvårdnad under natten i högre 

grad som sömnstörande än patienterna själva.  Eriksson (2015) säger att vårdandet 

är en interaktiv process som förutsätter ömsesidighet mellan patient och vårdare. 

Hon menar även att vårda är att dela, som innebär att vara delaktig eller närvaro. 

Det kan tolkas att både vårdpersonal och patient behöver vara delaktiga för att 

kunna uppnå hälsa. Willman (2014) skriver också att vi alla är unika och ska bemöta 

människan individuellt. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar innefattar att skapa 

förutsättningar för optimal vila och sömn. Patientens egen uppfattning om 

eventuella sömnproblem utgör grunden för sjuksköterskans bedömning och mot den 

bakgrunden kan behandlingsstrategier väljas (Asp & Ekstedt, 2014).  Enligt 

Robinson et al. (2005) undervärderades sömn på sjukhus i praktiken. Därför 

genomfördes en studie där äldre inneliggande patienter erbjöds andra 

sömnbefrämjande hjälpmedel än medicin. Det som uppskattades mest var en varm 

filt, eftersom äldre människor har sämre förmågan att hålla värmen och ofta klagar 

över kall miljö. Även varm dryck eller ryggmassage tycktes om av patienterna. 

Många patienter var nöjda med dessa insatser och tyckte sig ha sovit gott (Robinson 

et al., 2005). Att främja hälsa och förhindra ohälsa är en uppgift för sjuksköterskan 

(Willman, 2014).   

Intravenös vätsketillförsel över natten innebar mer toalettbesök och slangen som 

patienten är kopplad till ledde till försämrat sömn (Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 

2009). Även tidpunkten av till exempel kontroller på morgonen ifrågasattes av 

patienten (Gellerstedt et al., 2014). Åkerstedt (2001) konstaterade att en bra sömn är 

när den är lång och oavbruten. Sjuksköterskan bör respektera patientens önskan om 

att till exempel inte bli väckt för kontroller eller dylikt så långt det är möjligt enligt 
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författaren. En viktig process för vårdpersonal är planering av åtgärderna inför 

natten enligt Salzmann-Eriksson, Lagerqvist och Pousette (2015) och Gilsenan 

(2017). Detta innebär bland annat att avgöra tillsammans, vid behov i samråd med 

läkaren, vilka åtgärder som är nödvändiga under natten, till exempel intervall från 

kontroller av vitalparametrar, blodprover eller omvårdnad och sedan samordna 

dessa åtgärder för att minska störningar på natten. Eriksson (2015) skriver att 

vårdarens intresse alltid har varit inriktat mot hälsa och människan som individ och 

helhet. Inom teori och praktik är målet att prioritera hälsa. Dock har kompetens och 

utbildning tidigare varit mera inriktat på sjukdom och medicinsk kunskap. Detta ses 

som orsak att sjuksköterskan idag har kommit mera ifrån sin ursprungliga uppgift, 

sin roll som vårdare. Viktigt är att vården grundar sig på forskning och vetenskap, 

men att den även alltid beaktar den enskilda människans unika behov (Eriksson, 

2015). 

7 Slutsatser 

Denna litteraturstudie visade att miljö- och personliga faktorer påverkade sömnen 

hos inneliggande patienter på en vårdavdelning. Patientens upplevelser av 

sömnsvårigheter pekade tydligare på enskilda problem än generella ljud-eller 

ljusmätningar. Mer aktivitet och dagsljus eller även elektrisk belysning under dagen 

är viktigt för att kunna sova bra på natten, likaså en bra dosering av smärtmedicin 

över hela dygnet. 

Ett sjukhus är en ovan miljö och en del kan inte ändras, men vårdpersonalen kan 

befrämja patientens sömn genom tydlig kommunikation, delaktighet, bra 

bemötande. Att gå runt till alla patienter inför natten är viktigt, och att informera 

patienten om när man tänker komma under natten, skapar trygghet. Omvårdnad, 

kontroller, etc. bör planeras med så få störningar som möjligt under natten. 

Edvardsson och Wijk (2014) skriver att det är viktigt att vårdpersonal skapar en 

miljö som ger patienten en känsla av välbefinnande och trygghet.  

