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SAMMANFATTNING   

 

Bakgrund   
 

Patienter sover allmänt sämre när de vårdas inom slutenvård. Sömnbrist kan leda till förlängt 

sjukdomstillstånd som därmed kan leda till förlängda vårdtider. Sjuksköterskans roll är att 

identifiera problem, risker och resurser för att planera omvårdnadsarbetet. Tillit mellan 

vårdgivare och vårdtagare bidrar till en ökad känsla av trygghet och förmåga att somna. Att 

främja nattsömn hos patienter inom slutenvård är sjuksköterskans professionella ansvar.  

 

Syfte  
 

Syftet var att belysa hindrande faktorer som påverkar patienters nattsömn inom slutenvård.  

 

Metod  

 

En allmän litteraturöversikt genomfördes. Datainsamling genomfördes i form av en 

artikelsökning i databaserna PubMed och CINAHL. En databearbetning och analys utfördes 

på 15 vetenskapliga artiklar. En innehållsanalys tillämpades för att kategorisera faktorer som 

stör nattsömn hos patienter inom slutenvård.  

 

Resultat 

 

Under analysen identifierades många faktorer som störde nattsömnen för inneliggande 

patienter. Dessa faktorer presenterades under två huvudkategorier som vardera delades in i två 

subkategorier. Ena huvudkategorin var individuella faktorer, som delades in i subkategorierna 

emotionella faktorer och fysiska faktorer. Den andra huvudkategorin var miljöfaktorer, som 

delades in i fysisk miljö och omvårdnad som en hindrande faktor. Två av huvudfynden var att 

det brast i sjuksköterskans professionella bedömningsfärdigheter för att skatta patienters sömn 

och att omvårdnadsåtgärder ofta var en faktor som påverkade nattsömnen negativt.  

 

Slutsats 

 

Slutsatsen var att det fanns en hel del faktorer som påverkade inneliggande patienters 

nattsömn. Många faktorer var risker till bidragandet av sömnbrist, som därav kunde påverka 

hälsan och välbefinnandet. Främjandet av god nattsömn var sjuksköterskans professionella 

ansvar, trots det prioriterades inte sömn för patienter inom slutenvård. 

 

Nyckelord: Sömn, Hälsa, Tillit, Professionellt ansvar. 
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INLEDNING 

 

Sömn är ett grundläggande behov för människans hälsa (Asp & Ekstedt, 2014). Sömn är 

betydande för kroppens återhämtning och speciellt för kroppens egen läkningsprocess (Patel, 

Chipman, Carlin & Shade, 2008) och sömnbrist kan leda till fysiska och psykiska negativa 

konsekvenser (Cook, 2008). Det är vanligt att patienters nattsömn störs på sjukhus (Asp & 

Ekstedt, 2014) och att främjandet av nattsömn inte prioriteras inom slutenvård (Pilkington, 

2013). Det ingår i sjuksköterskans professionella ansvar att identifiera faktorer som påverkar 

nattsömn så den kan främjas, vilket stärker välbefinnandet hos patienter oavsett hälsotillstånd 

(Florin, 2014). Genom att sjuksköterskan identifierar symtom som tyder på sömnbrist kan 

omvårdnadsarbetet planeras och genomföras (Asp & Ekstedt, 2014). Mot den här 

utgångspunkten kommer denna litteraturöversikt att belysa olika hindrande faktorer som 

påverkar sömn för patienter inom slutenvård.  

 

BAKGRUND 

 

Hälsa  

 

Hälsa är ett begrepp som inom omvårdnadsvetenskap definieras som något utöver frånvaro av 

sjukdom och beskrivs som en subjektiv upplevelse som människan känner i det dagliga livet 

(Willman, 2014). Hälsa kan upplevas vid tillstånd då en person är helt frånvarande från 

sjukdom men även då en person är allvarligt sjuk eller döende. Personens egen känsla av 

välbefinnande är kopplat till hälsa (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Hälsa är alltså ett 

begrepp som kan definieras på olika sätt (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014). Nightingale 

(1954) talade om vikten av sömn för läkedom och hälsa, samt sömn som ett andrum från 

smärta och lidande. Om en patient lyckas sova är chansen att smärtor minskar, men om 

patienten inte får sova finns risk att smärtan ökar i intensitet.  

 

Eriksson (2014) förklarar hälsa genom ett hälsokors, där x-axeln visar ohälsa respektive hälsa 

och y-axeln visar upplevd ohälsa och upplevd hälsa. De fyra kvadranterna beskriver hur 

personen upplever sin situation samtidigt som sin fysiologiska hälsa, vilket ger ett holistiskt 

perspektiv. Willman (2014) definierar det holistiska helhetsperspektivet som en helhet där 

kropp, själ och ande spelar in för den upplevda hälsan. World Health Organization (2013) 

definierar hälsa som ett tillstånd där fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande upplevs och 

inte endast när sjukdom eller handikapp är frånvarande. Ytterligare beskrivs olika faktorer 

som kan påverka hälsan, hälsans bestämningsfaktorer, som är en blandning av skydds- och 

riskfaktorer. En skyddsfaktor som tas upp för att främja hälsa är god sömn.  

 

Sömn 

 

En tredjedel av människans liv spenderas sovandes (Patel et al., 2008) och sömnen påverkar 

hur efterföljande dag kommer att framskrida. Medvetandegraden är sänkt under sömn, det är 

dock inte känt hur mycket hjärnaktivitet som pågår. En människa kan inte välja mellan att 

befinna sig i vakenhet eller sömn, däremot kan faktorerna som styr vakenhet påverkas. Att 

somna inom 30 – 45 minuter efter att ha gått och lagt sig och inte ha fler än fem 

uppvaknanden under natten är tecken på god nattsömn (Asp & Ekstedt, 2014).  

