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Introduktion: Sömn är grundläggande för människans hälsa. Brist på sömn leder 

till nedsatt kognitiva funktioner, nedsatt immunförsvar samt försämrad 

läkningsprocess. Sömn på sjukhus är av största vikt för att möjliggöra för patienter 

att nå sitt habitualtillstånd.   

Syfte: Belysa faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus utifrån ett patient- 

och sjuksköterskeperspektiv. 

Metod: Litteraturstudien utformades utifrån Polit & Becks (2017) nio steg. 

Databassökningen gjorde i databaserna CINAHL och PubMed. Det resulterade i 14 

artiklar varav nio kvantitativa, fyra kvalitativa och en av mixad metod. Granskning 

av artiklarna utfördes enligt Polit och Becks (2017) granskningmallar för 

kvantitativa och kvalitativa studier.  

Resultat: Tre huvudteman med fem underteman framkom i resultatet. 

Sjukhusmiljö med underteman störande rumsfaktorer, vårdmiljöns påverkan på 

patienters integritet och hemlik miljö. Sömninterventioner med underteman 

sömnstörande och sömnfrämjande. Symtomupplevelse utan underteman. Ljud var 

den främsta sömnstörande faktorn. Omvårdnadsinterventioner kunde upplevas 

både sömnstörande- och sömnfrämjande. En viktig sömnfrämjande 

omvårdnadsintervention var kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor. 

Bättre hälsostatus hos patienter visade sig generera bättre sömn. Patienter och 

sjuksköterskor delade inte alltid samma uppfattning gällande vad som var 

sömnstörande- och sömnfrämjande faktorer.  

Slutsats: I resultatet framkom att sömnen påverkades både positivt- och negativt 

av olika faktorer. Genom att belysa dessa faktorer kan sjuksköterskor arbeta mer 

effektivt och sömnfrämjande på sjukhus.  

 

 

Ljud var den främsta sömnstörande faktorn. Omvårdnadsinterventioner kunde 

upplevas både positivt- och negativt gällande sömnen. En viktig sömnfrämjande 

intervention var kommunikation patienter- och sjuksköterskor emellan. 
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Introduktion 

För att människan ska fungera optimalt krävs sömn, särskilt vid sjukdom och skada. 

Otillräcklig sömn genererar negativa konsekvenser för patienter såsom försämrad 

ångesthantering, humörsvängningar och sämre läkningsförmåga. Patienter som vårdas på 

sjukhus bör få de grundläggande behoven tillgodosedda. Det ingår i sjuksköterskors uppgift 

att främja patienters sömn då det är ett livsviktigt, grundläggande behov. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskor vet vilka faktorer patienter upplever sömnstörande och sömnfrämjande.  

Bakgrund 
Fram till 1950-talet ansågs sömnen vara ett overksamt stadie i livet. Forskning visar nu att 

sömn inte är något passivt tillstånd utan en aktiv process som är essentiell för överlevnad. 

Sömnen främjar hälsa och bidrar till systemiska fördelar genom neurokemisk aktivitet som 

pågår i hjärnan (Klein et al. 2015).  

Sömn och dess betydelse 

Under en sömnperiod sker två olika stadier. Det är Non-rapid eye movement [NREM] och 

Rapid eye movement [REM]. NREM-sömnen delas in fyra olika stadier där sömnen går ifrån 

lätt sömn i det första stadiet till att successivt bli djupare i de senare stadierna. Under REM-

sömnen är hjärnan i ett aktivt läge och det är i det här stadiet som drömmar uppkommer. NREM- 

och REM-sömnen går i cykler under en sömnperiod och dessa cykler varar i regel 90-110 

minuter för en vuxen människa. Vid en sömnperiod på 6-8 timmar sker 4-6 cykler (Klein et al. 

2015). Ökad vakenhet och förändrat sömnmönster kan förekomma när den nattliga sömnen är 

försämrad. Det resulterar i en reducerad tid av NREM-sömn (Pilkington 2013). 

Rekommendationen är en sömnperiod på minst 7-8 timmars sömn för en vuxen människa 

(Gellerstedt et al. 2014; Klein et al. 2015). Avgörande är sömnkvaliteten under sömnperioden 

vilket kan innebära att en del människor får maximal återhämtning av färre timmar än 

rekommendationerna (Klein et al. 2015). Det beror på att oavbrutna sömncykler är det som ger 

känslan av att vara utvilad (Vincensi et al. 2016).  

Sömn är ett grundläggande behov hos människan som bidrar till kroppens läkningsprocesser 

och återhämtning (Yilmaz et al. 2012). Hjärnans arbete under sömnperioden har stora effekter 

på både den fysiska och psykiska hälsan. Under sömnen sker det mesta av kroppens 

återhämtning. Hjärnans nybildning av hjärnceller, hjärnutveckling, muskelåterhämtning och 

tillväxt av viktiga celler är exempel på återhämtande processer som sker (Klein et al. 2015). 

God sömn förbättrar kroppens läkningsförmåga genom att förhindra och minska kroppens 

stressreaktioner (Hoey et al. 2014).  

Konsekvenser av otillräcklig sömn 
När NREM-sömnen avbryts under en sömnperiod fortgår aktiveringen av det sympatiska 

nervsystemet. Det innebär bland annat att kroppens endokrina funktioner och metabolism 

såsom blodtryck och hjärtfrekvens inte går ner i aktivitet som det normalt sett gör under NREM-

sömnen. Aktiveringen kan ge negativa konsekvenser på människans hälsa då risk för att drabbas 

av sjukdom ökar. Negativa konsekvenser som kan uppstå på grund av sömnbesvär är nedsatt 

prestationsförmåga, fetma, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes (Klein et al. 2015). 

Hallucinationer, depression och vanligare infektionssjukdomar är andra sjukdomstillstånd som 

kan uppstå av sömnbrist. Utan tillräcklig återhämtning genom sömn kompenserar hjärnan 

genom att jobba hårdare fast med sämre effekt. I takt med hjärnans hårda arbete försämras 

koncentrationsförmågan och minnesförmågan. Hjärnan tenderar att fastna i samma mönster och 
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problemlösningsförmågan minskar (Das et al. 2015). Sömnbesvär ger en ökad effekt på 

kroppens metabolism och startar en aktivering av nervsystemet. Kroppens skyddande 

immunförsvarsceller minskar vilket leder till sämre läkningsförmåga. Sömnbrist leder också till 

att proteinsyntesen och frisättning av tillväxthormon reduceras (Yilmaz et al. 2012). Trötthet 

leder till lägre energi vilket i sin tur kan bidra till minskad motivation för mobilisering och 

rehabilitering hos patienter (Pilkington 2013). Det är individuellt hur personer reagerar på 

sömnbrist. Många reagerar negativt på en sömnbegränsning på under sju timmars sömn per natt 

(Banks och Dinges 2007). 

  

Sjuksköterskans omvårdnadsroll 

Sjuksköterskornas etiska kod International Council of Nurses [ICN] innehåller fyra viktiga 

delar. Främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskor ska 

arbeta utifrån allas lika värde oavsett olikheter som etnicitet, religion och sexuell läggning. I 

kompetensområdet vårdmiljö ska sjuksköterskan arbeta för en säker och hälsofrämjande 

arbetsmiljö där förutsättningar för att utföra god, evidensbaserad vård finns. Det är viktigt att 

sjuksköterskor är medvetna om miljöns påverkan på patientens och sjuksköterskans hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening 2012; Svensk sjuksköterskeförening 2017). Grundläggande 

kunskap om sömn och hur den optimeras är något sjuksköterskor förväntas besitta då en viktig 

uppgift är att tillgodose detta behov. Sjuksköterskor som tjänstgör nattetid har optimal roll för 

omvårdnad vid sömn. Förståelse för att patienters sömnkvalitét kan försämras under vårdtiden 

kan påverka sjuksköterskor att främja god sömn. Sjuksköterskor ska jobba personcentrerat, 

vilket innebär att ge specifik omvårdnad för varje patient vilket genererar större effekt 

(Gellerstedt et al. 2015).  

