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Abstrakt 

Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov som påverkar vår hälsa. Bristfällig 

sömn kan leda till försämrat minne, koncentrationssvårigheter och dåligt humör. 

Inneliggande patienter med sömnbrist får ofta sämre tålamod, har svårare att hantera 

oro, mobiliserar sig inte lika bra och ökar risken för skada och fall. En 

personcentrerad vård kan främja patientens sömn då omvårdnadsåtgärderna 

anpassas utefter patientens individuella behov. 

Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av sömnstörande faktorer 

inom somatisk vård.   

Metod: En litteraturstudie bestående av åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

och kvantitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades och det utfördes en 

innehållsanalys av artiklarnas resultat. 

Resultat: I resultatet framkom två kategorier: Patientrelaterade faktorer och 

Omgivningsrelaterade faktorer. Ett flertal faktorer påverkade inneliggande 

patienters sömn. Inom vårdmiljön var ljud och ljus de främsta faktorerna som 

påverkade sömnen negativt. Dåligt patientbemötande och brist på information från 

sjuksköterskan skapade oro och ångest hos patienten.  

Slutsats: Ett gott bemötande och bra information skapar trygghet hos patienten. 

Genom att arbeta personcentrerat kan sjuksköterskan synliggöra sömnstörande 

faktorer och därmed främja patientens sömn.  

Nyckelord 

Sömn, sömnstörande faktorer, patientperspektiv, erfarenheter, somatisk vård 

Tack 

Författarna vill rikta ett varmt tack till Ingrid Edvardsson för god handledning och 

stöttning under arbetets gång.  
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1 Inledning 

Sömn är ett livsviktigt behov som måste tillgodoses för att människan ska kunna 

uppnå god hälsa och återhämta sig från sjukdom och skada (Gellerstedt, Medin, 

Kumlin & Rydell-Karlsson, 2015). Bra sömn är djup, lång och sammanhängande, 

och har en kort insomningstid. Den viktigaste delen av sömnen sker under den första 

tredjedelen av sömnen. Det är då djupsömnen dominerar och återhämtning sker 

(Åkerstedt, 2001). Många inneliggande patienter upplever ofta sömnproblematik 

och att sömnkvaliteten försämras under tiden som de vårdas på sjukhus (Gellerstedt, 

et al., 2015). Konsekvensen av sömnbrist kan leda till en minskad livskvalitet och 

förvärrat sjukdomstillstånd, vilket i sin tur kan leda till ökat lidande och förlängd 

vårdtid för patienten. Det ingår i sjuksköterskans kompetensområde att kunna 

uppmärksamma när den enskilda patienten behöver sömn och vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan främja och förbättra detta för patienten (Asp & 

Ekstedt, 2014). Författarna till litteraturstudien har under sin verksamhetsförlagda 

utbildning uppmärksammat sömnproblematik hos inneliggande patienter och att det 

har en låg prioritet inom vården. Detta väckte författarnas intresse och vilja att 

fördjupa sig i ämnet.  

2 Bakgrund 

2.1 Sömnens betydelse 

Vi sover ungefär en tredjedel av vårt liv. Våra sömnvanor och sömnbehov ändras 

med tiden, och vi sover som mest under de första levnadsåren (Gellerstedt et al., 

2015). Sömnlängden minskas successivt ju äldre vi blir, och den tid som spenderas i 

vaket tillstånd ökar. Sömnbehovet varierar, men en vuxen människa sover cirka sju 

timmar per natt (Asp & Ekstedt, 2014).  

Sömn är ett tillfälligt tillstånd då vårt medvetande är sänkt, detta innebär att vi inte 

längre är lika mottagliga för signaler, så som ljud och ljus, från vår omgivning. 

Dock skiljer sig sömnen från medvetslöshet, genom att det går att väcka den som 

sover. Det krävs ungefär trettio minuters sömn för att vi ska känna att vi har sovit. 
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Personer som har sömnproblem med täta uppvakningar underskattar därför ofta sitt 

sovande eftersom de inte är medvetna om sin sömn mellan uppvakningarna. 

Sömnens djup är också betydelsefullt för att kunna uppskatta mängden sömn som vi 

får. När vi har en djupare sömn känner vi oss också mer säkra på att vi har sovit 

eftersom hjärnans ämnesomsättning är sänkt under djupsömnen, och vi känner oss 

därmed sega och trötta när vi väcks. Den medvetenhet som vi har om vår sömn sitter 

således i denna trötthet (Åkerstedt, 2001). 

Sömn anses vara ett grundläggande behov och är en av de viktigaste faktorer för att 

vi ska kunna återhämta oss (Fillary, Chaplin, Thompson, Holme & Wilson, 2015). 

Det pågår många fysiologiska funktioner under sömnens gång som är betydelsefulla 

för att upprätthålla god mental och fysisk hälsa (Pilkington, 2013). Vid sömn 

sjunker kroppstemperaturen och blodflödet till hjärnan minskar, ämnesomsättningen 

sänks och det sker en reducering av stresshormoner. Under sömnen är den 

fysiologiska aktiviteten låg, detta innebär att blodtryck, puls och andningsfrekvens 

sänks. Immunsystemet aktiveras och det sker en ökad utsöndring av olika 

uppbyggandehormoner, exempelvis testosteron, prolaktin och tillväxthormoner. 

Hjärnan har inte möjlighet att lagra energi, således är sömnen extra viktig för 

hjärnans återhämtning (Kamdar, Needham & Collop, 2012). 

2.2 Hur sömnen fungerar 

2.2.1 Sömnens fysiologi 

Dygnsrytmer, som också kallas för cirkadiska rytmer, följer en 24 timmarstakt där 

dagsljuset fungerar som vår inre biologiska klocka (Asp & Ekstedt, 2014). Den inre 

biologiska klockan ligger i hypotalamus, vilket är lokaliserad precis ovanför 

synnervskorsningen. Denna del kallas den suprakiasmatiska kärnan, och här tas 

ljusinformation emot från ögats näthinna, för att sedan skickas ut till de tidgivare 

som finns i kroppens alla celler (Kamdar et al., 2012). Melatonin och 

kroppstemperatur gör så att kroppsfunktionerna programmeras till maximal 

prestation under dagen, och så att vi ska kunna vila under nattetid. Melatonin är vårt 

mörkerhormon, det gör så att hudens blodkärl vidgas vilket i sin tur leder till att 

kroppstemperaturen och ämnesomsättningen sänks (Asp & Ekstedt, 2014).  
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2.2.2 Sömnens struktur 

Det finns två typer av sömn, non-rapid eye-movement (NREM) sömn och rapid eye-

movement (REM) sömn. NREM sömn delas in i stadie 1, 2, 3 och 4. Varje stadie 

har olika egenskaper gällande variationer av hjärnans elektriska aktivitet, 

ögonrörelser och muskelspänningar. De olika stadierna avlöser varandra i 90-

minuterscykler under sömnens gång (Shapiro & Flanigan, 1993). Det är inte helt 

klarlagt varför de olika stadierna sker i cykler, men oregelbundna cykler och 

avsaknad av sömnstadier, är associerat med sömnstörningar. En normal nattsömn 

varar ungefär sju till åtta timmar, och består av fyra till fem sömncykler. Varje cykel 

inleds vanligtvis med stadie 1 och 2, och avslutas med REM-sömn. Djupsömnen 

sker främst i den första sömncykeln och minskar i de nästkommande sömncyklerna, 

och försvinner helt i de två sista cyklerna. Djupsömnen är den sömn som anses vara 

mest betydelsefull gällande vår återhämtning (Åkerstedt, 2001). 

2.2.3 Sömnens olika stadier 

Det första steget i NREM sömnen fungerar som en övergång mellan sömn och 

vakenhet, det är således själva insomningsstadiet. Eftersom vi befinner oss mellan 

sömn och vakenhet så är vi i detta stadie lättväckta och är således mottaglig för 

stimuli från omgivningen (Kamdar et al., 2012). Därefter övergår sömnen till det 

som kallas för normalsömnen, vilket utgör mellan 45 till 55 procent av den totala 

sömnperioden. Hjärnvågorna i detta stadie är större och långsammare än i stadie 1, 

vilket tyder på att sömnen är djupare. Det krävs således ett mer kraftfullt stimuli för 

att vi ska vakna då sömnen är mer stabil, en normal samtalston på 45 decibel krävs 

för att väcka oss i stadie 2. Under detta stadie sjunker också andningsfrekvensen, 

puls och blodtryck. Efter cirka 20 minuter övergår sömnen från normalsömnen till 

djupsömnen. Djupsömnen som också kallas för deltasömn sker i stadie 3 och 4 och 

karaktäriseras av långsamma och stora hjärnvågor. I detta stadie sker en kraftfull 

insöndring av tillväxthormoner samtidigt som det centrala nervsystemet får en chans 

till återhämtning (Åkerstedt, 2001). Stadie 3 varar bara ett par minuter och utgör tre 

till åtta procent av den totala sömnen. Det sista NREM stadiet är stadie 4, vilket 

varar ungefär 20 till 40 minuter i den första cykeln och utgör ungefär 10 till 15 

procent av sömnen (Institute of Medicine, 2006). REM är det sista sömnstadiet och 

det är då vi drömmer. Under en normal sju till åtta timmars sömn utgör REM 
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sömnen ungefär 20 till 25 procent. REM sömnen karaktäriseras av att ögonen rör på 

sig under ögonlocken och muskelspänningar minskar för att hindra oss att agera ut 

våra drömmar medan vi sover. Andningsfrekvens, hjärtfrekvens och blodtryck går 

tillbaka till samma nivå som i vårt vakna tillstånd (Åkerstedt, 2001). I den inledande 

cykeln varar REM sömnen endast en till fem minuter, men förlängs progressivt. 