 

Sömn är ett tillstånd då kroppen går in i sänkt fysiologisk aktivitet och medvetenhet, som 

delas in i fem olika stadier. Stadie ett är då kroppen håller på att gå in i sömn och kroppens 

medvetenhet sänks och är känslig för störning, vilket gör det närmare till uppvaknande.  
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Stadie två är den sömn som upptar cirka hälften av sovtiden och är grundläggande. Stadie tre 

och fyra är det som kallas för djupsömn, deltasömn eller slow wave sleep. Djupsömn upptar 

cirka 15 – 20 procent av sovtiden och är den del av sömnen då störst återhämtning sker. 

Vanligtvis räcker fyra till fem timmars sömn för att erhålla den djupsömn som kroppen 

behöver (Asp & Ekstedt, 2014). Ett eget stadie är REM-sömn (Rapid Eye Movement) som är 

ett tillstånd då kroppen är nästintill vaken och hjärnans funktioner börjar aktiveras igen 

(Peever & Fuller, 2017). Ögonens rörelser är aktiva medan resten av kroppen är avslappnad, 

vilket hindrar kroppen från att agera. REM-sömn kallas med andra ord för drömsömn, då det 

är under detta stadie som människan drömmer (Asp & Ekstedt, 2014).  

 

Sömnens påverkan på kroppen 

Under sömn sjunker blodtryck, puls, kroppstemperatur, andningsfrekvens, ämnesomsättning 

och stresshormoner i kroppen (Asp & Ekstedt, 2014), samtidigt som immunsystemets 

aktivitet ökar och minnet stärks (Altman, Knauert & Pisani, 2017). Problemlösning, 

koncentrationsförmåga, kommunikation, nytänkande och kreativ förmåga är funktioner som 

återhämtas under sömn. För att befästa ny kunskap behöver hjärnan ha energi att bilda nya 

kopplingar mellan hjärnceller, vilket främjas vid nattsömn. Nattsömn är en period då kroppen 

fyller på med energi och bygger upp det som blivit slitet i vävnader och centrala nervsystemet 

(Asp & Ekstedt, 2014). Det är bevisat att nattsömn påverkar människans hälsa och 

välbefinnande (Altman et al., 2017).  

 

Konsekvenser av sömnbrist  

Sömnbrist uppstår då kroppen inte fått tillräckligt mycket djupsömn (Asp & Ekstedt, 2014) 

och har i längden negativa effekter på fysisk och psykisk hälsa (Gilsenan 2017). Sömnbrist 

kan ge en försämrad läkningsprocess och en ökad känslighet för infektioner (Harrington & 

DeLeskey, 2015). Kroppens egen celldelning påverkas negativt och därmed kroppens 

återhämtning som vanligtvis sker under nattsömn (Patel et al., 2008). Sömn kan leda till att 

livskvaliteten reduceras (Asp & Ekstedt, 2014).  

 

Sömnbrist kan bidra till både kort- och långvariga negativa konsekvenser (Asp & Ekstedt, 

2014). På kort sikt leder det till bland annat koncentration- och minnessvårigheter (Krause et 

al., 2017), ångest, energibrist, försämrad reaktionstid, depression och nedsatt förmåga att 

tänka logiskt och hantera komplexa problem (Asp & Ekstedt, 2014). Sömnbrist kan även 

bidra till humörpåverkan som irritation och tvärt temperament (Harrington och DeLeskey, 

2015). På lång sikt kan sömnrubbningar leda till fetma, diabetes typ 2 (Cappuccio & Miller, 

2012; Price, 2016), metabola förändringar, hjärt- och kärlsjukdomar och en del typer av 

cancer (Price, 2016). Brist på REM-sömn kan leda till nedsatt smärttröskel och 

minnessvårigheter. Det ökar även risken för att insjukna i demenssjukdom, Alzheimers 

sjukdom och Parkinsons sjukdom (Naiman, 2017).  

 

Nattsömn inom slutenvård 

Slutenvård är vård för inneliggande patienter som bedrivs dygnet runt och där personal hela 

tiden finns tillhands. Patienter som kräver mer vård än som kan tillgodoses av öppenvård och 

hemsjukvård skrivs in i slutenvården (Sluten vård, 2012). Sömn är en nödvändighet för 

inneliggande patienters tillfrisknande och en bidragande faktor till att uppnå hälsa (Norton et 

al., 2015; Price, 2016). Patel et al. (2008) beskriver att patienter i allmänhet sover sämre på 

sjukhus än i sin hemmiljö. Altman et al. (2017) menar att sömnen inte bara är betydelsefull för 

hälsan och välbefinnandet, utan även att den lindrar den psykiska påverkan ett 

sjukdomsförlopp innebär.  
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Enligt en studie gjord av Southwell och Wistow (1995) uppgav majoriteten av de 

inneliggande patienterna som tillfrågades att de upplever svårigheter att sova under nätterna 

på sjukhus, även de som inte haft sömnsvårigheter sedan tidigare.  

 

Sjuksköterskans professionella ansvar   

 

I sjuksköterskans profession ingår fyra betydelsefulla ansvarsområden; att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Vård ska ges alla personer oberoende 

av etnicitet, kön, ålder, sexuell läggning och religiös tro (International Council of Nurses, 

2014). Omvårdnad handlar om att förstå en situation och använda sjuksköterskans 

professionella bedömningsfärdigheter för att agera åt en annan individs bästa. Sjuksköterskan 

representerar patienter och deras åsikter genom ett etiskt förhållningssätt, vilket kan leda till 

att patienter känner sig mer inkluderad i sin vård (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). 