 

Omvårdnadsinterventionens betydelse  

En omvårdnadsintervention är en handling som ligger inom sjuksköterskors ansvarsområde och 

sjuksköterskors profession (Svensk Sjuksköterskeförening 2017). Omvårdnadsinterventioner 

definieras som åtgärder baserade på klinisk bedömning och kunskap som sjuksköterskor utför 

i syfte att förbättra en patients sjukdomstillstånd. Omvårdnadsinterventioner är något som 

sjuksköterskan genomför genom interaktion med patienten (Wong et al. 2009). I Hendersons 

(1969) behovsteori är sömn och vila ett av de 14 omvårdnadsbehoven, vilket är signifikant för 

föreliggande studie. Sjuksköterskor ska stötta med åtgärder som behövs för att hjälpa patienter 

att snabbare återfå hälsa. Konceptet av att vara sjuksköterska handlar om göra patienten 

“fullständig”.  

 

Patient 

När en människa tar emot professionell vård kategoriseras människan som en patient. En 

vårdrelation innebär en relation mellan patient och sjuksköterska. Patienten och närstående 

bidrar med erfarenhet av att uppleva sjukdom och ohälsa medan sjuksköterskan bidrar med 

kompetens inom omvårdnad och behandling. Trots ojämn maktbalans som råder på grund av 

att patienten sökt vård av sjuksköterskan är det viktigt att markera och tydligt visa att patient 

och sjuksköterska har samma värde. Patientens hälsa påverkas av hur maktförhållandet 

balanseras och utan tillräcklig information och konkret omvårdnad riskerar patientens 

hälsotillstånd att försämras. Patientens sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande 

ska respekteras och bli tillmötesgått. När nämnda beståndsdelar beaktas möjliggörs patientens 

förmåga till att känna tillit, hopp och meningsfullhet, vilket kan leda till minskat lidande för 

patienten (Svensk Sjuksköterskeförening 2016a).  
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Problemformulering 

Forskning och klinisk erfarenhet visar att sömn har stor betydelse för hjärnans återhämtning 

och kroppens läkningsprocesser. Utan tillräcklig återhämtning genom sömn kompenserar 

hjärnan genom att jobba hårdare fast med sämre effekt.  Kroppen påverkas negativt av bristande 

sömn. Bristande sömn leder till konsekvenser som nedsatt aktivering av immunförsvaret vilket 

påverkar kroppens läkningsförmåga. Patienter befinner sig maktmässigt under sjuksköterskor 

och kan endast påverka sömnrutiner eller tillgodoseende av behov till viss del vid 

sjukhusvistelse. Det ingår i sjuksköterskors uppgift att tillgodose patienters sömnbehov. 

Sjuksköterskor behöver därför veta vilka faktorer som påverkar patienters sömn.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus 

utifrån ett patient- och sjuksköterskeperspektiv.  
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Metod 

Litteraturstudien utgick från Polit och Becks (2017) nio steg. Se en fri översättning av de nio 

stegen nedan (Figur 1). Studien utformades som en systematisk litteraturstudie. Syftet med en 

litteraturstudie är att skapa en sammanställning av ett ämne genom att utgå från befintlig 

forskning och litteratur utifrån ett bestämt syfte (Polit & Beck 2017). 

  

 

  

Figur 1. Nio steg fritt översatt från Polit och Beck (2017).  

 

Litteratursökning  

Litteratursökning är en avgörande del i en litteraturstudie (Polit & Beck 2017). Syftet 

formuleras i steg 1 och sedan i steg 2 (Polit och Beck 2017) valdes databaser, sökord 

identifierades samt en sökstrategi utformades. Litteraturstudien bestod av sökord från 

databaserna CINAHL och PubMed. Dessa databaser valdes utifrån syftet och studiens område 

omvårdnad. 

 

För att hitta relevanta artiklar inom området omvårdnad valdes databaserna CINAHL som har 

omvårdnad som huvudämne samt PubMed som är medicinskt inriktad. För att hitta relevanta 

artiklar användes terminologi inom de valda databaserna, Medical Headings (MH) i CINAHL 

och Medical Subject Headings (MeSH) i PubMed. Som sökstrategi söktes varje sökord 

individuellt sedan i olika kombinationer. I CINAHL valdes sökorden MM Sleep, MH Inpatients, 

MH Perception, Experienc*, MH Nursing Care och MH Nursing Practice. I PubMed valdes 

sökorden MeSH Sleep, MeSH Patients, MeSH Inpatients, MeSH Perception, Experienc* och 

MeSH Nursing Care. Nursing Practice användes inte i PubMed då det inte fanns som MeSH-

term. Patients or inpatients valdes som sökkombination i PubMed då många artiklar 

innehållande patienter inneliggande på sjukhus försvann när enbart Inpatients användes som 

sökord.  

 

  

Steg 1. Formulera syfte

Steg 2. Välja databaser, 
identifiera sökord samt 
utforma en sökstrategi

Steg 3. Söka och 
identifiera vetenskapliga 

artiklar

Steg 4. Läsa och hitta 
relevanta källor. Icke-

relevanta källor filtreras 
bort efter noggrann 
läsning av titel och 

abstrakt

Steg 5. Fullständig 
inläsning av valda artiklar

Steg 6. Sammanställa 
funnen information utifrån 

de valda artiklarna

Steg 7. Noggrant granska 
artiklarna samt utvärdera 

dessa

Steg 8. Sammanställa 
information och identifiera 

teman

Steg 9. Sammanställa 
resultat samt dra slutsatser
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Databassökning 

I Steg 3 (Polit och Beck 2017) genomfördes databassökningen i de två databaserna med valda 

sökord. Den booelska operatorn AND användes för att kombinera olika sökord för att smalna 

av och rikta sökningen mot syftet. Några sökord kombinerades med den booelska operatorn OR 

för att bredda sökningen för att få fler antal träffar. Experienc* söktes i fritext och med 

trunkering (*) i både CINAHL och PubMed. Trunkering innebär att ordets alla böjningar 

kommer med i sökningen (Polit och Beck 2017).   Sökorden i CINAHL användes i fem olika 

kombinationer. Perception och Experienc* samt Nursing Care och Nursing Practice 

kombinerades med den booelska operatorn OR för att säkerställa att inga relevanta artiklar 

skulle försvinna. .  I CINAHL söktes sökordet Sleep som Major CINAHL Heading (MM) för 

att endast få artiklar som hade sömn som huvudämne. De andra sökorden söktes som Major 

Heading (MH). Kombinationssökningarna som genomfördes i CINAHL var (MM Sleep AND 

MH Inpatiens), (MM Sleep AND MH Inpatients) AND (MH Perception OR Experienc*), (MM 

Sleep AND MH Inpatiens) AND (MH Nursing Care OR MH Nursing Practice) samt (MM 

Sleep AND MH Inpatiens) AND (MH Perception OR Experienc*) AND (MH Nursing Care 

OR MH Nursing Practice). Samtliga sökord i PubMed förutom Experienc* söktes som MeSh-

termer. Sökorden i PubMed användes i sex olika kombinationer. Sökorden Patients och 

Inpatients kombinerades med den booelska operatorn OR för att utesluta att några relevanta 

artiklar skulle försvinna. Kombinationssökningarna som genomfördes i PubMed var (MeSH 

Sleep) AND (MeSH Patients OR MeSH Inpatients), (MeSH Sleep) AND (MeSH Patients OR 

MeSH Inpatients) AND (MesH Perception AND Experienc*), (MeSH Sleep) AND (MeSH 

Nursing Care) samt (MeSH Sleep) AND (MeSH Nursing Care) AND (MeSH Patients OR 

MeSH Inpatients). Samtliga sökord och sökkombinationer redovisas i tabell 1 och tabell 2. 