REM sömnen anses vara av vikt för vår inlärning och minnesfunktioner (Institute of 

Medicine, 2006). 

2.2.4 Sömnreglering 

Sömnens kvalitet, djup och längd avgörs i synnerhet av tre komponenter – 

sömnbehov, dygnsrytm och aktiveringsnivå. Dessa komponenter används då 

sömnproblem ska analyseras, och utgör grunden för de val av insatser som kan 

användas för att skapa goda förutsättningar för sömn. Sömnbehovet, eller 

drivkraften för sömn, beror på hur länge vi har varit vakna, hur länge vi har sovit 

och hur sömnkvaliteten har varit tidigare. Vid åtta timmars sömn behöver vi vara 

vakna cirka 16 timmar innan vi känner ett behov av att sova (Asp & Ekstedt, 2014). 

Inneliggande patienter spenderar längre tid i sängen än normalt vilket minskar 

drivkraften för sömn, dessutom är tupplurar under dagen vanligt förekommande, 

vilket bidrar till att det blir svårare att somna på kvällen. Behovet av sömn minskar 

succesivt under sömnens gång och vakenheten tar till slut över då dygnsrytmen är 

på väg upp. Dygnsrytmen ser till att vi sover på natten, och vår sömnförmåga är som 

allra störst vid 3-4 tiden på morgonen då dygnsrytmen har nått sin bottennivå. Vid 

den här tiden är nivån på melatoninet som högst medan kroppstemperaturen och 

ämnesomsättningen är som lägst. Alla celler i vår kropp är programmerade för vila 

under den här tiden och kroppen befinner sig i ett energisparläge, det är således en 

optimal tid för reparation och återhämtning. Aktiveringssystemet har en betydande 

roll i sömnens kvalitet. När aktiveringsnivån är hög kommer vi inte att somna 

eftersom hjärnan signalerar till kroppen att vara i beredskap, och tvärtom i 

monotona situationer, då riskerar vi att somna trots vi inte är sömniga. Detta innebär 

även om vi har ett behov av att sova så hindrar en hög aktiveringsnivå till att skapa 

god sömn. Inneliggande patienter befinner sig i en främmande miljö ofta med 

smärta och funderingar över sjukdomen. Dessa faktorer bidrar till att kroppen sätter 
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sig i beredskap vilket leder till att det blir svårare att somna eftersom 

stresshormoner, blodtryck och puls kan vara högre än vanligt. Detta motverkar 

nedgång i ämnesomsättning och kroppstemperatur. Sömnen blir avbruten med så 

kallade microarousals, som kan förklaras som korta uppvaknanden som gör att vi 

inte känner oss utvilade när det är dags att vakna på morgonen. Microarousals gör 

att sömnen får ett sämre sammanhang som till slut påverkar återhämtningsvärdet 

(Asp & Ekstedt, 2014). 

2.3 Konsekvenser av sömnbrist 

Sömnbrist definieras som minskad förmåga att uppnå nattsömn, ökad vakenhet och 

förändrad sömnfysiologi som resulterar i minskad NREM-sömn (Delves, 2009). 

Sömnbrist kan försämra livskvaliteten, förvärra sjukdomstillstånd och öka risken för 

skador och olyckor. De främsta symptomen vid omedelbar sömnbrist är överdriven 

sömnighet under dagen, tunga ögonlock och koncentrationssvårigheter. På längre 

sikt har sömnbrist en negativ effekt på hälsan (Asp & Ekstedt, 2014).  

Sömnbrist kan resultera i förändrad funktion av immunsystemet och därmed öka vår 

mottaglighet för sjukdomar. Djupsömnen har en direkt korrelation med 

återhämtningstiden från sjukdom, det tar således längre tid att återhämta sig från 

sjukdom vid sömnbrist. När NREM-sömn är fragmenterad, eller helt enkelt inte är 

uppnådd, så stimuleras det sympatiska systemet, vilket leder till att blodtrycket och 

hjärtfrekvensen är högre än vid normal NREM-sömn (Pilkington, 2013).  

Sömnbrist påverkar även flera metabola och endokrina funktioner som eventuellt 

kan öka allvarlighetsgraden på åldersrelaterade kroniska sjukdomar, och är extra 

farligt för patienter som är kritiskt sjuka. Återkommande sömnbrist kan vara en 

bidragande faktor till utvecklingen av insulinresistens (Spiegel, Knutsson, Leproult, 

Tasali & Van Cauter, 2005). Vidare menar Pilkington (2013) att patienters 

livskvalitet kan påverkas då sömnbrist har en inverkan på vissa kognitiva förmågor. 

Avbrott i sömnen bidrar till dålig balans och en försämrad reaktionstid vilket 

innebär en större risk för fall. Detta är en stor hälsorisk för äldre patienter. 

Sjukhusmiljön kan vara påfrestande för patienter. Sömnbrist är ett återkommande 

problem för inneliggande patienter och att deras sömnkvalitet kan försämras under 

vårdtiden. Vidare menar Missildine (2008) att inneliggande patienter upplever något 
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som kallas för “första natten effekten” där patienter får svårt att sova på grund av 

stress och oro över sjukhusinläggningen. Missildine (2008) påvisade att patienternas 

sömn inte förbättrades efter första natten, således tyder det på att många patienter 

fortsätter att uppleva sömnbrist under hela deras sjukhusvistelse. 

2.4 Sjuksköterskans roll 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) så är en av sjuksköterskans uppgifter att 

främja patientens hälsa och bidra till välbefinnande. Hälsofrämjande omvårdnad 

utgår från den humanistiska människosynen och har en värdegrund som bygger på 

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

Svedberg, 2014). Det ingår i sjuksköterskans kompetensområde att kunna 

uppmärksamma när den enskilda patienten behöver sömn och planera för vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan främja och förbättra detta för patienten. För att kunna 

analysera omvårdnadsproblem och planera omvårdnadsåtgärder måste 

sjuksköterskan skapa sig en bild av vilka resurser som patienten har för att kunna 

uppnå optimal vila och god sömn. Sjuksköterskan kan få en god bild av patientens 

hälsotillstånd genom att lyssna till patientens subjektiva upplevelse (Asp & Ekstedt, 

2014). 

 

Enligt Gellerstedt et al (2015) måste sjuksköterskan ha grundläggande kunskaper 

om sömnens fysiologi för att kunna främja patientens sömn. Vidare menar 

Gellerstedt et al. (2015) att bristande kunskap kan leda till att sjuksköterskan inte 

upptäcker att patienten lider av sömnbrist. Studien av Gellerstedt et al. (2015) visar 

att flera sjuksköterskor anser att de inte besitter den kunskap om sömn och 

sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder som krävs för att gynna patienterna. Faktorer 

som bidrar till den bristande kompetensen bland sjuksköterskor är bland annat att 

det inte finns tillräckligt med tid, då prioriteras andra omvårdnadsåtgärder istället. 

Sjuksköterskorna som deltog i studien uttryckte känsla av hopplöshet och 

maktlöshet då organisationen som de jobbade för inte visade intresse för att främja 

patienternas sömn eller att det var en prioritet.  
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3 Teoretisk referensram 

Personcentrerad vård är en av de sex kärnkompetenser som ingår i sjuksköterskans 

kompetensområde (McCormack & McCance, 2013). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) ligger patientens berättelse till grund för den 

personcentrerade vården, berättelsen gör det möjligt för sjuksköterskan att se 

patienten som en unik individ med förväntningar och värderingar. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) förklarar att människan bör ses ur holistiskt perspektiv 

där sjuksköterskan ska se hela personen. 

3.1 Modell för personcentrerad vård 

McCormack och McCance (2010) beskriver att personcentrerad vård är ett ramverk 

som består av fyra delar: förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade processer 

och resultat.  