Omvårdnadsansvaret kan även innefatta att arbeta efter omvårdnadsteorier och etiska 

ställningstaganden under det dagliga omvårdnadsarbetet och att stötta patienter genom att visa 

empati, respektera deras värderingar och sätta sig in i varje persons unika situation (Lidén, 

2014). Omvårdnadsprocessen är en systematisk och metodisk problemlösningsmodell som är 

målinriktad och dynamisk, då den individuellt anpassar omvårdnaden till varje individ från 

planering till genomförande, samtidigt som respekt visas för integriteten (Florin, 2014).  

 

Omvårdnadsprocessen 

Omvårdnadsprocessen tydliggör sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Den är effektiv att 

implementera i olika situationer inom vården och guidar omvårdnadsarbetet att anpassas till 

individuella behov samt bidrar till välbefinnande (Florin, 2014). Sjuksköterskans primära 

ansvar är omvårdnad (Lidén, 2014). Florin (2014) delar in omvårdnadsprocessen i fem steg, 

datainsamling, omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsplan, genomförande av omvårdnadsåtgärder 

och utvärdering av resultat. Datainsamling visar tydligt sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

och det är då individens behov, problem, risker och resurser identifieras. Denna information 

är värdefull för att kunna urskilja vilka hinder som står i vägen för att en person exempelvis 

ska uppnå en god nattsömn. Det första steget i omvårdnadsprocessen, datainsamling, är det 

steg som belyses i detta arbete.   

 

För att förbättra nattsömn krävs en bedömning av sömnrutiner och en planering av eventuella 

förändringar som kan åtas för att gynna nattsömn (Gilsenan, 2017). Datainsamling bygger 

grunden för att kunna planera omvårdnadsåtgärder genom att samla in information (Florin, 

2014). Frågor som kan ställas är hur lång tid sömnen vanligtvis varar, rutiner kring 

sänggående, rumstemperatur, mediciner, uppvaknanden, klädsel och vad som vanligtvis stör 

patienten (Gilsenan, 2012). Information om patienters unika sömnbehov är betydelsefullt att 

samla in (Florin, 2014) i samråd med patienten för att kunna identifiera olika faktorer 

(Willman, 2013). Denna information underlättar för att kunna planera de omvårdnadsåtgärder 

som kan vidtas för att förbättra den unika patientens nattsömn (Gilsenan, 2017).  

 

Syftet med sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder är att bevara och främja hälsa, förhindra 

ohälsa och att stärka välbefinnande hos personer oavsett hälsotillstånd (Florin, 2014). Det är 

värdefullt att som sjuksköterska ha förståelse för hur sömnstörningar under tiden på en 

vårdavdelning förlänger tillfrisknandet från ett sjukdomstillstånd (Altman et al., 2017).   

Efter identifiering av faktorer som stör nattsömnen, kan omvårdnadsåtgärder planeras och 

genomföras (Florin, 2014). Harrington och DeLeskey (2015) menar att det är sjuksköterskans 

ansvar att skapa en tyst och avbrottsfri miljö för patienter att sova i.  
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Tillit mellan sjuksköterska och patient  

 

Tillit är ett begrepp som är i relation till något eller någon annan, exempelvis relationen 

mellan en vårdtagare och en vårdgivare. Stor del av forskningen har fokuserat på patientens 

tillit till sjuksköterskan och inte relationen mellan de två parterna (Dinç & Gastmans, 2013). 

Enligt Wiklund Gustin och Bergbom (2012) behöver människan tro och tillit till den 

personliga utvecklingen för att optimera förståelsen genom att lita på det en ny person visar 

och berättar. Enligt Kitson, Marshall, Bassett och Zeitz (2013) ökar nivån på vården om 

patienten har tillit till vårdgivaren och Wiechula et al. (2016) menar att om en patient känner 

tillit till den person som vårdar bidrar det till en ökad känsla av trygghet. Wiklund Gustin och 

Bergbom (2012) beskriver att en person behöver trygghet för att kunna slappna av och vila.  

  

Dinç och Gastmans (2013) belyser att uppbyggnaden av tillit i en relation mellan patient och 

sjuksköterska tar tid, tid som vårdpersonal behöver ta med patienter. Enskär och Golsäter 

(2014) förklarar betydelsen av omvårdnad genom att en patient har tillit till vårdgivaren samt 

att denne har rätt kompetens. Dinç och Gastmans (2013) menar att tilliten är dynamisk och 

kan snabbt komma att förändas. Även Rundqvist (2004) menar att det är betydande för 

inneliggande patienter på vårdavdelningar att ha tillit till vårdgivarna för att våga lämna över 

sina kroppar till vården utan att ha full kontroll över sig själva. Det förklaras som att lämna 

över en fullmakt till vården, att vården skyddar patientens kropp, medan patienten sover. Det 

är värdefullt för patienter att känna sig tillräckligt trygga för att kunna slappna av och somna.  