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var artiklar publicerade mellan 2009-01-01 och 2019-01-29 (CINAHL) eller 

inom en 10års-period (PubMed). Artiklarnas forskning skulle vara utförda på sjukhus samt vara 

Peer Reveiwed. Exklusionskriterier var artiklar med personer under 18 år samt artiklar 

publicerade på andra språk än engelska. 
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Tabell 1. Databassökning i CINAHL 19-01-29 

CINAHL Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 MM Sleep 5369 
   

S2 MH Inpatients 30848 
   

S3 MH Perception 18159 
   

S4 Experienc* (fritext) 226505 
   

S5 MH Nursing Care 6956 
   

S6 MH Nursing Practise 14067 
   

S7 S1 AND S2 112 33 13 13 

S8 S3 OR S4 241330 
   

S9 S5 OR S6 20681 
   

S10 S7 AND S8 27 15(12) 11(11) 11(11) 

S11 S1 AND S9 44 14(8) 3(3) 3(3) 

S12 S7 AND S8 AND S9 3 3(3) 2(2) 2(2) 

Totalt 
  

42 13 13 

MH= Major Heading, MM= Major CINAHL Heading, S= Sökningar och Dubbletter ( )= intern. 
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Tabell 2. Databassökning i PubMed 19-01-29 

PUBMED Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 MeSH Sleep  23780 
   

S2 MeSH Patients  24472 
   

S3 MeSH Inpatients 10870 
   

S4 MeSH Perception 150749 
   

S5 Experienc* (fritext) 497146 
   

S6 MeSH Nursing Care  26948 
   

S7 S2 OR S3 24472 
   

S8 S4 AND S5 423352 
   

S9 S1 AND S7 144 29(7*) 8(7*) 8(7*) 

S10 S1 AND S7 AND S8 32 11((8))(3) 4((4)) 4((4)) 

S11 S1 AND S6 86 4((1)) 1((1)) 1((1)) 

S12 S1 AND S6 AND S7 5 2(1)((1)) 1((1)) 1((1)) 

Totalt 
  

25 1 1 

MeSH = Medical Subject Heading och dubbletter ( )= intern (*)=extern (( ))=både intern och 

extern 
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Urval 

Urvalsprocessen genomfördes i tre steg genom att bearbeta steg 4 till 7 enligt (Polit & Beck 

2017), se Figur 1. I varje urval granskades artiklarna för att sedan filtrera bort de artiklar som 

inte överensstämde med litteraturstudiens syfte. Artiklar som filtrerades bort var inte tillräckligt 

vetenskapliga eller frångick valda inklusions- och exklusionskriterier (Polit & Beck 2017).  

  

Urval 1 

I Steg 4 (Polit och Beck 2017) lästes artiklarnas titel och abstrakt för att sedan filtrera bort icke-

relevanta artiklar. Totalt lästes 453 artiklar. Efter att ha läst titel och abstract valdes 65 artiklar 

ut i CINAHL varav 23 var dubbletter, vilket innebar att 42 artiklar återstod. I PubMed valdes 

46 artiklar ut varav 21 var dubbletter, vilket innebar att 25 artiklar återstod. Artiklar i urval 1 

som frångick föreliggande litteraturstudies syfte eller som inte var lämpliga för de valda 

inklusions- och exklusionskriterierna filtrerades bort.  

  

Urval 2 

 I Steg 5 (Polit & Beck 2017) gjordes en fullständig inläsning av artiklarna vilket innebar att 

alla artiklarnas delar lästes. Vidare i Steg 6 (Polit & Beck 2017) sammanställdes och 

analyserades artiklarna. Analysen resulterade i 29 artiklar i CINAHL varav 16 var dubbletter, 

vilket innebar att 13 artiklar återstod. I PubMed resulterade analysen i 14 artiklar varav 13 var 

dubbletter, vilket innebar att 1 artikel återstod. Totalt valdes 14 artiklar varav nio kvantitativa, 

fyra kvalitativa och en mixad metod. Artiklar som filtrerades bort innehöll bland annat personer 

under 18 år, artiklar skrivna på andra språk än engelska och artiklar med för stort fokus på 

sjuksköterskors upplevelse istället för påverkansfaktorer för patienten.  

  

Urval 3 

Steg 7 innebar att samtliga artiklar granskades noggrant enligt Polit och Becks (2017) 

granskningsmallar för kvalitativa “Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research 

Report” samt för kvantitativa “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research 

Report” artiklar, för att säkerställa artiklarnas kvalité. Granskningsmallarna bedömde titel, 

abstrakt, introduktion, metod och diskussion. Alla 14 artiklar uppnådde kraven av 

kvalitetsgranskningen. De utvalda artiklarna fördes in i en artikelmatris. I artikelmatris ingår 

författare, årtal, land, syfte, metod samt resultat (Bilaga 1).   

   

Databearbetning och analys 

I Steg 8 (Polit & Beck 2017) bearbetades artiklarna och skrevs ut i pappersform för att skapa 

en överblick av artiklarnas innehåll. De numrerades från 1-14 för att enklare särskiljas. 

Artiklarna lästes flertalet gånger enskilt och diskuterades och reflekterades tillsammans 

författarna emellan. Likheter och skillnader i artiklarna sammanställdes och teman kunde 

identifieras genom överstrykningspennor. Därefter användes Post it-lappar i olika färger för att 

skapa en tydligare struktur gällande de olika teman som identifierats. På artikelns framsida 

sattes de färgkodade Post it-lapparna som beskrev vilket eller vilka teman artikeln innehöll samt 

utvalda nyckelord. I steg 9 (Polit & Beck 2017) sammanställdes resultaten. Det gjordes genom 

att strukturerat gå igenom varje nyckelord i artiklarna för att få fram ett sammanställt resultat. 

Tre huvudteman och fem underteman framkom. Sjukhusmiljö med underteman störande 

rumsfaktorer, vårdmiljöns påverkan på patienters integritet och hemlik miljö. 

Sömninterventioner med underteman sömnstörande och sömnfrämjande. Symtomupplevelse 

utan underteman. Samtliga teman utmärkte sig efter noggrann läsning av artiklarna. 

Underteman skapades genom uppdelning av de huvudteman som framkom.  
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Forskningsetiska ställningstaganden 

Föreliggande litteraturstudie innehåller kvalitetsgranskade artiklar som granskats enligt Polit & 

Becks (2017) granskningsmallar. Personliga tolkningar av artiklar får inte göras genom att 

utesluta eller göra om resultat av en forskning (Polit & Beck (2017). Därav har resultatet 

redovisats med stor noggrannhet. Samtliga artiklar i litteraturstudiens resultat har kontrollerats 

att de genomgått granskning av en etisk kommitté eller ansetts vara etiskt försvarbara. 

Författarna hade som avsikt att bearbeta artiklarna till litteraturstudien objektivt. För att undvika 

egen tolkning eller förvrängningar av artiklar användes engelskt-svenskt översättningsprogram 

när behovet fanns. Artiklarna lästes individuellt för att sedan läsas tillsammans för 

säkerställande av korrekt tolkning av artiklar. På så vis framkom sanningsenlig information och 

trovärdighet i litteraturstudien. Samtliga referenser har presenterats enligt referensmanualen 

Harvard KAU (Karlstads universitetsbibliotek 2016).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus 

utifrån ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. Till grund för resultatet användes 14 artiklar 

varav nio kvantitativa, fyra kvalitativa och en mixad metod. Samtliga artiklar finns redovisade 

i bilaga 1. Dataanalysen resulterade i tre teman och fem underteman. Sjukhusmiljö med 

underteman störande rumsfaktorer, vårdmiljöns påverkan på patienters integritet och hemlik 

miljö. Sömninterventioner med underteman sömnstörande och sömnfrämjande. 

Symtomupplevelse utan underteman. 

 

 
Figur 2. Faktorer som påverkar sömn på sjukhus. 

 

Sjukhusmiljö 

En avgörande faktor för patienters förmåga till god sömn på sjukhus var miljön. Det involverade 

hur patienter hade det omkring sängplatsen till hela avdelningens klimat (Salzmann-Erikson et 

al. 2015 

). Miljön på sjukhus ansågs inte optimal för att främja patienters sömn (Gellerstedt et al. 2014; 

Honkavuo 2018). Istället för att följa avdelningens sovrutiner hade patienter önskemål om att 

följa sina egna sömnrutiner för att underlätta insomningen (Gellerstedt et al. 2014).  

  

Störande rumsfaktorer 

Patienternas individuella ljudkänslighet påverkade hur mycket eller lite patienter ansåg ljud 

störande (Locke & Pope 2017).  Ljud ansågs vara en vanlig bidragande faktor till att patienter 

upplevde försämrad sömn på sjukhus (Büyükyilmaz et al. 2011; Costa & Ceolim 2013; Delaney 

et al. 2018; Honkavu 2012; Hultman et al. 2012; Gellerstedt et al. 2014; Grossman et al. 2017; 

Jones & Dawson 2012; Locke & Pope 2017; Salzmann-Erikson et al. 2015; Vincensi et al. 

2016; Yilmaz et al. 2012; Zhang et al. 2013). De ljud som var sömnstörande faktorer på sjukhus 

var bland annat personal, alarm (Delaney et al 2018; Grossman et al. 2017; Vincensi et al. 