 

Förutsättningar fokuserar på sjuksköterskans attityd. Sjuksköterskan ska ha den 

rätta kompetensen för att kunna utöva det som yrkesrollen kräver och vara 

engagerad. Att vara beslutfattande och prioritera vården för att se till patientens 

behov är av vikt. Sjuksköterskan bör även vara medveten om sina egna värderingar 

och ha kännedom om hur de kan påverka för patienten. Sjuksköterskan ska även 

vara hängiven till sitt arbete (McCormack & McCance, 2010). 

 

Vårdmiljön syftar till den omgivning där vården sker. I vårdmiljön bör det finnas en 

blandning av olika professioner som samarbetar för att det ska bli så bra som möjligt 

för patienten. Fördelad maktbalans mellan patient och sjuksköterska är av vikt för 

att patienten ska vara delaktig i sin vård. De förutsättningar som finns i vårdmiljön 

kan både stärka och begränsa sjuksköterskan att arbeta utifrån ett personcentrerat 

sätt (McCormack & McCance, 2010). 

 

Personcentrerade processer fokuserar på att se patienten som en person med egna 

uppfattningar och värderingar. Det är viktigt att personen får vara delaktig i 

beslutsfattandet kring sin vård. För att personen ska vara delaktig i sin vård krävs 

det att personen får adekvat information och det sker kontinuerlig kommunikation 
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mellan personen och sjuksköterskan. Sjuksköterskan bör vara sympatisk, visa 

medkänsla och utgå från personens fysiska behov för att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt (McCormack & McCance, 2010). 

 

Förväntade resultat är den centrala delen av ramverket och är det förväntade 

resultatet av den personcentrerade vården. Målet är att personen ska känna sig nöjd 

med vården samt att personen känner att den fått vara delaktig. För att resultatet ska 

uppnås bör det ta hänsyn till sjuksköterskans kompetens och vårdmiljön 

(McCormack & McCance, 2010). 

4 Problemformulering 

Vid sjukdom är sömn och vila två grundläggande faktorer för att människan ska 

kunna återhämta sig – men har trots detta en låg prioritet inom vården. Det är 

vanligt förekommande att sömnen störs för patienter som är inneliggande på 

sjukhus, både inre och yttre faktorer påverkar sömnen negativt. Då patientens behov 

av sömn inte tillgodoses riskerar patienten att drabbas av sömnbrist. 

Konsekvenserna av sömnbrist kan leda till minskad livskvalitet och förvärrat 

sjukdomstillstånd då immunförsvaret blir nedsatt, vilket i sin tur kan leda till ökat 

lidande och förlängd vårdtid för patienten. Det är således av vikt att sjuksköterskan 

har en förståelse för de faktorer som påverkar sömnen negativt för inneliggande 

patienter. 

5 Syfte 

Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av sömnstörande faktorer inom 

somatisk vård.   

6 Metod 

För att besvara studiens syfte genomfördes en icke-systematisk litteraturstudie i 

enlighet med Kristensson (2014). Litteraturstudie är lämpligt att använda sig av för 

att få en samlad bild över befintlig forskning. Inledningsvis identifierades en 
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undersökningsfråga och syfte som litteraturstudien utgick ifrån. När syftet var 

identifierat kunde inklusions- och exklusionskriterier definieras. I litteraturstudiens 

andra steg utfördes en systematisk sökning för att finna relevant litteratur. Därefter 

granskades och sammanställdes innehållet av den funna litteraturen (Kristensson, 

2014). Analysprocessen inspirerades av Friberg (2012). 

6.1 Datainsamling 

För att finna relevanta vetenskapliga artiklar som besvarar studiens syfte gjordes en 

litteratursökning i databaserna Cinahl, Pubmed och Psycinfo. Dessa databaser har 

huvudinriktning inom medicin, omvårdnad och psykologi (Kristensson, 2014). 

Författarna till litteraturstudien valde att dela upp syftet i olika nyckelord. 

Nyckelorden var sömn, sömnstörande faktorer, patientperspektiv, erfarenheter och 

somatisk vård. Vidare har nyckelorden använts tillsammans med liknande begrepp 

och/eller synonymer för att få ett större resultat på sökningen. De booleska 

sökoperatörerna AND och OR har använts när databassökningarna gjorts. 

Författarna till litteraturstudien har valt att använda både indexord och fritextord i 

sökningen. Indexord är en slags etikett och baseras på innehållet i en artikel. 

Fördelen med indexord är att de underlättar sökningen genom att vara specifik. En 

fritextsökning är inte bunden till ett indexord, därmed ökar den sökningens 

känslighet och genererar fler artiklar. Det negativa med fritextsökningen är att den 

minskar sökningens specificitet, då den kan generera artiklar som inte är relevanta 

(Kristensson, 2014). 

6.1.1 Cinahl  

En testsökning genomfördes i databasen Cinahl för att få en överblick över det valda 

ämnet och den forskning som finns kring det. Författarna ansåg att sökningen skulle 

kunna användas inför kommande sökningar med en viss justering och 

vidareutveckling. Vid sökningen användes indexord, dessa benämns som Cinahl 

Headings, kombinerat med fritextord. Sökorden delades in i olika block, första 

blocket omfattade fritextorden sleep* och sleep quality*. Andra blocket omfattade 

fritextorden hospitalized* och hospital* i kombination med indexordet inpatients. 

Tredje blocket stod för patienternas erfarenheter av sömntörande faktorer på 

sjukhus, fritextorden experience*, perspective*, view*, opinion*, factor* och 
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indexordet perception kombinerades. Därefter kombinerades alla blocken med 

sökoperatorn AND,  se sökschema i bilaga 1.   

6.1.2 Pubmed 

Det genomfördes en testsökning i Pubmed för att se vilken sökning som genererade 

bäst artiklar. För att identifiera indexord i Pubmed användes Mesh (Medical Subject 

Headings). Mesh-termer användes i kombination med fritextord vid sökning. För att 

identifiera om artiklarna var peer-reviewed söktes artiklarna även i Ulrichsweb då 

Pubmed inte stödjer avgränsningen för peer-reviewed. Första blocket omfattade 

fritextorden sleep* och sleep quality*. Det andra blocket omfattade indexordet 

patient i kombination med fritextorden inpatient* och hospitalized*. Det tredje 

blocket omfattade fritextorden experience*, perception*, perspective* ,view* och 

factor*. Slutligen kombinerades blocken med sökoperatorn AND, se sökschema i 

bilaga 2.  

6.1.3 Psycinfo 

Det genomfördes en testsökning i Psycinfo med indexord och fritextord. Därefter 

bestämde författarna att endast använda sig av fritextsökning för att generera fler 

artiklar. Första blocket omfattande fritextorden sleep* och sleep quality*. Andra 

blocket omfattande fritextorden hospitalized*, inpatients* och patient*. Tredje 

blocket omfattade fritextorden experience*, improve*, factor*, light*, noise* och 

perception*. Till slut kombinerades blocken med sökoperatorn AND, se sökschema 

i bilaga 3.  

6.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Enligt Kristensson (2014) bör inklusions- och exklusionskriterier utformas för att 

underlätta insamlingen av data. Inklusionskriterier i studien var: Vetenskapliga 

artiklar med fokus på patienters erfarenheter av sömnstörande faktorer inom 

somatisk vård, engelskspråkiga, peer-reviewed och publicerade 2009–2019. 

Författarna till litteraturstudien valde att manuellt exkludera vetenskapliga artiklar 

som fokuserade på barn och patienter som vårdas inom geriatrisk eller psykiatrisk 

avdelning.  
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6.3 Urval 

För att identifiera relevanta titlar till studiens syfte läste författarna samtliga titlar i 

de utvalda databaserna. De titlar som ansågs vara relevanta för studiens syfte 

sparades. Därefter påbörjades gallring av abstrakten som utfördes i enlighet med 

Kristensson (2014). En gallring innebär att författarna granskar abstrakten för att 

sedan avgöra om de är relevanta för studiens syfte (Kristensson, 2014). Abstrakten 

som inte matchade studiens syfte valdes bort. I databasen Cinahl läste författarna 

totalt 52 abstrakt enskilt. Abstrakten diskuterades gemensamt varpå författarna 

tillsammans valde ut artiklar som skulle läsas i fulltext. Från Cinahl valdes totalt 16 

artiklar ut som skulle läsas i fulltext. Samma process genomfördes i databaserna 

Psycinfo och Pubmed, där det lästes 10 respektive 20 abstrakt. Från Psycinfo valdes 

2 artiklar och i Pubmed valdes 2 artiklar ut att läsas i fulltext. Artiklarna som ansågs 

vara relevanta och besvara studiens syfte gick vidare till granskning. 

6.4 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar görs för att bedöma artiklarnas 

kvalitet och trovärdighet (Kristensson, 2014). Före granskningen läste författarna 

samtliga artiklar som blev utvalda till att läsas i fulltext för att bekanta sig med 

innehållet. Därefter tog författarna ställning till vilka artiklar som stämde överens 

med syftet, och togs vidare till granskning. Granskningen utfördes i flera steg. 