 

Problemformulering  

 

Det är sedan tidigare känt att patienter sover sämre på sjukhus (Patel et al., 2008) och att 

sömnbrist bidrar till att läkningsprocessen förlängs (Asp & Ekstedt, 2014) samt att hälsan 

försämras (Harringtong & DeLeskey, 2015). Detta kan resultera i att sjukdomstillstånd inte 

förbättras och att vårdtiden förlängs (Asp & Ekstedt, 2014). Trots att sjuksköterskan har 

kunskap kring omvårdnadsåtgärder för att främja nattsömn, prioriteras inte detta av 

vårdpersonal (Pilkington, 2013). Det är betydelsefullt att preventivt jobba med att identifiera 

bakomliggande faktorer som stör nattsömn inom slutenvård (Florin, 2014; Pilkington, 2013) 

för att kunna fullfölja omvårdnadsarbetet (Florin, 2014). Sömnbrist kan vara en potentiell risk 

för försämrad hälsa och välbefinnande (Cook, 2008). Det är därför av intresse att belysa vilka 

faktorer som stör nattsömn hos patienter inom slutenvård.  

 

SYFTE  

 

Syftet var att belysa hindrande faktorer som påverkar patienters nattsömn inom slutenvård.  

 

METOD  

 

Val av Metod 

  

Val av metod var en allmän litteraturöversikt, vilket innebär att samla de nuvarande 

forskningsbevisen som finns för att ta reda på vad som är evidensbaserat inom ett specifikt 

område (Polit & Beck, 2017). Syftet med en litteraturöversikt kan vara att sammanställa det 

nuvarande kunskapsläget inom ett område med stöd utifrån forskning. Valda studier beskrivs, 

analyseras och sammanställs.  
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Evidensbaserad omvårdnad ska uppfylla vetenskapliga tillförlitliga kriterier och utifrån dessa 

ska omvårdnadsarbetet planeras i samråd med patienten (Forsberg & Wengström, 2016). 

Henricsson (2012) förklarar en litteraturöversikt som ett sätt att samla en bild av 

forskningsläget för att skapa ett underlag för att bedriva evidensbaserad vård. Forsberg och 

Wengström (2016) förklarar att systematiska litteraturöversikter ska uppfylla ett visst antal 

krav och är mer omfattande än en allmän litteraturöversikt. Relaterat till det tidsspann på tio 

veckor som vi hade att utföra detta arbete gjorde det rimligt att utföra en allmän 

litteraturöversikt kring ämnet nattsömn på vårdavdelning.  

 

Urval  

 
Enligt Henricsson (2012) ska inklusions- och exklusionskriterier formas utifrån syftet och 

problemformuleringen så att endast relevanta vetenskapliga artiklarna inkluderas. Detta kan 

delas in i tre olika delar, avgränsningar, inklusionskriterier och exklusionskriterier. Enligt 

Polit och Beck (2017) ska en litteraturöversikt redogöra för den nuvarande forskningen. Valet 

av artiklar anpassades därför till ett visst tidsspann. Urvalskriterier innefattade vetenskapliga 

artiklar, inte äldre än tio år gamla, alltså publicerade mellan år 2008 och år 2017. Fler kriterier 

var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska för att vi skulle ha möjlighet att 

granska artiklarna. Ytterligare ett urvalskriterie var att alla artiklars deltagare skulle vara 

minst 18 år gamla. Sveriges myndighetsålder är 18 år (Barnombudsmannen, 2015) och valdes 

som referensvärde trots att myndighetsåldern skiftar i välden. Åldersbegränsningen antogs för 

att exkludera patienter som inte självständigt kunde ge samtycke till medverkande i studier. 

Detta i enighet med Polit och Beck (2017), som beskriver att barn inte har samma möjlighet 

till informerat samtycke och därmed måste insamlas genom en förälder eller målsman. 

Inklusionskriterier som valdes var patienter som var inneliggande på en vårdavdelning inom 

slutenvården. Exklusionskriterier som valdes var sömn inom öppen- och hemsjukvården och 

kända sömnstörningar samt artiklar där vi ansåg att landets vård skiljde sig för mycket från 

Sveriges.  
 

Datainsamling   

 

Datainsamlingen genomfördes under november och december år 2017. Två olika databaser 

användes, CINAHL complete och PubMed. CINAHL (Cumulative Index to Nursin and Allied 

Health Literature) innehåller huvudsakligen artiklar som behandlar området omvårdnad och 

riktar sig huvudsakligen till sjuksköterskor. Det finns flera olika versioner av CINAHL, där 

varje version är specifikt inriktad för att optimera sökningar. PubMed (Public Medline)  

innehåller främst artiklar gällande hälsa och medicin. För att söka artiklar i PubMed kan 

MeSH-termer (Medical Subject Headings) eller fritext användas som sökord, var för sig eller 

kombinerat (Polit & Beck, 2017). För att begränsa sökningar i CINAHL och PubMed kan de 

booleska operatorerna AND, OR och NOT användas (Henricsson, 2012).  

 

Databassökning  

Betydande för att datainsamlingen ska beskrivas på ett noggrant sätt är att det tydligt ska 

framgå hur, var och när databassökningen genomförts och vilken sökstrategi som använts, 

gärna i tabellform (Henricsson, 2012). Valen av sökord utgick från syftet och anpassades 

utifrån vilken databas som användes. För att få fram sökord togs hjälp av svensk MeSH, som 

har en funktion som översätter svenska termer till engelska MeSH-termer. Förslag på 

ytterligare sökord kom även under tiden bearbetning av artiklar genomfördes då fler förslag 

anammades från olika artiklar. Både breda sökord som "sleep" och "nursing" användes samt 

smalare sökord som "noise" och "nurse-patient-relations" för att optimera sökningarna.  
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Dessa sökord kombinerades på olika sätt tillsammans med avgränsningar som är nämnda 

under urval. Observera att sökordet "sleep wake disorders" användes för att få fram ytterligare 

artiklar, men artiklar som baserades på redan kända sömnstörningar exkluderades. Sökord 

som användes i PubMed var MeSH-termer samt sökord i CINAHL markerades inte som 

CINAHL-headings [MH] utan valdes ut med hjälp av funktioner på CINAHL:s databas. Se 

tabell 1 för samtliga sökord och hur de kombinerades med hjälp av AND och OR.  