2016), dörrar (Delaney et al. 2018; Locke & Pope 2017), medicinsk utrustning (Zhang et al. 

2013), snarkningar (Delaney et al. 2018), skor, telefon (Yilmaz et al. 2012) samt ljud från andra 

patienter (Locke & Pope 2017; Zhang et al. 2013). De flesta patienter rankade ljud som en av 

Sjukhusmiljö

SymtomupplevelseSömninterventioner
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de tre främsta sömnstörande faktorerna (Büyükyilmaz et al. 2011; Delaney et al. 2018;Jones & 

Dawson 2012; Yilmaz et al. 2012).  

  

Belysning var problematiskt när det gällde främjande av sömn på sjukhus (Costa & Ceolim 

2013; Delaney et al. 2018; Jones & Dawson 2012; Yilmaz et al. 2012). Ljusstyrkan var lägst 

mellan klockan 01-05 och högst mellan klockan 05-24 (Delaney et al. 2018). Ljusstyrkan var 

starkare vid sköterskeexpeditionen än inne i patientrummen (Jones & Dawson 2012). 

  

Rumstemperatur upplevdes av många patienter som en störande faktor för sömnen 

(Büyükyilmaz et al. 2011; Costa & Ceolim 2013; Grossman et al 2017; Honkavuo 2018). 

Bristen på frisk luft var en faktor som påverkade patienternas sömn till det sämre (Yilmaz et al. 

2012).  

  

Faktorer som var viktiga för sömnupplevelsen var bekväma sängar, sängkläder och kuddar 

(Yilmaz et al. 2012). Patienter uttryckte en besvikelse över obekväma sängar (Costa & Ceolim 

2013; Gellerstedt et al. 2014; Grossman et al. 2017; Yilmaz et al. 2012), hårda madrasser, 

obekväma kuddar där skyddsplasten på kudden var obekväm (Gellerstedt et al. 2014) och 

upplevde att en sjukhussäng kunde leda till sämre sömn (Hultman et al. 2012). 

  

Vårdmiljöns påverkan på patienters integritet 

Bibehållande av integriteten var viktigt för patienter. I sjukhusmiljön kunde integriteten bli 

hotad, något som ofta påverkade sömnen på ett negativt sätt (Gellerstedt et al. 2014; Honkavuo 

2018). Patienters integritet blev hotad när de tvingades dela sal med andra patienter. De beskrev 

att den ofrivilliga kontakten med andra patienter väckte många känslor såsom oro och empati 

för de andra patienterna, något som i sin tur påverkade sömnen negativt. Sjuksköterskor som 

pratade om andra patienters sjukdomstillstånd i samma rum (Gellerstedt et al 2014) eller 

sjuksköterskor som genomförde omvårdnad när andra patienter befann sig i samma rum 

genererade obehagliga känslor (Costa & Ceolim, 2013; Gellerstedt et al 2014). Många patienter 

uttryckte oro över att störa andra patienter i sina försök till att sova, snarare än att bli störd själv. 

Enkelrum möjliggjorde chansen att bibehålla integriteten. Bevarande av integriteten på sjukhus 

visade sig ha en positiv inverkan på sömnen (Gellerstedt et al. 2014). Patienter sov sämre när 

de delade sal med tre eller fler patienter i jämförelse med om de hade sovit i enkelrum (Park & 

Kim 2017; Yilmaz et al. 2012). 

  

Hemlik miljö  

Många patienter uttryckte en önskan om att skapa en mer hemlik miljö för att kunna följa 

sömnrutiner de var vana vid (Gellerstedt et al. 2014). Patienter påstod att de sov sämre på 

sjukhus än i sin hemmiljö. De sov färre timmar (Costa & Ceolim 2013; Delaney et al 2018; 

Yilmaz et al. 2012), vaknade tidigare på sjukhus, gick och la sig tidigare än hemma och blev 

störda i sin sömn (Costa & Ceolim 2013). Patienter uttryckte förståelse för de miljöbaserade 

faktorerna och förväntade sig att sova sämre på sjukhus än hemma (Delaney et al. 2018; 

Hultman et al. 2012). De patienter som spenderade kortast tid på sjukhus hade högre grad av 

sömnkvalitet (Park & Kim 2017).  

  

Sömninterventioner 

Patienter och sjuksköterskor delade inte alltid samma uppfattning om vilka faktorer som 

påverkade patienters sömn (Grossman et al. 2017; Vincensi et al. 2016). I samband med 

sjukhusvistelse var patienter medvetna om att omvårdnadsinterventioner var nödvändiga och 

att de ibland var tvunget att genomföras trots uppvaknande ur sömn (Hultman et al. 2012). Vissa 
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sjuksköterskor ansåg att miljöbaserade faktorer i stor utsträckning inte gick att ändra på utan 

menade att patienter fick vila vid hemkomst (Delaney et al. 2018). 

 

Sömnstörande 

Flertalet faktorer i sjuksköterskans arbetsuppgift upplevdes störande för patienten. Omvårdnad 

under natten (Costa & Ceolim 2013; Hultman et al. 2012; Yilmaz et al. 2012; Zhang et al. 

2013), vårdpersonal som gick in och ut ur rummet (Büyükyilmaz et al. 2011; Yilmaz et al. 

2012; Zhang et al. 2013), blodprover (Grossman et al. 2017; Hultman et al. 2012), 

läkemedelsintag (Costa & Ceolim 2013) samt kontroll av vitala parametrar om natten (Vincensi 

et al. 2016). Medicinsk utrustning som infarter och sonder upplevde patienter som försvårande 

av nattlig mobilisering, vilket fick dem att känna sig instängda (Gellerstedt et al 2014). Behovet 

av kontroll över sin situation var stark när patienter blev inlagda på sjukhus och det fanns en 

oro över att inte veta vad som skulle hända. När patienter inte fick uppleva delaktighet i vården 

bidrog det till negativ inverkan på sömnen. Majoriteten av patienterna önskade en mer 

individualiserad vård där sjuksköterskor följde önskemål som fanns (Gellerstedt et al. 2014). 

Patienter som vårdats på sjukhus eller opererats flera gånger sov i regel bättre än de som vårdats 

eller opererats för första gången. En negativ effekt på sömnen infann sig hos patienter vars 

operation skjutits upp av olika anledningar i jämförelse med de patienter vars operation blivit 

av i tid (Yilmaz et al. 2012). 

 

Sömnfrämjande 

Färre patienter rapporterade ljus och miljö som påverkansfaktorer när de fick sova med 

sovmask (Jones & Dawson 2012). Sovmasker och öronproppar delades ut till patienter som bad 

om det. Sjuksköterskor försökte i största möjliga mån hålla det så mörkt som möjligt på natten, 

även när vård utfördes. Gånghjälpmedel och övrig utrustning placerades så nära patienter som 

möjligt för att undvika oljud när dessa skulle användas (Salzmann-Erikson et al. 2015). En 

förstärkt avskärmningsgardin som dämpade ljud genererade bättre sömn för patienter (Locke 

& Pope 2017). För att göra temperaturen mer lämplig för varje enskild patient kunde fönster 

öppnas åt patienter som upplevde temperaturen för varm medan filtar delades ut till patienter 

som frös (Salzmann-Erikson et al. 2015). Filtarna ansågs av patienter vara en av de mest 

sömnfrämjande faktorerna (Vincensi et al. 2016). En renbäddad säng var en faktor som 

påverkade sömnen positivt (Gellerstedt et al. 2014). Smärtlindring var enligt sjuksköterskor en 

viktig faktor för att främja patienternas sömn (Salzmann-Erikson et al. 2015).  

 

Omvårdnad på ett respektfullt sätt av sjuksköterskor stärkte integriteten, vilket hade en positiv 

effekt på sömnen (Gellerstedt et al. 2014). Sjuksköterskor upplevde att en god relation till 

patienten var en stark sömnfrämjande faktor (Honkavuo 2018; Salzmann-Erikson et al. 2015). 

Då alla individer är olika krävs en dialog mellan sjuksköterskor och patienter för att anpassa 

vården till den enskilda patientens behov, där sömn är en grundsten (Salzmann-Erikson et al. 