7.1 Implikation 

Sömnsvårigheter på sjukhus har varit ett diskuterat ämne sedan minst 150 år 

tillbaka. Under den tiden har sjuksköterskans roll varierat från ett relativt 
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självständigt yrke över en assisterande roll, underordnade läkaryrket, och idag till en 

utvecklande vårdvetenskap som en självständig disciplin (Eriksson, 2015). 

Resultatet anses användbart då det tydliggör att ljud och ljus är mest störande för 

patientens nattsömn på en vårdavdelning samt andra faktorer som kan påverkas av 

vårdpersonal. Mycket värdefullt för sjuksköterskans arbete är framför allt 

patienternas upplevelser av sömnkvalitet och att resultatet visade, att alla människor 

är unika och har olika behov. Det är av största betydelse att vårdpersonalen är 

lyhörd och beaktar varje individs önskan. 

Det finns mycket kvantitativ forskning om sömnsvårigheter på sjukhus med 

inriktning på miljöfaktorer eller smärtbehandling. Det finns dock väldigt lite 

forskning av patientens upplevelser av sömnkvalitet och framför allt behövs även 

mer svenska studier som undersöker problematiken på en vårdavdelning för att 

kunna implementera forskning i Norden. 
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Grad I 

Missildine, K., et al. 

(2010). USA 

Geriatric Nursing: Sleep in 

Hospitalized Elders: a Pilot Study 
Att beskriva sömntid, nattlig 

sömnefficiens, subjektiv 

sömnkvalité och antal och 

längd av nattliga uppvakningar 

hos inneliggande äldre 

patienter. Des vidare att belysa 

relationen mellan sömn, ålder, 

kön, rums typ och ljud och ljus. 

En kvantitativ studie med deskriptiv 

statistik. 48 patienter med ålder över 

70 år har besvarat en enkät om 

sömnkvalité, en actigraf har mätt 

rörelser, ljussensor och ljud dosimeter 

har placerats bakom huvudändan. 

Kvinnor sov bättre och hade lättare för att 

somna om än män. Ljud och ljus hade ingen 

signifikant påverkan på sömn, ändå sov 

patienter bättre i enkelrum än i en flersal. 

Grad I 

Park, M.J., & Kim, K.H. 

(2017). Korea 

Geriatrics Gerontology 

International: What affects the 

subjective sleep quality of 

hospitalized elderly patients? 

Syftet var att identifiera 

faktorer som påverka den 

subjektiva sömnkvalitén hos 

äldre inneliggande patienter 

En kvantitativ studie med deskriptiv 

statistik där 290 äldre vuxna 

inkluderades. Data samlades in från 

enkäter om sömnkvalitet, depression 

och dagliga aktiviteter. 

Depression hade mest betydande påverkan 

på sömnkvalitet, men även hälsotillstånd, 

diagnos, antal rumspatienter och antal dagar 

på sjukhuset. 

Grad I 
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Ünsal, A., & Demir, G. 

(2012). Turkiet 

International Journal of 

Caring Sciences: Evalution of 

sleep Quality and Fatigue in 

Hospitalized Patients 

Utvärdera och jämföra 

sömnkvalitet och trötthet 

hos inneliggande patienter 

med friska människor 

En kvantitativ studie med 

deskriptiv statistik. 150 

inneliggande patienter jämförts 

med en frisk kontrollgrupp utan 

sömnproblem. 

Sömnkvalitet och trötthet var värre i 

patientgruppen, men inte statistiskt 

signifikant. I båda grupper var kvinnor 

mer trötta än män. Allvarlig trötthet var 

signifikant relaterat till sämre 

sömnkvalitet 

Grad I 

Zhang, L. et al. (2009). 

China 

Journal of Clinical Nursing: 

Sleep quality and sleep disturbing 

factors of inpatients in a Chinese 

general hospital 

Att belysa sömnkvalité och 

sömnstörande faktorer hos 

inneliggande patienter (och 

jämföra deras upplevelser med 

dem från sjukvårdspersonalen?) 

En kvantitativ studie med deskriptiv 

statistik. 397 patienter besvarade 

enkäten. Dataanalysen genomfördes 

med statistikprogram SPSS 

Studien visade signifikant påverkan av 

sömnkvalitet p.g.a. miljön (ljud, ljus), 

sjukdom (toalettbesök, ta medicin, 

omvårdnad) och känslor (oro över 

sjukdomen, ingen kontroll över vad som 

händer, urtråkighet) 

 även skillnad mellan ssk och patientens 

uppfattning har analyserats här 

Grad I 

 