 
Tabell 1. Valda sökordskombinationer för databassökningen i PubMed och CINAHL 

Databas  

Datum  

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa  

abstrakt  

Antal  

lästa 

artiklar 

Antal  

inkluderade 

artiklar   

201117 

CINAHL 

 

(MH "Sleep") AND (MH "Nurse") 

AND (MH "Hospitalized") AND (MH 

"Patients")  

 

26 6 4 3  

 

281117 

CINAHL 

 

(MH "Sleep") AND (MH "Trust")  72 6 6 1 

 

 

281117 

PubMed 

 

"Sleep" [MeSH] OR "Sleep wake 

disorders"[MeSH] AND "Nursing" 

[MeSH] OR "Nurses" [MeSH] OR 

"Nurse-patient-relations" [MeSH] 

AND "Hospital" [MeSH] OR 

"Inpatients"  

[MeSH] 

 

72 12  3 1 

 

 

 

 

291117 

PubMed 

 

"Sleep" [MeSH] AND "Critical Care 

Nursing" [MeSH] 

 

7 2 1 1 

 

291117 

PubMed 

"Noise" [Mesh] OR "Health Facility 

Environment" [Mesh] AND 

"Hospitalization"[Mesh] AND "Sleep 

Deprivation" [Mesh] 

 

2 1 1 1 

 

031217 

PubMed 

 

"Sleep deprivation" [MeSH] AND 

"Inpatients "[MeSH] 

41 9 5 2 

031217 

PubMed 

 

"Sleep" [MeSH] AND "Nursing care" 

[MeSH]  

276 16 6 1 

031217 

PubMed 

 

"Sleep wake disorders" [MeSH] AND 

"Hospitalization"[MeSH] AND "Sleep" 

[MeSH]  

150 14 8 2 

031217 

PubMed 

 

"Sleep" [MeSH] AND "Critical care 

unit" [MeSH] 

395 18 6 1 

Manuella 

sökningar  

     

201117 

PubMed  

Perception of night-time sleep by 

surgical patients in an intensive care 

unit  

 

2 1 1 1 

241117 

PubMed 

Keep calm and have a good night: 

nurses' strategies to promote inpatients' 

sleep in the hospital environment 

 

1 1 1 1 

TOTALT   1044 86 42 15 
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Manuell sökning  

En manuell sökning är när litteratur- och referenslistor studeras i artiklar och böcker för att 

hitta fler källor (Henricsson, 2012). Två artiklar (Nicolás et al., 2008; Salzmann-Erikson et al., 

2016) identifierades genom det här söksättet och inkluderades.   

 

Databearbetning  

 

Efter en databassökning startades databearbetningen, då artiklar valdes ut. Enligt Polit och 

Beck (2017) är en databearbetning ett moment då artiklarna förbereds för dataanalys och all 

data kontrolleras att den är korrekt och konsekvent. Vid val av artiklar gjordes först flertalet 

sökningar i ovan nämnda databaser, för att sedan spara de artiklar vars rubrik tydde på rätt 

ämne. Därefter lästes abstrakt och vid ytterligare intresse och tron om att artikeln skulle 

besvara syftet lästes artikeln i fulltext. Anledningar till att artiklar valdes bort var att de inte 

besvarade syftet eller inte hade ett etiskt godkännande eller övervägande. Pilotstudier och 

litteraturöversikter exkluderades för att belysa originalartiklars resultat. I enlighet med 

Forsberg och Wengström (2016) rekommenderas att exkludera pilotstudier, för att innefatta 

studier av högre kvalitet, samt litteraturöversikter för att endast inkludera originalartiklar. 

Artiklar granskades efter Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering (Bilaga A) samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). De vetenskapliga artiklarna som bedömdes till vetenskaplig kvalitet III 

enligt Sophiahemmet Högskolas kvalitetsgranskning exkluderades från resultatet. Detta för att 

eftersträva bästa möjliga kvalitet i litteraturöversikten. Kvalitet III förklararades närmare i 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag i Bilaga A. Av 42 artiklar som lästes i fulltext 

exkluderades 27 stycken. Sammanlagt inkluderades 13 artiklar som hittades genom flera 

databassökningar och två artiklar söktes fram manuellt. Resultatet av databearbetningen av 

totalt 15 artiklar redovisades i en matris (Bilaga B).   

 

Dataanalys  

 

En innehållsanalys består av fem olika steg för att analysera en vetenskaplig artikel. Vid steg 

ett sker en läsning av texten som ska analyseras flera gånger om, för att bekantas med 

materialet. Vid steg två analyseras vad texten handlar om och olika kodord samlas ihop. 