För att en bra och systematisk granskning ska kunna utföras behövs speciella 

granskningsmallar användas (Kristensson, 2014). En granskningsmall består av flera 

frågor där ställning ska tas om frågorna blir besvarade helt, delvis eller inte alls. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

poänggivande granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar (bilaga 4). 

Eftersom litteraturstudien inkluderar både kvalitativa och kvantitativa artiklar så 

användes två olika granskningsmallar. Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmallar har ett poängsystem och graderas procentuellt i tre olika grader. 

Varje fråga besvarades enligt mallen och poängsattes. Totalsumman räknades ihop 

för att sedan kunna räknas om till procent. Kvaliteten på artiklarna bestämdes 

utifrån beräknad procent av totalsumman. Grad I står för hög grad, vilket innebär att 

artikeln hade hög kvalitet där minst 80 procent av maxpoängen uppnåddes. Grad II 
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står för medelhög kvalitet, då skulle minst 70 procent av maxpoängen uppnås. Grad 

III innebär att artikeln har en låg kvalitet, totalt ska artikeln få 60 procent av 

maxpoängen. Det fanns en fråga i mallen som berörde patienter med lungcancer, 

författarna ansåg att den inte var relevant till studiens syfte och valdes därför bort. 

Tre poäng drogs därför av från den totala maxpoängen.  

Författarna granskade först artiklarna enskilt, för att sedan diskutera och jämföra 

granskningsresultatet tillsammans. De artiklar som författarna bedömde vara mest 

relevanta och hålla högst kvalitet valdes ut till att ingå i litteraturstudiens resultat 

(Kristensson, 2014). Författarna kom gemensamt fram till att endast inkludera 

artiklar med hög eller medelhög kvalitet. De artiklar som föll bort i granskningen 

saknade godkännande från en etisk kommitté och innehöll bristfälliga 

metodvisningar. Slutligen granskades de valda artiklarna tillsammans vilket 

resulterade i åtta vetenskapliga artiklar, varav 4 artiklar höll hög kvalitet och 4 

artiklar höll medelhög kvalitet. 

6.5 Analys 

Eftersom både kvantitativa och kvalitativa artiklar skulle analyseras frångick 

författarna i detta steg från Kristensson (2014). Istället inspirerades författarna av 

det analysförfarande som presenteras av Friberg (2012). Analysprocessen utfördes i 

flera steg. Inledningsvis läste författarna igenom de åtta utvalda artiklarna enskilt 

flera gånger för att bekanta sig med dess innehåll och kunna identifiera nyckelfynd. 

Fokus låg på artiklarnas resultat. Författarna läste den beskrivande texten som hade 

anknytning till varje tema och kategori och tog ställning till vad som var mest 

framträdande i relation till forskningsfrågan (Friberg, 2012). När analysen utfördes 

sökte vi efter likheter och skillnader i artiklarnas resultatdel. I de kvantitativa 

artiklarna kollade vi i tabellerna efter vilka faktorer som störde sömnen. Tabellerna 

lästes av och tolkades för att kunna jämföras med den beskrivande texten i 

resultatdelen. Dessa texter innehåller konkreta beskrivningar av sådant som 

författaren vill peka på (Friberg, 2012). Likheter och skillnader lösgjordes sedan 

från artiklarnas resultatdelar. För att få en överblick över det material som skulle 

analyseras behövde författarna till litteraturstudien sammanställa resultatet från 

samtliga artiklars resultatdel. Varje tema, subkategori och den text som bygger upp 
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subkategorin fördes över till ett word dokument. För att kunna identifiera likheter 

färgkodades allt material. De som hade liknande betydelse färgkodades i samma 

färg för att skapa en god överblick över det material som skulle analyseras. När 

materialet var färgkodat kunde författarna föra samman texten som hade likheter 

och skapa nya subkategorier. Subkategorierna diskuterades sinsemellan och gav 

upphov till kategorierna. Kategorierna sammanställdes och ett övergripande tema 

identifierades. 

 

Tabell 1: Utdrag ur analysprocessen 

Nyckelfynd Subkategori Kategori Tema 

Smärta 

Obehag 

Somatiska 

faktorer 

Patientrelaterade 

faktorer 

 

 

 

 

Sömnstörande 

faktorer 

 

 

 

Oro 

Integritet 

Saknar familj 

Emotionella 

faktorer 

Arbetsrutiner 

Patientbemötande 

Vårdpersonal Omgivningsrelaterade 

faktorer 

 
Ljud 

Ljus 

Vårdmiljön 
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6.6 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Kristensson (2014) ska ett etiskt förhållningssätt prägla all forskning. Det är 

av vikt att forskningsetiska ställningstagande finns med vid en litteraturstudie 

eftersom etiken ska granskas kritiskt i de valda studierna. För att kontrollera att 

artiklarna är etiskt försvarbara och kan användas i litteraturstudien har författarna 

följt de etiska principer som nämns i Helsingforsdeklarationen och använt sig av 

vetenskapliga artiklar som är präglade av ett etiskt förhållningssätt.  

Helsingforsdeklarationen är ett styrande dokument inom medicinsk forskning. 

Dokumentet innehåller en rad viktiga aspekter som måste beaktas. De viktigaste 

aspekterna delas in i fyra principer som är centrala i forskningsprojektet. 

Autonomiprincipen innebär att deltagarna i studien ska vara informerade om att 

deras medverkan är frivillig och att de utan som helst konsekvens kan lämna 

studien. Nyttoprincipen innebär att undersökningen är noga genomtänkt och att 

forskningen gör nytta. Icke skada-principen syftar till att deltagarnas integritet ska 

respekteras och att studien ska utföras i en säker miljö på ett riskfritt sätt. 

Rättviseprincipen går ut på att alla som deltar i studien ska behandlas lika och 

rättvist (Kristensson, 2014). 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) har författarna till litteraturstudien 

strävat efter att helt åsidosätta sin förförståelse och sanningsenligt lyft fram samtliga 

resultat. Förförståelsen kring sömnstörande faktorer på sjukhus och dess inverkan på 

individen diskuterades mellan författarna under arbetets gång för att försöka minska 

risken för att påverka resultatet eftersom grunden för litteraturstudiens resultat ska 

ha en objektiv framhållning. 

7 Resultat 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av 

sömnstörande faktorer inom somatisk vård. Resultatet bygger på åtta vetenskapliga 

artiklar, två är av kvalitativ ansats och sex är av kvantitativ ansats. Studierna har 

genomförts i Australien, Kina, England, Indien, Sverige, Turkiet och USA, och har 

insamlad information från intensivvårdsavdelning, medicinvårdsavdelning och 
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kirurgavdelning. Resultatredovisningen presenteras utifrån temat sömnstörande 

faktorer inom somatisk vård. Kategorierna är följande: patientrelaterade faktorer 

och omgivningsrelaterade faktorer. 

7.1 Patientrelaterade faktorer  

7.1.1 Somatiska faktorer  

I två artiklar nämndes smärta som en bidragande faktor till störd sömn. 48 procent 

av patienterna uppgav att smärta störde sömnen (Jones & Dawson, 2012). Patienter 

nämnde att otillräcklig smärtlindring och lång väntan på att få smärtlindring som en 

negativ påverkan på sömnen (Gellerstedt, Medin & Karlsson, 2014).  

Patienterna uppgav att obehag från medicinsk utrustning påverkade sömnen negativt 

(Jones et al, 2012; Gellerstedt et al, 2014; Naik, Gupta, Soneja, Sreenivas & Sinha 

2018; Yilmaz, Sayin, & Gurler 2012). Faktorerna som nämns var orena sängar, 

obekväma sängar och obekväma kuddar. I studien av Gellerstedt et al (2014) nämns 

det att rena sängar med fräscha sängkläder har en positiv inverkan på sömnen. 

Några patienter upplevde att olika typer av katetrar, exempelvis perifer venkateter 

med infusionsaggregat samt dränage påverkade sömnen negativt. Patienterna 

upplevde att det var svårt att röra sig i sängen under natten. De upplevde att de inte 

hade fått tillräckligt med information om den medicinska utrustningen av 

sjuksköterskan – patienterna vågade inte röra sig i sängen (Gellerstedt et al., 2014; 

Naik et al., 2018). Patienterna upplevde att inneliggande katetrar var den främsta 

faktorn som orsakade obehag (Naik et al., 2018). Patienterna upplevde obehag som 

var kopplat till sjukdom och intag av mediciner. Den vanligaste faktorn som 

skapade obehag var att behöva gå på toaletten (Lei, Qiongjing, Quili, Sabrina, 

Xiaojing & Changli, 2009). 