2015). Inför varje nattskift började sjuksköterskor passet med att presentera sig samt erbjuda 

lugnande samtal inför natten, vilket hade lugnande effekt på patienterna. Under samtalen fick 

patienter berätta om sina tankar och den upplevda oron, något som besvarades av 

sjuksköterskorna. Samtala med patienter var enligt sjuksköterskorna en enkel strategi med 

mycket god effekt (Salzmann-Erikson 2015). Sjuksköterskor som höll patienterna 

välinformerade, omhändertagna och en avdelning som skapade en trygg känsla hade en positiv 

inverkan på sömnen. 
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“The most important thing that influences my sleep is that I know what is going to happen. If you know 

what’s planned and that there is a plan I can feel calm and relaxed and then I can sleep” 

 (Gellerstedt et al. 2014, s. 183) 

 

Kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor kunde vara verbal och icke-verbal. 

Kroppsspråk, tonläge och ansiktsuttryck spelade stor roll för hur sjuksköterskor upplevdes av 

patienter (Gellerstedt et al. 2014). Sjuksköterskor ansåg att det hade stor betydelse för patienters 

sömn att sjuksköterskorna talade med låg röst och rörde sig så tyst som möjligt när de gick in 

och ut ur patientrummen (Salzmann-Erikson et al. 2015; Zhang et al. 2013).  

 

För patienter som hade svårt att sova i flersal erbjöd sjuksköterskorna patienter skärmar som 

skapade känslan av ett eget rum, vilket hade en lugnande effekt inför natten. En sömnfrämjande 

faktor var att sjuksköterskor i den mån det gick placerade oroliga och högljudda patienter i 

enkelrum. En annan sömnfrämjande faktor var att patienter med demenssjukdom eller patienter 

som var mycket oroliga fick sova i korridoren då de sov bättre där. Det ledde till att de 

kvarvarande patienterna i salen kunde få en lugnare och sömnfrämjande miljö (Salzmann-

Erikson et al. 2015).  

 

“He could not sleep at night and he also said that it was a problem… Everything was fine during the 

day and then he was in his room, but at night it just wasn't possible. We moved him to the corridor and 

then he slept like a little god”  

(Salzmann-Erikson 2015, s. 360).  

 

Symtomupplevelse 

När sjukdom inträffar är det i många fall nödvändigt att vårdas på sjukhus, ofta var det inte av 

egen önskan utan tvunget för att återfå hälsa. I samband med sjukdom uppstod enligt 

sjuksköterskor ett lidande hos patienterna som kunde försämra sömnen. Vård på sjukhus 

innebar förändringar som skiljde sig från det normala livet, något som kunde upplevas som 

stressande. Många patienter hamnade i en existentiell livskris där funderingar kring huruvida 

det fortsatta livet skulle komma att se ut (Honkavuo 2018). Patienters upplevda hälsostatus samt 

symtomupplevelse av exempelvis smärta och oro påverkade sömnkvalitéten på sjukhus 

(Gellerstedt et al. 2014).  

  

Smärta bedömdes vara en av de tre mest besvärande faktorerna som förhindrade patienters 

sömn på sjukhus (Büyükyilmaz et al. 2011; Costa & Ceolim 2013; Grossman et al. 2017; 

Hultman et al. 2012; Vincesi et al. 2016; Zhang et al. 2013). Smärta påverkade patienterna 

negativt och hindrade dem från att röra sig fritt i sängen på natten (Gellerstedt et al. 2014). Trots 

att patienter ofta var smärtpåverkade upplevde sjuksköterskor att deras patienter inte alltid 

informerade dem om att de hade smärta (Salzmann-Erikson et al. 2015). Utöver smärta var 

fatigue (Costa & Ceolim 2013), hosta, dyspné (Zhang et al. 2013) och hunger faktorer som 

påverkade patienters sömn på sjukhus (Gellerstedt et al. 2014; Park & Kim 2017). Patienter 

beskrev psykiska faktorer såsom ångest (Gellerstedt et al. 2014; Grossman et al. 2017; Jones & 

Dawson 2012), rädsla och oro över vad som skulle ske i framtiden (Costa & Ceolim 2013; 

Gellerstedt et al. 2014; Honkavuo 2018; Yilmaz et al. 2012; Zhang et al. 2013) samt saknaden 

av sin familj och vardagslivet (Costa & Ceolim 2013, Zhang et al. 2013) som bidragande 

faktorer till sämre sömn på sjukhus (Gellerstedt et al. 2014). Sjuksköterskor ansåg att sjukdom 

var något som ofta ledde till oro och psykisk instabilitet. Nattetid tenderade patienternas jobbiga 

tankar och känslor att öka, något sömnen påverkades negativt av (Salzmann-Eriksson et al. 
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2015). Patienter med en kronisk sjukdom sov sämre på sjukhus än de utan en kronisk sjukdom. 

Ju bättre patienterna upplevde sin hälsostatus, desto bättre sömnkvalitet (Gellerstedt et al. 2014; 

Park & Kim 2017).  

 

Patofysiologiska faktorer som spelade in var medicinsk diagnos där neurologisk och urologisk 

sjukdom var de diagnoserna som genererade sämst sömnkvalitet. Ett samband mellan ökade 

poäng för ADL (Activity of Daily Living), IADL (Instrumental Activities of Daily Living), S-

GDS (Short-Geratric Depression Scale) och försämrad sömnkvalitet påvisades (Park & Kim 

2017).   
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Diskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus 

utifrån ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. De teman som arbetades fram var Sjukhusmiljö 

med underteman störande rumsfaktorer, vårdmiljöns påverkan på patienters integritet och 

hemlik miljö. Sömninterventioner med underteman sömnstörande och sömnfrämjande. 

Symtomupplevelse utan underteman. 

  

Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom att olika slags ljud var en av faktorerna som upplevdes 

mest störande och hade störst inverkan gällande störd sömn på sjukhus. Det styrks av Wilson 

et al. (2017). Patienter som vårdades i högljudda sjukhusmiljöer löpte större risk att drabbas av 

negativa konsekvenser än de som vårdats i tystare sjukhusmiljöer (Wilson et al. 2017). Ljud 

ansågs vara den miljöfaktor som påverkade patienters sömn mest. Överhörda konversationer 

samt ljud från medicinsk utrustning som pulsoximeter och larm från hjärtmonitorer bedömdes 

som mest sömnstörande (Bihari 2012). Sömnkvalitéten rankades av patienter som var 

inneliggande på intensivvårdsavdelning i tio olika länder som medelmåttig. Sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningen utförde icke-farmakologiska sömninterventioner som exempelvis 

reducering av ljud som sjuksköterskorna stod för, minskning av omvårdnadsinterventioner som 

utfördes under natten samt dämpning av belysningen (Hofhuis et al. 2018). Samtliga 

sömninterventioner påvisades ha effekt i litteraturstudiens resultat. Rankningen av endast 

medelmåttig sömn trots dessa omvårdnadsåtgärder kan tyda på skillnader i och med att 

forskningen var gjord på intensivvårdsavdelning. I litteraturstudiens resultat framkom att 

patienter som tilldelats sovmask inte stördes lika mycket av belysning och den omkringliggande 

miljön (Jones & Dawson 2012). Då belysning ofta är nödvändigt när sjuksköterskor utför 

omvårdnadsinterventioner kan sovmasker vara ett bra alternativ för att slippa störa patienter vid 

omvårdnad nattetid.  