Under steg tre delas dessa kodord in i olika kategorier och vid steg fyra sammanfattas 

kategorierna. Vid steg fem tolkas och diskuteras resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Innehållsanalys var det vi använde oss av för att analysera vår insamlade data. Vi startade 

genom att artiklarnas abstrakt och syfte lästes igenom för att bestämma om artikeln skulle 

inkluderas. Därefter lästen artiklarna i fulltext och granskades noga genom en individuell 

genomgång. Sedan läste den andra personen samma artikel för att gemensamt besluta om 

inkludering. De artiklar som var relevanta för syftet inkluderades och utifrån det analyserades 

texten och sorterades beroende på vad den handlade om under olika kodord. I analysen 

användes faktorer som kodord, exempelvis ljud, ljus, temperatur och smärta. Dessa kodord 

delades upp i löpande text där mer fakta från de olika artiklarnas resultat och dess referenser 

placerades. Utifrån dessa kodord placerades de senare under olika kategorier, exempelvis om 

det var en faktor tillhörande miljön eller en faktor som tillhörde individuella faktorer. Utifrån 

de inkluderade artiklarnas resultat skapades ett sammanställt resultat som svarade till syftet. 
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En innehållsanalys som utfördes på 15 artiklar skapade tillsammans med matrisen (Bilaga B) 

ett resultat. Under analysen av artiklarnas resultat identifierades hindrande faktorer som 

påverkar nattsömn på vårdavdelningar för patienter och sammanställdes till ett integrerat 

resultat som styrker att flera artiklar säger samma sak.   

 

Forskningsetiska överväganden  

 
Helsingforsdeklarationen är utarbetad av World Medical Association och menar att forskare 

ska avgöra behovet av ny kunskap i relation till deltagarnas hälsa, välbefinnande och intresse. 

Forskningen bör ha oberoende granskare som avgör om forskningen skyddar och värnar om 

liv, värdighet, integritet, autonomi, privatliv och personuppgifter. Helsingforsdeklarationen 

anger riktlinjer för hur medicinsk forskning ska bedrivas för respekt för individen och rätten 

till informerat samtycke (World Medical Association, 2013). Vi arbetade aktivt under hela 

processen med att förebygga plagiering, förvanskning och fabricering.  

 

Informerat samtycke bygger på tre delar; att deltagaren får information om det arbete som ska 

genomföras, att deltagaren förstår informationen och att det ska vara helt frivilligt att delta. 

Det får inte finnas någon yttre påverkan som lockelse, hot eller tvång (Henricsson, 2012). Det 

forskningsetiska tänket kräver att försökspersoner har godkänt medverkan genom informerat 

samtycke. Informerat samtycke stärker den etiska principen att stärka deltagarnas frihet och 

självbestämmande (World Medical Association, 2013).   

 

Enligt Helgesson (2006) definieras forskningsetik som en analys av och reflektion kring 

problem som träffas på i vetenskaplig forskning gällande etiska frågor. Det inkluderar både 

forskningsverksamheten och hur forskning utförs, där det argumenteras och analyseras 

eventuella konsekvenser. Med stöd av Polit och Beck (2017) har detta arbete analyserat om 

samtliga vetenskapliga artiklar har presenterat informerat samtycke, konfidentialitet, 

information om relationen mellan forskare och deltagare samt om forskningen genomgått en 

etisk prövning eller om det utförts någon etisk granskning av etisk kommitté. Samtliga artiklar 

som inkluderades var originalartiklar som innehöll ett etiskt godkännande eller övervägande, 

samt informerat samtycke. Även artiklar som var relevanta för att besvara syftet och hade ett 

etiskt godkännande exkluderades om de inte uppnådde etiska ställningstaganden som vi ansåg 

var viktiga, exempelvis uppdelning av forskningsdeltagare utifrån hudfärg.   

 

RESULTAT  

 

Resultatet består av 15 vetenskapliga artiklar som har analyserats och ur analysen 

identifierades två huvudkategorier och fyra subkategorier. Kategorierna hjälper att svara till 

syftet som var att belysa hindrande faktorer som påverkar patienters nattsömn inom 

slutenvård. Dessa kategorier presenteras i tabell 2.  

 
Tabell 2.  
Huvudkategorier Subkategorier 

  

Individuella faktorer 

 
 Emotionella faktorer  
 Fysiska faktorer  

 

Miljöfaktorer  

 
 Fysisk miljö  
 Omvårdnad som en hindrande faktor 
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Individuella faktorer  
 

Emotionella faktorer 

Emotionella faktorer som påverkade sömnen och sömnkvaliteten var bland annat oro 

(Engwall et al., 2015; Lane & East, 2008; Lei et al., 2009; Menear et al., 2017; Yilmaz, Sayin 

& Gurler, 2012) och ångest (Engwall et al., 2015; Nicolás et al., 2008; Vincensi, 2016). Det 

var vanligt att känslor kring oro och ångest uppkom under natten (Engwall et al., 2015; 

Salzmann-Erikson et al., 2016). Att lida av en sjukdom var ofta kopplat till oro och ångest och 

dessa känslor hade en negativ effekt på sömnen, därav hindrande för patientens återhämtning 

(Salzmann-Erikson et al., 2016). Specifikt belystes patientens oro för sin situation (Nicolás et 

al., 2008; Salzmann-Erikson et al., 2016). Ytterligare emotionella faktorer som identifierades 

var humörförändringar, svårigheter att koncentrera sig, känslan av att vara förvirrad och att 

känna sig spänd i kroppen (Lane & East, 2008). Känslan av att sakna en anhörig belystes även 

som en faktor till sömnbrist (Lei et al., 2009). Engwall et al. (2015) beskrev i sin studie att 

patienter kände rädsla för att tappa kontrollen över sin egen situation, under tiden för 

inneliggande på sjukhus, vilket var hindrande för nattsömnen.  