7.1.2 Emotionella faktorer 

Patienter beskrev oro som en sömnstörande faktor (Jones et al, 2012; Gellerstedt et 

al, 2014; Engwall, Fridh, Johansson, Bergbom & Lindahl, 2015; Lei et al, 2009). 74 

procent av patienterna uppgav oro angående sjukdom som den huvudsakliga 

störande sömnfaktorn (Lei et al., 2009). Patienterna beskrev oro över det aktuella 

hälsotillståndet och vad som ska ske i framtiden. Patienterna uttryckte även att oron 
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handlade om det vardagliga livet som pågick utanför sjukhuset (Gellerstedt et al, 

2014). 

I Gellerstedt et al (2014) belyser patienterna vikten av att få behålla sin integritet 

och att få vara sig själva även som inneliggande patienter. Brist på privatliv och 

personcentrerad vård samt ofrivillig kontakt med andra patienter ledde till en 

negativ påverkan på sömnen. En patient beskrev hur omvårdnad i flerbäddsrum 

påverkade integriteten negativt – som följd kände sig patienten sårbar vilket 

påverkade sömnen negativt. Patienterna upplevde att integriteten förstärktes om de 

fick ett enkelrum. De belyste vikten av att kunna ha ett privat samtal med 

vårdpersonalen utan rädslan för att andra patienter ska höra vad som sägs.  

52 procent av patienterna uttrycker att saknad av familjemedlemmar är en faktor till 

störd sömn. En del patienter ansåg att saknaden efter familjemedlemmar hade större 

påverkan på sömnen än sjuksköterskans arbetsrutiner (Lei et al, 2009). 

7.2 Omgivningsrelaterande faktorer 

7.2.1 Vårdpersonal 

När sjuksköterskan vårdade patienter under natten så störde det andra patienters 

nattsömn (Lei et al, 2009; Cicek et al, 2014). Dock var detta den minst 

sömnstörande faktorn i studien av Naik et al (2018).  

De flesta patienter uttryckte en önskan om en mer personcentrerad vård – 

patienterna menade att de hade önskat att vården var mer ”hemlik”, vilket i detta fall 

innebar att patienterna önskade att de hade kunnat fortsätta med sömnrutiner som de 

hade hemma. Det hade varit värdefullt för patienterna att få gå och lägga sig och 

vakna vid de tider som de är vana vid. De flesta patienter beskrev att detta kunde ha 

bidragit till bättre sömn på sjukhuset. Vidare uttryckte patienterna att de saknade 

individuella lösningar. Patienterna beskrev att vårdrutiner hade en negativ effekt på 

sömnen och ifrågasatt tiden då vitala parametrar skulle tas (Gellerstedt et al, 2014). 

En av de valda artiklarna belyste vikten av ett bra patientbemötande och dess 

påverkan på patienternas sömn. Patientbemötandet handlade om vad som hände i 

mötet mellan patienten och sjuksköterskan. Patienterna menade att sjuksköterskans 
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kroppsspråk, ansiktsuttryck, tonläge och hur sjuksköterskan talade hade en inverkan 

på mötet. Patienterna beskrev att sjuksköterskans sätt att föra sig påverkade deras 

sömn – en patient beskrev att sjuksköterskans positiva attityd påverkade sömnen på 

ett positivt sätt. Vidare menade patienterna att känslan av att bli väl omhändertagen 

och att de var i säkra händer var av vikt för deras sömn. Patienterna beskrev att 

känslan av säkerhet främjade deras sömn. När sjuksköterskan brast i sitt 

patientbemötande upplevde patienterna osäkerhet och övergivenhet, vilket 

påverkade deras förmåga att slappna av, vilket i sin tur påverkade sömnen negativt. 

När patienterna var välinformerade, och när sjuksköterskorna tog sig tid till att prata 

och visade att dem var tillgängliga för patienterna, så kände patienterna sig trygga 

med sjuksköterskan, vilket gjorde det möjligt för patienterna att sova bra. När 

patienterna upplevde att dem inte hade koll på vad som händer på avdelningen så 

skapade det en känsla av osäkerhet. Likaså när planerad omvårdnad uteblev eller när 

dem inte visste när sjuksköterskan skulle komma tillbaka – detta störde i slutändan 

sömnen för patienten. När patienterna kände att sjuksköterskan inte trodde på eller 

tyckte att patienterna överdrev så skapade det ilska, oro och gjorde det svårt att sova 

(Gellerstedt et al., 2014). 

7.2.2 Vårdmiljön 

I sex av de utvalda artiklarna uppgav majoriteten av patienterna att ljud påverkade 

sömnen negativt (Cicek, 2014; Delaney, Currie, Huang, Lopez & Van Haren, 2018; 

Gellerstedt et al., 2014; Jones et al., 2012; Lei et al., 2009; Naik et al., 2018 & 

Yilmaz et al., 2012). Ljud identifierades som den främsta faktorn som stör sömnen. 

Patienerna rapporterade att de sov längre då de använde ögonmask och öronproppar. 

Dock uppgav patienterna att de inte upplevde att ögonmaskerna och öronpropparna 

förbättrade deras sömnkvalitet (Jones et al, 2012)  

Tre av artiklarna visade att sjuksköterskan hade en negativ påverkan på ljudnivån 

(Delaney et al., 2018; Gellerstedt et al., 2014 & Lei et al., 2009). En decibelmätare 

användes för att mäta ljudet i omgivningen på olika vårdavdelningar. Patienterna 

rapporterade att störande ljud främst kom från sjuksköterskor – höga ljud och röster 

från sjuksköterskornas station var vanligt förekommande. Det framgick att ljudet 

var förhöjt i samtliga kliniska utrymmen, men intensivvårdsavdelningen hade det 
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högsta medelvärdet på ljudnivån. Det visade att ljudet vid samtliga sjuksköterske-

stationer hade ett mätvärde på högre än 60 decibel. Ljudnivån var som högst mellan 

kl. 22.00 till 24.00, och 05.00 till 07.00, främst vid skiftavstämning (Delaney et al., 

2018). Patienterna uppgav även personalens fotsteg utanför rummet som ett vanligt 

störande ljud (Gellerstedt et al., 2014). Lei et al. (2009) studie bekräftar att ljud från 

sjuksköterskan har en negativ påverkan på patientens sömn. 23 procent av 

patienterna rapporterade att sjuksköterskor som samtalar med varandra orsakade 

sömnstörningar, samt 22 procent av patienterna menade att ljud från 

sjuksköterskornas skor hade en negativ påverkan på deras sömn. 

Två av de utvalda artiklarna visade att andra patienter hade en negativ påverkan på 

patientens sömn (Delaney et al., 2018 & Naik et al, 2018). Ljud från andra patienter, 

så som snarkningar, rapporterades som den femte mest vanliga störningen vid sömn 

(Delaney et al., 2018). 78 procent av de tillfrågade patienterna upplevde att andra 

patienter på intensivvårdsavdelningen störde deras sömn (Naik et al., 2018). Vidare 

var det fyra artiklar som visade att medicinsk utrustning påverkade sömnen negativt. 

Det framkom att larmljud från medicinsk utrustning skapade fragmenterad sömn hos 

patienterna (Delaney et al, 2018; Gellerstedt et al, 2014; Lei et al, 2009 & Cicek et 

al, 2014). 

I fem av de utvalda artiklarna uppgav majoriteten av patienterna att belysningen 

påverkade sömnen negativt. Patienter beskrev att felplacerade lampor eller störande 

belysning som en bidragande faktor till störd sömn (Naik et al., 2018; Engwall et al., 

2015; Gellerstedt et al., 2014; Jones et al., 2012 & Cicek et al, 2014). 88 procent av 

patienterna upplevde att tända lampor var den största sömnstörande faktorn under 

nattetid (Naik et al., 2018). Dock belyser Engwall et al (2015) att det råder skilda 

åsikter bland patienter angående hur ljuset påverkar dem. Studien jämförde två 

grupper med patienter på intensivvårdsavdelningen, där ena gruppen exponerades 

för varierande ljus och den andra gruppen för vanlig belysning. Patienterna blev 

därefter intervjuade. Resultatet visade att patienterna var nöjda med det varierande 

ljuset, men att de sov bättre hemma än på intensivvårdsavdelningen. Engwall et al 

(2015) menar att ljuset påverkade patienternas välmående och hälsa positivt. Det 

klara morgonljuset var av vikt eftersom det ökade patienternas vakenhet och hade en 

positiv påverkan på humöret. Styrkan på ljuset ansågs vara acceptabel. Några 
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patienter ville ha en ljusare omgivning, medan andra patienter ansåg att styrkan på 

ljuset var för stark. Dock förstod patienterna, som tyckte att omgivningen var för 

ljus, att sjuksköterskorna behövde en ljus omgivning för att kunna utföra sitt arbete. 