 

I Hendersons (1969) behovsteori är ett av de 14 omvårdnadsbehov som tidigare nämnts, 

behovet av sömn och vila. Det faller under sjuksköterskors uppgift att i största möjliga mån 

undanröja irriterande stimuli såsom obehagliga och störande ljud. Allt som medför en känsla 

av välbehag hos patienter ökar möjligheten till god sömn (Henderson 1969). Alla patienter 

upplevde inte ljud i sjukhusmiljön som störande. Endast 3,6 procent i Cunha och Silvas (2015) 

forskning tyckte att ljudnivån var hög eller mycket hög, medan 96,4 procent av deltagarna ansåg 

att ljudnivån på sjukhus var låg eller hanterbar. All vård ska utföras utifrån varje patients 

individuella förutsättningar och önskemål (Henderson 1969; SFS 2018:821; Svensk 

sjuksköterskeförening 2016b). Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskor ska ta hänsyn 

till patienters individuella förutsättningar och förnimmelse av vad hälsa är för varje enskild 

individ (Svensk sjuksköterskeförening 2016b). Enligt Gellerstedt et al. (2015) uttryckte 

sjuksköterskor en önskan om att skapa möjligheten till sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder och 

att följa patienters önskemål. Däremot var det svårt att genomföra på grund av tidsbrist och 

avdelningsrutiner som inte optimerade det. Istället togs ofta enkla åtgärder till i form av 

farmakologiska behandlingar för att patienter skulle somna. Det var något som genererade 

negativa känslor hos sjuksköterskorna då deras förhoppning var att kunna lyssna på önskemålen 

patienterna uttryckte och kunna erbjuda mer tid för sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder 

(Gellerstedt et al. 2015). Det är något som bör prioriteras högre då sjuksköterskor enligt ICN:s 

etiska kod ska förebygga sjukdom, lindra lidande, främja och återställa hälsa gentemot sina 

patienter. I sjuksköterskors profession ingår det att förstå vikten av miljöns betydelse för hälsan 

samt utföra arbete som främjar en säker och hälsosam miljö (Svensk sjuksköterskeförening 

(2017). Patienterna visade förståelse för den icke-sömnfrämjande miljön och förväntade sova 

sämre på sjukhus än i sin hemmiljö enligt Delaney et al. (2018) och Hultman et al. (2012).  
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Inskränkning av patienters integritet var en sömnstörande faktor som förekom i sjukhusmiljön 

(Gellerstedt et al. 2014; Honkavuo 2018). Ofrivillig kontakt med andra patienter genom 

flerbäddssalar ledde till känslor av exempelvis oro och empati för andra patienter (Gellerstedt 

et al. 2014). Patienter som sov i enkelrum sov bättre än de som delade med tre eller fler patienter 

(Park & Kim 2017; Yilmaz et al 2012). Bryant och Adams (2009) studie om patienters 

upplevelse av att dela rum med patienter av motsatt kön fann att patienter hade både positiva 

och negativa erfarenheter kring det. Många av patienterna tyckte att bristen på information om 

att de skulle placeras i en vårdsal för både kvinnor och män påverkade dem negativt. 

Symtomupplevelse av exempelvis stark smärta gjorde att andra patienter till en början inte 

tyckte att det hade någon betydelse var eller med vilka de blev placerade. Flera av patienterna 

uttryckte att de upplevt sig skapa en bra relation till de andra i vårdsalen medan några uttryckte 

att de undvek de andra genom att skärma av med avskärmningsgardiner. Ingen av deltagarna i 

Bryant och Adams (2009) studie blev tillfrågade om hur sömnen påverkades av att bo 

tillsammans med patienter av motsatt kön. Möjligtvis kan patienter som upplevt obehag och 

försökt isolera sig även känt en påverkan på sömnen på grund av minskad trygghet och 

inskränkt integritet. Ingen av de studier som diskuterats i litteraturstudiens resultat redovisar 

om flerbäddssalarna var mixade, vilket betyder att både män och kvinnor delar rum. 

 

Sömn och smärta tycks ha en korrelation gentemot varandra då smärta leder till sämre sömn, 

medan dålig sömn leder till ökad smärtupplevelse. Det sambandet visades hos patienter med 

Multipel Skleros. Dessa symtom kunde i sin tur leda till depression vilket påverkar livskvalitén 

och förmågan att hantera sjukdom (Amtmann et al. 2015). Ett symtom inträffar sällan enskilt 

utan kan bidra till uppkomsten av nya symtom. Ju fler symtom som integrerar med varandra, 

desto starkare upplevs dem. Enligt ”The Middle-Range Theory of Unpleasant Symptoms: An 

Update” påverkas symtomupplevelsen av tre yttre faktorer, fysiologiska, psykologiska och 

situationsbundna. Delarna ingår i ett sammanhang, vilket innebär att om förändring uppstår i 

någon av dem kommer helhetsupplevelsen förändras för patienten (Lenz et al. 1997). Enligt 

Dodd et al. (2001) uppstår ett symtomkluster när tre eller fler symtom manifesteras. Ökad 

förståelse för vad symtom och symtomkluster innebär skapar möjlighet för sjuksköterskor att 

uppnå symtomlindring hos sina patienter (Dodd et al. 2004; Lenz et al. 1997). Amtmann et al. 

(2015) anser att det är av stor vikt att sjuksköterskor utför sömnfrämjande 

omvårdnadsinterventioner.  

 

Patienter och sjuksköterskor upplevde inte alltid samma betydelse av de faktorer som påverkade 

patienternas sömn. Exempelvis bedömde både patienter och sjuksköterskor ljud som en stor 

sömnstörande faktor men orsaken till de störande ljuden differentierades. Patienterna upplevde 

att sjuksköterskorna samt deras “station” var det som genererade mest ljud medan 

sjuksköterskor upplevde att det var andra patienter som genererade mest ljud. Smärta och att 

sova i en flerbäddssal upplevdes av patienter som sömnstörande faktorer medan sjuksköterskor 

inte identifierade dessa faktorer som störande (Delaney et al. 2018).  

De skilda åsikter mellan patienter och sjuksköterskor som presenteras ovan tydliggör vikten av 

kommunikation. Först när patienter blir tillfrågade om vilka faktorer som stör mest kan 

sjuksköterskor hjälpa patienterna och skapa en sömnfrämjande miljö. I litteraturstudiens 

resultat framkom att tillvägagångssättet när sjuksköterskor kommunicerar med patienter hade 

en betydande effekt på patienters upplevelse av sömn. Det framkom att kommunikationen 

kunde vara verbal och icke-verbal, där tonläge, ansiktsuttryck och kroppsspråk var viktiga 

beståndsdelar. Det styrks av Hendersons behovsteori (1969) då en av de 14 

omvårdnadskomponenterna är att hjälpa patienter kommunicera med andra för att uttrycka 
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behov och känslor. Sjuksköterskor ska fungera som en moder, det vill säga kunna utläsa och 

känna vad patienter försöker uttrycka. Sjuksköterskor ska kunna läsa av patienter oavsett de 

kommunikationssvårigheter patienter kan ha.  Det är av stor vikt av att upprätthålla en god och 

bekväm kroppshållning hos patienterna oavsett om de är sängliggandes eller uppegående 

(Henderson 1969). I litteraturstudiens resultat framkom att patienter uttryckte en besvikelse 

över obekväma sängar, kuddar och sängkläder. Patienter ska av sjuksköterskor bli försedda med 

den säng och sängtillbehör som är lämpliga för patientens behov enligt Henderson (1969).  

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus utifrån 

patient- och sjuksköterskeperspektiv. Syftet föll inom ramen för omvårdnad vilket motiverade 

valet av databaserna CINAHL och PubMed, som enligt Polit och Beck (2017) innehåller 

forskning om omvårdnad samt hälsa och medicin. Databasen PsychInfo valdes bort för att 

tillräckligt material återfanns i databaserna CINAHL och PubMed. I CINAHL användes 

sökorden MM Sleep, MH Inpatients, MH Perception, Experienc* MH Nursing Care, samt MH 

Nursing Practice. Samtliga sökord förutom Experienc* var Major Headings som förkortas MH. 

Sökorden som användes i PubMed var MeSH Sleep, MeSH Patients, MeSH Inpatients, MeSH 

Perception, Experienc* samt MeSH Nursing care. Medical Headings och Medical Subject 

Headings användes för att säkerställa likvärdiga betydelser av sökorden i de båda databaserna. 

Fritextsökning av experienc* gjordes då det inte fanns som indexerat sökord i någon av 

databaserna. Endast sökorden Sleep, Inpatients och Patients var de sökorden som genererade 

träffar som ledde till de utvalda artiklarna som redovisas i bilaga 1. Resterande 

sökkombinationer valdes att redovisas trots att inga nya artiklar tillkommit. Detta för att visa 

att ytterligare sökord i olika kombinationer användes, dock utan att generera till nya relevanta 

artiklar.  

 

Litteraturstudiens tillförlitlighet stärktes av att metoden var lättöverskådlig för läsaren genom 

Polit och Becks (2017) nio steg (Figur 1). Samtliga artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av 

Polit och Becks (2017) två granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Granskningsmallarna genererade en vetenskaplig säkerhet i artiklarna. Flera forskningsmetoder 

istället för en skapade möjligheten till ett starkare resultat. Kvantitativa artiklar genererar oftare 

ett större antal deltagare än kvalitativa artiklar och skapar ett mätbart och tydligt resultat, medan 

kvalitativa artiklar genererar resultat som är beskrivande och fördjupande inom ett ämne. Mixad 

metod innebär en blandning av kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod (Polit & Beck 2017). 