  

Fysiska faktorer  

Fysiska faktorer som påverkade sömnen och sömnkvaliteten negativt var smärta (Cilingir, 

Hintistan & Ergene, 2016; Menear et al., 2017; Nicolás et al., 2008), hunger (Yilmaz, Sayin & 

Gurler, 2012), illamående, kräkningar och feber (Nicolás et al., 2008).  

  

Miljöfaktorer  

  

Fysik miljö  

Faktorer i miljön som störde sömnen identifierades som ljud (Hamze et al., 2015; Hewart & 

Fethney, 2016; Lane & East, 2008; Nicolás et al., 2008), ljus (Engwall et al., 2015; Hewart & 

Fethney, 2016; Nicolás et al., 2008; Vincensi, 2016; Yilmaz, Sayin & Gurler, 2012), 

temperatur (Lane & East, 2008; Nicolás et al., 2008; Yilmaz, Sayin & Gurler, 2012), dålig luft 

(Cilingir, Hintistan & Ergene, 2016) och en obekväm säng och kudde (Hamze et al., 2015; 

Yilmaz, Sayin & Gurler, 2012). Sjukhusmiljön var inte främjande för patienters nattsömn. 

Sjuksköterskor hade en begränsad möjlighet att påverka miljön på grund av tidsbrist och att 

omvårdnadsåtgärderna för att förändra miljön ej prioriterades av vårdpersonal (Gellerstedt et 

al., 2015). 

  

Många patienter uppgav att de lätt vaknade upp och sedan hade svårt att somna om efter 

uppvaknandet (Cilingir, Hintistan & Ergene, 2016). Detta var ofta till följd av en vanligt 

förekommande faktor i miljön, ljud från omgivningen (Hewart & Fethney, 2016; Lane & 

East, 2008). Ljud identifierades som telefoner som ringde (Cilingir, Hintistan & Ergene, 

2016; Lei et al., 2009; Nicolás et al., 2008), dator- och tv-användande (Salzmann-Erikson et 

al., 2016), ljud från medicinsk apparatur (Lei et al., 2009), alarm (Applebaum, Calo & 

Neville, 2016; Nicolás et al., 2008; Vincensi 2016), kranar, dörrar, fönster och ljud utifrån 

sjukhuset (Cilingir, Hintistan & Ergene, 2016). Ljud från medicinvagnar (Applebaum, Calo & 

Neville, 2016; Yilmaz, Sayin & Gurler, 2012), toalettbesök (Lei et al., 2009) och högljudda 

konversationer där ljudet spridits över avdelningen var faktorer som identifierades som 

störande (Applebaum, Calo & Neville, 2016; Hewart & Fethney, 2016; Lei et al., 2009; 

Nicolás et al., 2008; Vincensi, 2016). Hewart & Fethney (2016) belyste specifikt högljudda 

konversationer från sjuksköterskeexpeditionen.  
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Bristande kunskap hos vårdpersonal om vilka olika ljusfunktioner som fanns att tillgå på 

avdelningen, samt bristande kunskap om ljusets påverkan på sömnen, var faktorer som 

påverkade patienters sömn negativt då lampor ofta lämnades tända (Hewart & Fethney, 2016). 

En del patienter uppgav att rummen var för varma, medan andra patienter uppgav att de frös 

när de skulle sova (Lane & East, 2008). Ytterligare moment som störde sömnen var andra 

patienter i rummet (Cilingir, Hintistan & Ergene, 2016; Salzmann-Erikson et al., 2016; 

Yilmaz, Sayin & Gurler, 2012) och en rubbad sänggångstid under tiden för inläggning 

(Engwall et al., 2015; Vincensi, 2016). Användning av syrgasmask var ett moment som störde 

sömnen (Nicolás et al., 2008). Patienter som legat inne två veckor skattade sämre 

sömnkvalitet under sin andra vecka på sjukhus i jämförelse med den första veckan (Yilmaz, 

Sayin & Gurler, 2012). Lei et al. (2009) beskrev att patienters sömnkvalitet riskerade att 

försämras efter de varit inneliggande på sjukhus, oberoende av vårdtid.   

 

Omvårdnad som en hindrande faktor 

En identifierad faktor som störde sömnen för inneliggande patienter var sjuksköterskans 

närvaro i rummet (Giusti, Tuteri & Giontella, 2016; Nicolás et al., 2008; Salzmann-Erikson, 

Lagerqvist & Pousette, 2016; Vincensi, 2016), specifikt vid utförande av åtgärder. De 

patienter som erhöll omvårdnad under natten skattade sämre sömnkvalitet än de patienter som 

inte hade avbrott under natten (Yilmaz, Sayin & Gurler, 2012), framförallt då åtgärderna 

krävde fysisk kontakt mellan sjuksköterska och patient (Ritmala-Castren et al., 2015). 

Omvårdnadsåtgärder som krävde fysisk kontakt var exempelvis mätning av blodsocker 

(Hamze et al. 2015; Nicolás et al., 2008), blodprov, ompositionering i sängen (Ritmala-

Castren et al., 2015), kontroll av vitalparametrar (Hamze et al. 2015: Vincensi, 2016), 

omläggning av sår (Nicolás et al. 2008) samt hygientvätt (Hamze et al., 2015). Fasta 

avdelningsrutiner visades störa sömnen (Lane & East, 2008; Lei et al., 2009), exempelvis 

administrering av orala läkemedel vid fasta tider (Hamze et al. 2015; Nicolás et al., 2008). I 

en studie gjord av Giusti, Tuteri & Giontella (2016) mättes ett medelvärde på 18,65 

omvårdnadsåtgärder per patient under en natt på en vårdavdelning. Den vanligaste tiden för 

utförande av omvårdnadsåtgärderna var mellan klockan två och sex på morgonen och 

omvårdnadsåtgärderna utfördes med cirka en timmes mellanrum som ofta rapporterades 

väcka patienterna.  