Vidare betonar patienterna att de upplevde både bra och dålig nattsömn. Patienterna 

som rapporterade att de upplevde dålig sömnkvalitet nämnde att de hade svårt att 

somna och konstanta uppvaknanden med fragmenterad sömn. Styrkan på ljuset 

påverkade patienternas sömn och att patienterna själva såg en direkt korrelation 

mellan ett mörkt rum och sömn. Några av patienterna var förvånade att de hade 

sovit under dagen trots att det var dagsljus och att rummet var väl belyst. Det var 

svårt för några av patienterna att hålla en normal dygnsrytm. Detta gjorde att 

patienterna var förvirrade över vilken tid på dygnet det var, medan andra patienter 

inte hade några svårigheter att särskilja dag från natt. Trots en låg styrka på ljuset så 

menar några av patienterna att när ljuset tändes på natten så störde det deras 

cirkadiska rytm. Vidare beskrivs det att patienternas ångest lättas av ljuset. Några av 

patienterna upplevde att de kände sig säkra i sin omgivning när det var ljust och 

fanns en nattlampa tänd i närheten, medan de andra patienterna kände sig trygga 

trots att de befann sig i en främmande miljö. Ljuset hjälpte patienterna att identifiera 

vårdpersonal samt lokalisera var i rummet de befann sig. Detta gav patienterna en 

upplevelse av trygghet (Engwall et al, 2015). 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Författarna valde att utföra en litteraturstudie i enlighet med Kristensson (2014) för 

att besvara studiens syfte som var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av 

sömnstörande faktorer inom somatisk vård. Författarna ville få en överblick över 

den befintliga forskningen och ansåg därmed att det var lämpligt att utföra en 

litteraturstudie. För att stärka trovärdigheten i studien så följde författarna 

Kristenssons (2014) kriterier för metodens uppbyggnad både individuellt och 

gemensamt. Kristensson (2014) föreslår en integrerad analys som författarna inte 

uppfattade vara lämplig på kvantitativa fynd och inspirerades av Friberg (2012) i 

analysprocessen. Författarna till litteraturstudien har enskilt och sedan tillsammans 
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analyserat och tolkat material för att stärka resultatets tillförlitlighet (Kristensson, 

2014).  

Litteraturstudien kan generera ett brett resultat eftersom den består av ett stort antal 

deltagare och är en bra arbetsmetod då det finns behov av fördjupning inom ett 

speciellt forskningsområde (Kristensson, 2014). En intervjustudie hade kunnat 

generera ny kunskap, dock ansåg författarna att denna studiedesign kunde uteslutas 

då universitetet anser att personer som intervjuas befinner sig i en sårbar situation 

och kan utsättas för lidande.  

En av metodens svagheter var att författarna till litteraturstudien hade svårt att hitta 

forskning som berörde studiens syfte. Ämnet var sparsamt beforskat och författarna 

till litteraturstudien valde därmed att justera studiens syfte under arbetets gång. 

Denna justering kan ses som en svaghet. Litteratursökningen gav sex kvantitativa 

artiklar och två kvalitativa artiklar. Författarna ville undersöka de sömnstörande 

faktorerna, vilket är mätbart. Detta kan ses som en styrka i litteraturstudien.  

8.1.1 Datainsamling 

Inledningsvis skapades en sökstrategi. Kristensson (2014) menar att den första 

sökningen är preliminär och kan behöva ändras flertal gånger under arbetets gång. I 

enlighet med Forsberg och Wengström (2015) har författarna diskuterat med 

universitetsbibliotekarien för att förbättra sökningen i databaserna Cinhal, Psycinfo 

och Pubmed. Detta anses som en styrka i studien då universitetsbibliotekarier är 

insatta i strukturerna av databaserna samt indexeringssätt. Författarna till 

litteraturstudien valde att använda sig av både fritextord och indexord i sökningarna. 

Kristensson (2014) beskriver fördelen med att använda sig av indexord då de 

underlättar sökningen genom att vara specifika. På så vis stärktes sökningen i 

databasen då man fick fram relevanta artiklar till studiens syfte. En fritextsökning är 

inte bunden till ett indexord, därmed ökar den sökningens känslighet och genererar 

mer artiklar. För att sålla bort irrelevanta artiklar började författarna till 

litteraturstudien med att gallra artiklarna efter artikelns titel. Detta minskade risken 

för att irrelevanta abstrakt lästes. Sökningen genererade många kvantitativa artiklar 

vilket kan anses som en styrka för studien, då författarna till litteraturstudien ville 

undersöka de sömnstörande faktorerna vilket är mätbart. 
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8.1.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

De artiklar som inkluderades till studien var publicerade mellan år 2009–2019, detta 

var för att få en inblick i hur det aktuella forskningsläget ser ut. Författarna till 

litteraturstudien valde att inkludera både kvalitativa- och kvantitativa studier. 

Artiklar skriva på engelska har inkluderats i studien. Studier som var inriktade på 

barn, geriatriska eller psykiatriska patienter exkluderades manuellt. Författarna till 

litteraturstudien hade som utgångspunkt att enbart inkludera studier som utförts på 

vårdavdelningar, dock genererade detta ett litet val av artiklar och författarna valde 

därmed att inkludera studier som utförts inom intensivvården. Detta kan anses som 

en svaghet eftersom vårdmiljön på intensivvårdsavdelning skiljer sig från 

vårdmiljön på en allmän vårdavdelning.  

8.1.3 Urval 

Gallring av abstrakten utfördes enskilt och därefter gemensamt. Författarna 

jämförde och diskuterade tillsammans vilka artiklar som var relevanta för studiens 

syfte. Enligt Kristensson (2014) kallas detta för triangulering och är en metod som 

används för att minska risken för att en författares förförståelse ska färga resultatet. 

Författarna anser att detta stärker studien då Kristensson (2014) menar att studiens 

tillförlitlighet stärks. I databasen Cinahl lästes 52 abstrakt och 16 artiklar lästes i 

fulltext. I Pyscinfo gallrades tio abstrakt, författarna ansåg att två artiklar var 

tillräckligt relevanta för att läsas i fulltext. I Pubmed gallrades 20 abstrakt och likaså 

lästes två i fulltext. De abstrakt som exkluderas berodde på att artiklarna var 

inriktade på barn, geriatriska eller psykiatriska patienter. I Cinahl föll åtta artiklar 

bort efter att de läst i fulltext på grund av att de inte var tillräckligt relevanta för 

studiens syfte. Efter granskning föll ytterligare tre artiklar bort då de inte höll 

tillräcklig hög kvalité enligt författarna till litteraturstudien. Efter granskning av 

artiklarna som valdes ut i Psycinfo och Pubmed föll ingen artikel bort. Slutligen var 

det totalt två artiklar med kvalitativ ansats och sex artiklar hade kvantitativ ansats. 

8.1.4 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning utfördes med hjälp av granskningsmallar från Malmö högskola 

(Carlsson & Eiman, 2003). Artiklar som ansågs svara på studiens syfte 

kvalitetsgranskades. Det ingick både kvalitativa och kvantitativa artiklar i 
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litteraturstudien, därför användes två olika granskningsmallar. En fråga i 

granskningsmallen berörde patienter med lungcancer. Frågan exkluderades då den 

inte var aktuell för studiens syfte och det drogs av tre poäng från totalsumman. 

Detta var inget som påverkade resultatet av granskningen. Granskningsmallen hade 

ett poängsystem där artiklarna fick poäng för varje kriterie som uppfylldes och 

rangordnades procentuellt därefter. Det visade sig att två artiklar fick olika poäng av 

författarna men det var inget som påverkade kvalitetsgraden. Tre artiklar valdes bort 

då författarna ansåg att dem inte höll tillräcklig hög kvalitet för studien. Kristensson 

(2014) beskriver att det är författaren som bestämmer vilken kvalitet som är 

acceptabel i studien. Författarna har valt att inkludera artiklar som har hög och 

medelhög kvalitet. Forsberg och Wengström (2015) menar att artiklar som har låg 

kvalitet inte bör inkluderas i en litteraturstudie. Författarna anser att detta är en av 

studiens styrkor.  

8.1.5 Analys 

Eftersom både kvantitativa och kvalitativa artiklar skulle analyseras frångick 

författarna i detta steg från Kristensson (2014). Istället inspirerades författarna av 

det analysförfarande som presenteras av Friberg (2012). I en litteraturstudie görs 

ingen avgränsning vid val av kvantitativa eller kvalitativa artiklar. Båda ansatser kan 

användas då analysen inte är lika ingående som i en systematisk litteraturstudie 

(Friberg, 2012). Under analysförfarandet har författarna använts sig av 

triangulering, vilket innebär att författarna analyserade och tolkade resultatet 

tillsammans. Detta gjordes för att författarna ville undvika risken för att någons 

förförståelse skulle påverka resultatet (Kristensson, 2014). Litteraturstudiens 

tillförlitlighet stärks då författarna redovisar ett utdrag ur analysprocessen eftersom 

läsaren kan se vilka nyckelfynd som ligger till grund för resultatet. 