I litteraturstudien användes nio kvantitativa, fyra kvalitativa samt en artikel av mixad metod 

vilket författarna ansåg bidrog till ett bredare resultat och på så vis högre trovärdighet.  

 

Författarna ansåg att litteraturstudien genererade ett globalt resultat då forskningen i de 14 

utvalda artiklarna var gjorda i Asien, Europa, Nordamerika, Oceanien samt i Sydamerika. Det 

ansågs vara en styrka då sömn är ett grundläggande behov hos alla människor världen över. En 

ytterligare styrka i litteraturstudien är att tre av artiklarna var gjorda i Norden, varav två i 

Sverige. Då Sverige är ett land med många kulturer och etniciteter är det av intresse att belysa 

likheter och skillnader olika länder emellan. En svaghet kan vara att ingen artikel belyser 

faktorer som påverkar sömn på sjukhus i Afrika, vilket kunde bidragit till ett globalt resultat 

över alla världsdelar. Resultatet tyder på att ingen tydlig skillnad mellan olika länder kunde 

påvisas gällande faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus. Det styrker litteraturstudien 

då resultatet ger en klinisk implikans som kan användas världen över. En styrka var att 

litteraturstudien innehåller två artiklar som var skrivna av samma författare, Linda Gellerstedt. 
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Författaren har skrivit en artikel utifrån sjuksköterskors upplevelse och en artikel utifrån 

patienters upplevelse, något som kan bidra till intressanta jämförelser. 

 

Tidsspannet som användes för att finna relevanta artiklar till resultatet var 2009-01-01 till 2019-

01-29. Tidsspannet var rimligt för att inkludera tillräckligt med träffar och samtidigt hålla 

resultatet relativt nytt. Den äldsta referensen i litteraturstudien är Henderson (1969). 

Jämförelsen mellan äldre teorier och nyare forskning ansåg författarna som intressant och som 

en styrka i föreliggande litteraturstudie.   

 

Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visade att det fanns tre utmärkande teman innehållande faktorer som 

både var sömnstörande och sömnfrämjande. Ljud var en av de faktorer som flest upplevde som 

sömnstörande. Även omvårdnadsinterventioner upplevdes som sömnstörande. Däremot fanns 

det flera omvårdnadsinterventioner som verkade sömnfrämjande. God kommunikation mellan 

patienter och sjuksköterskor skapade exempelvis en betryggande känsla hos patienter inför 

natten, något som ledde till bättre sömn. Symtomupplevelse exempelvis i form av smärta visade 

sig även påverka sömnen. Sjuksköterskor upplevde dock en bristande kommunikation då de 

inte alltid visste när deras patienter hade ont.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

För framtida forskning föreslås inriktning på enskilda avdelningar inom kirurgi, psykiatri och 

medicin för att påvisa eventuella skillnader. Inriktning på enskilda åldersgrupper samt 

skillnader mellan män och kvinnor kan vara av intresse för fortsatt forskning. Resultatet i 

litteraturstudien visar inga tydliga åldersskillnader och inga skillnader män och kvinnor 

emellan, vilket kan vara en indikator på att mer forskning bör göras.Vidare forskning på 

sjuksköterskors attityd till sömnfrämjande omvårdnadsinterventioner kan ligga i sjukvårdens 

intresse då sjuksköterskor uttryckt bristande kunskap kring ämnet.  

 

Klinisk betydelse 

Kroppens läkningsförmåga, fysiska och psykiska mående präglas av sömn. Därför är det av stor 

vikt att patienter som vårdas på sjukhus för nedsatt habitualtillstånd ska tillgodoses god sömn. 

Många sjuksköterskor upplevde bristande kunskap gällande faktorer som påverkade patienters 

sömn samt sömnfrämjande omvårdnadsinterventioner. Kunskapen om vilka faktorer som 

påverkar patienters sömn på sjukhus är av stor vikt för att sjuksköterskor ska kunna anpassa 

omvårdnaden för att främja sömn. Därför kan litteraturstudien användas som 

diskussionsunderlag och i utbildningssammanhang. ICN:s etiska kod och 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska påtalar vikten av att sjuksköterskor har ett 

eget ansvar för livslångt lärande (Svensk sjuksköterskeförening 2012; Svensk 

sjuksköterskeförening 2017).  
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Bilaga 1. Artikelmatris 

Författare 

årtal och land 

Syfte Metod Huvudresultat 

Büyükyilmaz, F-

E., Sendir, M. & 

Acaroglu, R. 2011. 

Turkiet.  

Utvärdera 

ortopedipatienters nattliga 

smärta, bedöma 

patienternas sömnkvalitét 

och de bidragande 

faktorerna till dålig 

sömnupplevelse på 

sjukhus samt korrelationen 

mellan smärta och sömn 

postoperativt.  

Metod: Kvantitativ 

metod genom en 

korrelationsstudie.  

Datainsamling: 
Enkätundersökning. 

Urval: 
Bekvämlighetsurval 

av deltagare. 

Deltagare: 75 

patienter.  

Bortfall: Ej redovisat. 

Dataanalys: Pearsons 

koefficient.  

Smärta, ljud, 

omvårdnadspersonal och 

miljöfaktorer var enligt 

patienterna de faktorer som 

störde sömnkvalitén.  

Costa, S-H. & 

Ceolim, M-F. 2013 

Brasilien.  

Att identifiera faktorer 

som påverkar patienters 

sömn på vårdavdelningar.  

Metod: Kvantitativ 

metod genom en 

tvärsnittsstudie. 

Datainsamling: 
Observation och 

enkätundersökning. 

Urval: Icke-

slumpmässigt urval 

deltagare.  

Deltagare: 120 

patienter.  

Bortfall: 3. 

Dataanalys: 
Beskrivande statistik. 

Faktorerna som var mest 

frekvent nämnda som störande 

för sömnen var: “starkt ljus”, 

“vårdinterventioner” samt 

“fysiska faktorer som smärta 

och fatigue”.  

Delaney, L., 

Currie, M., Huang, 

H-C., Lopez, V. & 

Van Haren, 

F.  2018. 

Australien.  

Bedöma behovet av 

sömninterventioner genom 

att mäta sömnvaraktighet 

och identifiera de faktorer 

som påverkar patienters 

sömn.  

Metod: Mixad 

metod.genom en 

prospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Datainsamling: 
semistrukturerade 

intervjuer, observation 

och 

enkätundersökning.. 

Urval: 
Bekvämlighetsurval 

av deltagare. 

Deltagare: 144 

patienter och 81 

sjuksköterskor.  
Bortfall: Ej redovisat. 
Dataanalys: 
Deskriptiv statistik 

och Chi-två-test. 

Upplevelsen av patienternas 

sömnkvalité skiljde sig mellan 

patienter och sjuksköterskor. De 

faktorer som upplevdes påverka 

sömnen mest var 

“omvårdnadsljud” och 

miljöbuller.  

Gellerstedt, L., 

Medin, J. & 

Rydell-Karlsson, 

M. 2014. Sverige.  

Utforska och beskriva 

patienters erfarenheter av 

att sova på sjukhus.  

Metod: Kvalitativ 

metod.  

Datainsamling: 
semistrukturerade 

Resultatet delades upp i fyra 

teman: Sjuksköterskors 

beteende mot patienten vid 

bedside, fysiska faktorer, att 
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intervjuer. 

Urval: Strategiskt 

urval av deltagare. 

Deltagare: 38 

patienter. 

Bortfall: 28. 
Dataanalys: 
Kvalitativ 

innehållsanalys.  

känna sig involverad samt 

integritet.  

Grossman, M., 

Anderson, S., 

Worku, A., 

Marsack, W., 

Desai, N., 

Tuvilleja, A., 

Ramos, J., 

Francisco, M., 

Laford, C., 

Balachandran, J., 

Mokhlesi, B., 

Farnan, J., Meltzer, 

D. & Arora, V. 

2017. USA. 

Jämföra läkares, 

sjuksköterskors och 

patienters skillnader i 

upplevelse av 

sömnstörningar på 

sjukhus.  
Bedöma sambandet mellan 

patientrapporterade 

sömnstörningar och 

objektiv sömnvaraktighet.  