8.1.6 Överförbarhet 

Artiklar med stor geografisk spridning inkluderades i litteraturstudien. Studierna 

utfördes i Australien, Kina, Indien, USA, Turkiet och Sverige, vilket kan ses som en 

styrka då ett varierat urval av länder stärker tillförlitligheten i resultatet och 

inbringar trovärdighet (Kristensson, 2014). I resultatet framkom det att både 

mänskliga erfarenheter och miljörelaterade faktorer påverkar sömnen. Sömnen 
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fungerar på liknande sätt för människor oavsett var de befinner sig. Detta innebär att 

de mänskliga erfarenheterna är överförbara till olika miljöer inom vård och omsorg. 

De mänskliga erfarenheterna är också överförbara till olika patientgrupper. Detta 

anser författarna är en styrka i studien. De miljörelaterade faktorerna anser 

författarna inte vara överförbara eftersom de olika vårdmiljöerna varierar beroende 

på var man befinner sig. Detta kan anses som en svaghet i litteraturstudien.  

8.1.7 Forskningsetiska övervägande 

Samtliga artiklar som har inkluderats i studien har erhållit tillstånd från en etisk 

kommitté eller visat etiska överväganden. Enligt Forsberg och Wengström (2015) 

bör artiklarna vara granskade. Författarna har gemensamt diskuterat varje moment i 

studien för att minska missförstånd, och för att en enskilds författares åsikter inte 

ska forma resultatet till sin fördel. Kristensson (2014) menar att detta stärker 

studiens tillförlitlighet och författarna anser att det är en styrka för studien. På detta 

sätt har författarna kunnat presentera allt resultat sanningsenligt. Författarna har 

även redovisat sitt arbetssätt genom processen gång, vilket gör det möjligt för 

läsaren att återskapa och granska varje moment. 

8.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av 

sömnstörande faktorer inom somatisk vård. I resultatet framkom två kategorier: 

Patientrelaterade faktorer och Omgivningsrelaterade faktorer. Fyra subkategorier 

framkom: somatiska faktorer, emotionella faktorer, vårdpersonal samt vårdmiljö. 

Dessa kategorier sammanfattandes under övergripande tema: sömnstörande 

faktorer. 

8.2.1 Somatiska faktorer 

Resultatet i litteraturstudien visar att sömnen hos inneliggande patienter påverkas av 

smärta. Detta fynd stämmer överens med tidigare studie där 19 procent av de 

intervjuade patienterna beskrev att smärta orsakade störd sömn (Frisk & Nordström, 

2003). Det viktigaste i bemötandet av patienter med smärta är att tro på patientens 

subjektiva upplevelse (Bergh, 2014). Sjuksköterskor som lyssnar på patientens 
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berättelse bedömer smärta bättre än sjuksköterskor som utgår ifrån hur patienten ser 

ut eller hur patienten vanligtvis är (Sjöström, Dahlgren & Haljamae, 2000).  

Salzmann, Lagerqvist och Pousette (2016) menar att det är viktigt att patienterna är 

smärtlindrande innan sömn. De flesta sjuksköterskorna upplevde att patienterna inte 

informerade sjuksköterskorna om när de kände smärta. Sjuksköterskorna menade att 

de var tvungna att informera patienterna hur viktigt smärtlindring var för att kunna 

sova gott. Sjuksköterskorna betonade att det är av vikt att patienterna är medvetna 

om deras eget ansvar gällande smärtlindring. Sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna väntade på direktiv från sjuksköterskorna under tiden på sjukhuset 

(Salzmann-Erikson et al., 2016).  

Det är av vikt att sjuksköterskan är engagerad, närvarande och ser till patientens 

fysiska behov. För att patienten ska vara delaktig i omvårdnadsprocessen är det 

viktigt att patienten får adekvat information och att det sker en kontinuerlig 

kommunikation mellan patient och sjuksköterska (McCormack & McCance, 2010). 

Slutsatsen av detta är att det är viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar patienten till 

att vara involverade i sin egen vård, där smärtlindrande läkemedel har en central roll 

för att främja sömnen. Författarna till litteraturstudien anser att det är viktigt för 

sjuksköterskan att kunna fånga upp de patienter som inte har ork att ta ansvar för sin 

egen vård. 

Vidare i resultatet betonas vikten av en lugn och komfortabel miljö. Patienterna 

upplevde att en ren säng och sköna kuddar främjade sömnen, vilket patienterna 

ansåg var det som kunde bidra till en bättre sömn på enklast sätt. I studien av 

Salzmann-Erikson et al., (2016) beskrev de intervjuande sjuksköterskorna om 

möjligheten att dela ut extra filtar för bekvämlighetens skull. Det framkom även att 

diverse katetrar upplevdes som en störande faktor – patienterna ansåg att de inte fått 

information om de kunde röra sig trots slangarna.  

Vidare visar resultatet i litteraturstudien att frekventa toalettbesök skapar obehag för 

patienten. Detta styrks av Wesselius et al (2018) som rapporterar att 22 procent av 

patienterna i studien vaknade av att de behövde använda toaletten under nattetid. 

Slutsatsen av detta är att läkemedel, till exempel diuretika, som stör nattsömnen bör 

undvikas eller administreras en rimlig tid (Tan et al., 2018). 
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8.2.2 Emotionella faktorer 

Resultatet i litteraturstudien visar att det fanns olika anledningar till varför 

patienterna upplevde oro, men gemensamt var att oro var en bidragande faktor till 

sömnlöshet. Att ha en sjukdom är ofta associerat med emotionella besvär eftersom 

svåra tankar dyker upp framåt kvällen, och har en negativ påverkan på patienters 

sömn. En bra dialog mellan patient och sjuksköterska tycks ha en lugnande effekt 

och är en enkel åtgärd för att skapa trygghet och minska patienters oro. När 

sjuksköterskan lyssnar på patientens förståelse av sin situation så träder en 

helhetsbild fram som tas i tillvara på vid planeringen av omvårdnaden (McCormack 

& McCance, 2010). 

Salzmann-Erikson et al. (2016) beskriver att patienterna i studien uttryckte att de 

upplevde osäkerhet och att sömnen påverkades negativt av att inte veta när nästa 

vårdtillfälle skulle ske. Som strategi för att motverka oro hos patienter så gick 

sjuksköterskor och presenterade sig i början av varje nattskift. Sjuksköterskorna 

menade att när de tar sig tid för att sätta sig ner och prata med patienterna om deras 

oro, eller förklarade vad som kommer att hända under natten, så skapar det ett lugn 

hos patienten eftersom de inte behöver oroa sig över vem det är som kommer och 

tar hand om dem (Salzmann-Erikson et al., 2016). Slutsatsen av detta är således att 

både patienter och sjuksköterskor är eniga om att en god dialog kan lindra 

patientens oro. Vidare menar Asp & Ekstedt (2014) att en omvårdnadsåtgärd för att 

patienten ska uppleva trygghet och tillit är att sjuksköterskan skapar rätt 

förutsättningar så att andliga och religiösa behov kan tillgodoses.  

8.2.3 Vårdpersonal 

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskans bemötande hade en 

inverkan på patientens sömn. McCabes (2004) studie visar att när sjuksköterskan 

visar förståelse för patientens situation och bekräftar patientens känslor och tankar, 

så upplevde patienterna att sjuksköterskan brydde sig om dem. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att mötet med patienten måste vara inbjudande och 

berörande. Vidare visade resultatet i litteraturstudien att sjuksköterskans tonläge och 

hur sjuksköterskan talade hade en inverkan på patientens förmåga att vila. Dahlberg 

et al. (2010) menar att när sjuksköterskan har för bråttom eller ger ett intryck av att 
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vara kall och oengagerad, så kan det påverka patienternas välbefinnande och dränera 

dem på energi. När vården brister så är den inte längre vårdande, vilket kan leda till 

att patienten utsätts för ett vårdlidande. Slutsatsen av detta är att ett öppet och 

vänligt förhållningssätt skapar ett positivt budskap hos patienten. Sjuksköterskan 

bör lägga fokus på patienten och skapa ett samspel där patienten ses som expert på 

sig själv, medan sjuksköterskan är expert inom det professionella kunnandet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Resultatet visar att de flesta patienter uttryckte en önskan om en mer 

personcentrerad vård där de hade kunnat fortsätta med sina rutiner som de hade 

hemma. McCormack & McCance (2010) belyser vikten av att stärka patientens 

autonomi, då det är en central del i den personcentrerade vården. För att kunna 

stärka patientens autonomi behöver sjuksköterskan skapa en tydlig bild av det som 

patienten anser vara viktigt, och utifrån det planera och utveckla 

omvårdnadsåtgärder. I litteraturstudiens resultat framkom även att sjuksköterskorna 

störde sömnen för patienter då kontroller och kliniska åtgärder behövdes utföras 

under nattetid. Sjuksköterskepersonal borde reflektera huruvida arbetet kan läggas 

upp under natten för att undvika att störa patienternas sömn. En viktig aspekt är 

således om det är motiverat att dela ut läkemedel då patienter sover, eller om 

kontroller och omvårdnadsåtgärder behövs utföras under nattetid. Bestämda rutiner 

under nattetid påverkar patientens möjlighet till att påverka sin omvårdnad. 

Sjuksköterskorna borde således inta ett personcentrerat förhållningssätt och sätta 

patienten före sjukdomen. Genom att sjuksköterskan intar ett helhetsperspektiv, där 

patienten står i fokus, så kan det främja patientens delaktighet i sin egen omvårdnad 

(McCormack & McCance, 2010). Kliniskt arbete och läkemedelshantering borde 

därmed anpassas i möjlig mån för att främja patienternas sömn. McCormack och 

McCance (2010) menar att det ingår i sjuksköterskans professionella kompetens att 

kunna fatta beslut och prioritera vård.  

Det är av vikt för sjuksköterskor att reflektera över rutiner som stör patientens sömn 

eftersom tidigare forskning visar att kroppen påverkas negativt att detta (Wesselius 

et al, 2018). Sömnen är viktig under sjukdom eftersom det har en inverkan på 
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immunsystemets försvar och kroppens läkningsprocess, således borde sömnen 

prioriteras mer under sjukhusinläggning (Fillary et al, 2015). Dock finns det en brist 

i allmänsjuksköterskans kunskap hur sömnen kan främjas, och de flesta 

sjuksköterskor menade att de inte hade fått tillräckligt med undervisning om 

sömnfrämjade åtgärder (Gellerstedt et al, 2015). Slutsatsen av detta är att 

vårdavdelningar borde satsa mer på undervisning av sömnfrämjande åtgärder. 

8.2.4 Vårdmiljö 

Resultatet i litteraturstudien visade att vårdmiljön hade en negativ påverkan på 

patienternas sömn. I studien av Salzmann-Erikson et al., (2016) hävdar författarna 

att vårdmiljön är avgörande för patienternas sömn. Ylikangas (2017) menar att 

människan reagerar med sina sinnen i en främmande miljö. De känslor som miljön 

framkallar blir avgörande om miljön upplevs som vårdande eller inte.  

Högt ljud framkom som en sömnstörande faktor enligt patienterna, majoriteten 

ansåg att det var sjuksköterskorna som orsakade höga ljud. Patienterna uppgav att 

höga röster från sjusköterskestationerna och deras fotsteg utanför rummet som 

störande faktorer för sömnen. Enligt WHO (1999) bör ljudnivån inte överstiga 45 

decibel för att få en god nattsömn och för att ljudnivån inte ska störa sömnen bör 

den inte överstiga 30 decibel. I resultatet framkom det att det har använts en 

decibelmätare för att mäta ljudnivån vid sjuksköterskestationerna på olika 

avdelningar och mätvärdet visade sig vara högre än 60 decibel större del av natten 

på samtliga vårdavdelningar. Här har sjuksköterskan möjlighet till att påverka 

ljudnivån. För att skapa en tystare och mer stillsam miljö så kan sjuksköterskan 

undvika höga samtal, använda sig av skor med mjuka sulor och stänga dörrar 

försiktigt. I litteraturstudiens resultat framkom det även att andra patienter 

påverkade sömnen. En omvårdnadsåtgärd för detta kan vara att skapa stillhet och 

tystnad för patienten (Asp & Ekstedt, 2014). Problemet med störande medpatienter 

kan minskas genom att placera patienter med liknande sovvanor i samma sal. 

Patienterna uppgav belysningen som en annan sömnstörande faktor i vårdmiljön. 

Flertal patienter rapporterade att felplacerade lampor eller störande belysning som 

en bidragande faktor till att sömnen blev störd. I studien av Salzmann-Erikson et al., 

(2016) beskriver sjuksköterskorna att de regelbundet delar ut ögonmasker till de 
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patienter som anser sig ha ett behov av det. Sjuksköterskorna uppgav också att de 

inte använder mer belysning än nödvändigt. När det finns det behov av 

omvårdnadsarbete under natten använder sig vårdpersonalen av ficklampor i den 

mån det går för att störa patienterna så lite som möjligt. Patienterna var inte eniga i 

resultatet som framkom, en del ansåg att belysning under natten hade en lugnande 

effekt och minskade känslor av osäkerhet samt rädsla. Patienternas motivering till 

detta var att de kunde orientera sig i rummet och se vårdpersonalen tydligt.  

Författarna till litteraturstudien tycker att vårdavdelningar borde försöka anpassa 

miljön så att patienten ska kunna uppleva en vilorytm. Miljön runtomkring behöver 

vara utformad på ett sådant sätt att patienten behåller sin naturliga dygnsrytm (Asp 

& Ekstedt, 2014). Att vistas i dagsljus under morgonen eller dagen har visat att 

sömnkvaliteten förbättras hos friska äldre människor och återställer den normala 

dygnsrytmen hos äldre människor med demenssjukdom (Vinzio, Ruellan, Perrin, 

Schlienger & Goichot, 2003). Ett enkelt sätt att främja patientens sömn när ljud och 

ljus stör kan vara att dela ut öronproppar och ögonmasker. Det skulle även gynna 

inneliggande patienter om allt oönskat ljus skulle dimmas eller stängas av helt under 

natten, särskilt det ljus som genererar blått ljus. Att göra ljuset starkare under dagen 

skulle hjälpa patienterna att behålla normal dygnsrytm. Vidare borde vårdpersonal 

rutinmässigt dimma eller släcka ljuset i korridoren, sänglampor och släcka ljuset i 

köket när det inte används (Norton et al, 2015). 

9 Slutsats 

Den här litteraturstudiens syfte var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av 

sömnstörande faktorer inom somatisk vård. Det framkom att ett flertal faktorer 

påverkar patientens sömn. Resultatet visar att sömnen försämras för inneliggande 

patienter och att det finns ett behov av utbilda sjuksköterskan i sömnens fysiologi 

och sömnfrämjande åtgärder. Genom god kommunikation och bra information kan 

sjuksköterskan lindra oro och främja patientens sömn. Fullgod smärtlindring kan 

vara avgörande om patienten kan sova eller inte, och genom att arbeta 

personcentrerat kan sjuksköterskan identifiera och utvärdera patientens sömn och 

sedan anpassa omvårdnadsåtgärderna för den enskilde patienten. 
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9.1 Kliniska implikationer 

Litteraturstudien visar att det finns många omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan 

kan använda sig av i kliniska sammanhang. För att förbättra vårdmiljön för 

patienten så bör sjuksköterskan minska ljud- och ljusnivåer i den mån som det är 

möjligt. Sjuksköterskan kan bland annat skapa en tystare miljö genom att undvika 

höga samtal. Vidare bör omvårdnadsarbetet under nattetid anpassas utefter 

patientens behov. Genom att planera nattens vårdinsatser kan sjuksköterskan 

minimera risken för att patienten får en störd nattsömn. Samtliga kontroller bör 

samordnas istället för att väcka patienten flera gånger. Med detta menar författarna 

till litteraturstudien inte att omvårdnadsarbete och behandlingar under nattetid inte 

ska utföras, utan att det ska planeras omsorgsfullt genom ett personcentrerat sätt. 

Sjuksköterskan bör tänka på patientens sömncykler vid planering av nattens 

vårdinsatser, och om möjligt låta patienten sova ostört under djupsömnen. För att 

sjuksköterskestudenter ska få en inblick i bland annat hur inneliggande patienters 

sömn på sjukhus påverkas bör studenterna bli erbjudna möjlighet till att praktisera 

under natten på sin verksamhetsförlagda utbildning.  

9.2 Framtida forskning 

Under arbetets gång framkom det att ämnet inte är beforskat i större utsträckning. 

Det saknas kvalitativ forskning som fördjupar sig i patienternas upplevelse. 

Mestadels av den forskning som författarna till litteraturstudien hittade fokuserar sig 

på sömnstörande faktorer i vårdmiljön. Forskningen borde även fokusera på hur 

sjuksköterskan bedömer omvårdnadsbehov vid trötthet och hur de kan främja 

sömnen för patienten. Tidigare studier visar att sjuksköterskor anser att de har för 

lite kunskap om sömn. Det borde därmed utföras studier som analyserar huruvida 

patientens sömn är integrerat i sjuksköterskeprogrammen. Vidare har tidigare 

studier även visat att sömnbrist hos patienter kan förvärra sjukdomstillstånd och kan 

leda till förlängd vårdtid. Det vore därmed av intresse att studera patientens 

upplevelse av sömn under sjukhusvistelsen och längden på vårdtiden. 
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