Metod: Kvantitativ 

metod med deduktiv 

ansats. 

Datainsamling: 
Bekvämlighetsurval 

av deltagare.  

Urval:166 patienter, 

37 sjuksköterskor och 

28 läkare. 

Bortfall: Ej redovisat.  

Dataanalys: Chi-två-

test.  

Patienter rapporterade att 

smärta, kontroll av vitala 

parametrar, 

omvårdnadsåtgärder, ljud samt 

läkemedelstilldelning var de 

faktorer som störde mest.  

Honkavuo, L. 

2018. Finland.  
Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

perspektiv av sömn på 

sjukhus och hur de kan 

främja patienters sömn 

Metod: Kvalitativ 

studie  

Datainsamling: 
Semistrukturerade 

intervjuer.  

Urval: Strategiskt 

urval av deltagare. 

Deltagare: 20 

sjuksköterskor.  

Bortfall: 6. 

Dataanalys: 
Hermeneutik 

analysmetod 

Resultatet visade att det kunde 

delas upp i tre teman. “Stöttning 

av sömn”, “att känna 

gemenskap med 

sjuksköterskorna” samt “oro 

över sjukhusvistelsen”. Faktorer 

som upplevs påverka sömnen är 

patientens fysiska och psykiska 

status, miljöfaktorer och 

sjuksköterskans arbete.  

Hultman, T., 

Bulette-Coakley, 

A., Donahue-

Annese, C. & 

Bouvier, S. 2012. 

USA. 

Undersöka 

sömnupplevelsen hos 

patienter som vårdas på 

akutavdelning, identifiera 

faktorer som påverkar 

sömnen samt vilka 

omvårdnadsåtgärder som 

påverkar sömnen ur 

patientens perspektiv. 

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Datainsamling: 
strukturerade 

intervjuer. 

Urval: 
Bekvämlighetsurval 

av deltagare.  

Deltagare: 37 

patienter. 

Bortfall: Ej redovisat. 
Dataanalys: 
Innehållsanalys.  

I resultatet kunde tre 

nyckelfaktorer påvisas: 

Sjukhusmiljö, fysiska symtom 

och omvårdnadsåtgärderna 

bidrog till sämre sömnkvalité 

enligt patienterna.  

Jones, C. & 

Dawson, D. 2012. 

Storbritannien. 

Utvärdera kvantiteten och 

kvaliteten av 

sömnkvalitetén hos 

patienter som vårdas på 

IVA.  

Metod: Kvantitativ 

metod. 

Datainsamling: 

Datainsamling bestod 

av tre element. 

Patientjournal, 

skattningsskala och 

Resultatet visade att patienterna 

som ingick i 

interventionsgruppen med 

öronproppar och sovmask 

upplevde bättre sömn. De 

upplevde inte miljöfaktorer som 

lika störande som 
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Identifiera faktorer som 

påverkar sömnen.  
 

Identifiera faktorer som 

främjar sömnen.  
 

Jämföra sömnkvalitét hos  
patienter som vårdas på 

IVA innan och efter de 

fick sovmasker och 

öronproppar.  

enkät.  

Urval: 
Bekvämlighetsurval 

av deltagare. 

Deltagare: 100 

patienter. 

Bortfall: Ej redovisat. 

Dataanalys: 
Innehållsanalys. 
 

kontrollgruppen gjorde. 

Exempel på miljöfaktorer kunde 

vara ljus, ljud och sjukhusmiljö.  

Locke, C. & Pope, 

D. 2017. Kanada.  
Avgöra om en gardin med 

ljuddämpande effekt kan 

påverka patientens 

förmåga att vila samt om 

patienten upplevde någon 

dämpande effekt på 

ljudnivån. 

Metod: Kvantitativ 

longitudinell metod. 

Datainsamling: 
Enkätundersökning. 

Urval: Strategiskt 

urval av deltagare. 

Deltagare: 30 

patienter. 

Bortfall: 2.  

Dataanalys: 
Deskriptiv 

analysmetod. 
. 

Gardinen hade en viss 

förbättring på patienternas 

sömn. Rummens läge på 

avdelningen samt patienternas 

ljudkänslighet hade en inverkan 

på hur bra eller dåligt de sov. 

Park, MJ. & Kim, 

KH. 2017. Japan. 
Identifiera faktorer som 

påverkar sömnen hos äldre 

patienter på sjukhus.  

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittstudie. 

Datainsamling: 

Enkätundersökning. 

Urval: 
Bekvämlighetsurval 

av deltagare. 

Deltagare: 290 

patienter.  

Bortfall: 110. 

Dataanalys: 

Beskrivande statistik, 

Student-t-test, 

ANOVA.  

Resultatet visar att flertalet 

faktorer påverkar den äldre 

patientens sömn på sjukhus. 

Bland annat utbildningsnivå, 

ålder och om patienten bodde 

ensam eller tillsammans med 

någon.  

Salzmann-

Eriksson, M., 

Lagerqvist, L. & 

Pousette, S. 2015. 

Sverige 

Utforska sjuksköterskors 

erfarenheter och strategier 

för att främja 

sjukhusinlagda patienters 

sömn.  

Metod: Kvalitativ 

induktiv metod. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 

intervjuer.  

Urval: Strategiskt 

urval av deltagare. 

Deltagare: 8 

sjuksköterskor.  

Bortfall: Ej redovisat.  
Dataanalys: Burnards 

innehållsanalys.  

Ur resultatet skapades fyra 

sömnfrämjande strategier: 

anpassning av miljön, 

användning av sömnfrämjande 

läkemedel, sömnfrämjande 

samtal och skapande av 

strategisk vårdplan för natten för 

att minimera sömnstörningar. 
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Vincensi, B., 

Pearce, K., 

Redding, J., 

Brandonisio, S., 

Tzou, S. & Meiusi, 

E. 2016. Holland.  

Beskriva de 

omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskor utför för att 

främja patienternas sömn, 

identifiera vilka av dessa 

åtgärder som patienter och 

sjuksköterskor finner mest 

effektiva samt utvärdera 

effekten av en non-invasiv 

metod “The Vital Sleep 

Headband” som påstås 

främja sömn.  

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Datainsamling: 
enkätundersökning. 
Urval: 
Bekvämlighetsurval 

av patienter och 

randomiserat urval av 

sjuksköterskor.  

Deltagare: 34 

patienter och 87 

sjuksköterskor.  

Bortfall: Ej redovisat. 

Dataanalys: 
Beskrivande statistik 

och Student-t-test.   

Resultatet visade att patienter 

rankade omvårdnadspersonal 

som kom in eller gick ut ur 

rummet, kontroll av vitala 

parametrar under natten samt 

smärta som de faktorer som 

påverkade sömnen mest.  
 

Yilmaz, M., Sayin, 

Y. & Gurler, H. 

2012. Turkiet.  

Utvärdera sömnkvalitetén 

hos patienter på kirurgiska 

avdelningar samt 

undersöka vilka faktorer 

som påverkar sömnen.  

Metod: Kvantitativ 

deskriptiv metod. 

Datainsamling: 

Enkätundersökning. 

Urval: Randomiserat 

urval av deltagare. 

Deltagare: 617 

patienter. 

Bortfall: 206. 
Dataanalys: 
ANOVA, Mann-

Whitney U test, 

Student-t-test.   

Miljöfaktorer, personal som går 

in och ut ur rummet, fysiska 

faktorer och 

omvårdnadsinterventioner är 

några av de faktorer som 

upplevdes störande för sömnen 

enligt patienterna. 

Zhang, L et al. 

2013. China.  
Identifiera faktorer som 

påverkar thoraxkirurgiska 

patienter som vårdas på 

IVA samt jämföra 

patienterna och 

sjuksköterskornas 

uppfattning av 

sömnstörande faktorer.  

Metod: Kvantitativ 

metod. 

Datainsamling: 

enkätundersökning. 

Urval: Slumpmässigt 

urval av deltagare över 

65 år. 

Deltagare: 165 

patienter och 40 

sjuksköterskor. 

Bortfall: 13.  
Dataanalys: Chi-två-

test.  
 

De faktorer som påverkade 

patienternas sömn mest delades 

in i tre grupper: “Miljöfaktorer”, 

“patofysiologiska faktorer” och 

“psykiska faktorer”.  

 

 