 

Patienterna skattade sin sömnkvalitet sämre än hur sjuksköterskan uppfattade hur patienterna 

hade sovit (Nicolás et al., 2008). Mer än hälften av patienterna som upplevde 

sömnproblematik under vistelse på sjukhus uppgav inte detta självmant till vårdpersonal 

(Cilingir, Hintistan, & Ergene, 2016). Vid tillfrågan av samtliga patienter uppgav mer än 

hälften att sin sömnkvalitet hade varit oacceptabel (Applebaum, Calo & Neville, 2016). 

Bristande dialog mellan sjuksköterska och patient om sömnens vikt kunde bidra till sömnbrist 

och därav negativ påverkan på kroppens läkningsprocess. Vårdpersonals dåliga planering av 

omvårdnadsarbete kunde bidra till fler nattliga avbrott för utförande av omvårdnadsåtgärder 

(Salzmann-Erikson et al., 2016). Att vårdpersonal lät stressade i samtal med patienter kunde 

bidra till att tilliten påverkades negativt. En känsla av att inte känna sig omhändertagen av 

vårdpersonal bidrog till nedsatt trygghet och tillit till vården (Gellerstedt et al., 2015).  
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DISKUSSION  
 

Resultatdiskussion  
  

Oro och ångest var även en hindrande faktor för god nattsömn. Nicolás et al. (2008) 

förklarade att känslan av ångest i samband med oro bidrog till att nattsömnen blev negativt 

påverkad och Vincensi (2016) talade om ångest som en faktor som påverkade nattsömnen 

negativt. Oro och ångest var två faktorer som var återkommande i flera av de inkluderade 

artiklarna. Många av artiklarna ansåg vi talade om att lösa oron och ångesten genom att tala 

med patienterna och skapa tillit mellan vårdgivare och vårdtagare. Ingen artikel tog upp 

användandet av ångestdämpande läkemedel, vilket av egen erfarenhet förekommer en del. I 

vårt resultat presenterades även flera emotionella faktorer som humörförändringar, 

koncentrationssvårigheter, förvirring och känsla av att känna sig spänd i kroppen. Dessa 

känslor var faktorer som bidrog till sömnbrist, antingen genom att inte kunna somna eller 

svårt att somna om efter uppvaknande. Två faktorer som även förklarades som konsekvenser 

av sömnbrist var koncentrationssvårigheter (Krause et al., 2017) och humörsvängningar (Asp 

& Ekstedt, 2014). Detta anser vi visar att emotionella faktorer kan uppkomma av sömnbrist 

men även påverka förmågan till insomnande.  

 

I vårt resultat belystes att en obekväm säng och kudde var en faktor som kunde påverka 

nattsömnen negativt. Nightingale (1954) talade om vikten av sömn för läkedom och hälsa 

samt sömn som ett andrum från smärta och lidande. Hon talade även om att sjuksköterskan 

skulle bädda med omsorg och att säng och sängkläder skulle vara bekväma. På sjukhus 

förknippades sängen med allt som skett under dagen. När patienten sedan skulle sova i samma 

säng resulterade detta ofta till att patienten sov dåligt. Vi anser därav att användning av 

behandlingsrum borde öka.   

 

Vårt resultat presenterade hindrande faktorer i den fysiska miljön som dålig luft, obekväm 

säng, andra patienter i rummet, rubbad sänggångstid och användningen av syrgasmask. Alla 

dessa faktorer är svåra att påverka anser vi. Luften, sängen och flersalsrum har med 

uppbyggnaden av sjukhuset att göra, tillsammans med planeringen och möblering. 

Användandet av syrgasmask är svår att undvika då den är nödvändig för patientens hälsa. Det 

är även förståeligt att avdelningen har en gemensam sänggångstid och att det då är svårt att 

anpassa till varje persons unika önskemål. Vi anser att balansen mellan att bedöma patientens 

behov av omvårdnad i relation till behovet av sömn, för att främja hälsa och välbefinnande, är 

viktigt men ett svårt uppdrag som sjuksköterska. Vi anser inte att sömnen är det viktigaste att 

prioritera inom vården, men om den inte prioriteras alls menar vi i enlighet med Asp & 

Ekstedt (2014) att återhämtningen efter sjukdomstillstånd riskerar att förlängas.  

 

En annan faktor i den fysiska miljön, som togs upp i vårt resultat tog upp, som vi anser är 

lättare att påverka var ljud. Specifikt ljud från telefoner, alarm, medicinvagnar och 

konversationer. Gilsenan (2017) tog upp att för att hålla nere aktiviteten på en vårdavdelning 

nattetid underlättade det för vårdpersonal att placeringen av patienter i behov av mer tillsyn 

placerades nära sjuksköterskeexpeditionen. Vi anser att det kan finnas en risk att dessa 

patienters nattsömn blir negativt påverkad, som belystes specifikt av Hewart & Fethney 

(2016), av att högljudda konversationer kommer ifrån sjuksköterskeexpeditionen. Vi 

reflekterar även över om de patienter som är i behov av mer tillsyn troligtvis har ett särskilt 

nedsatt hälsotillstånd och därmed ett större behov av god nattsömn.    
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Wiklund Gustin & Bergbom (2012) tar upp att sjuksköterskan ska använda sina professionella 

bedömningsfärdigheter för att agera åt en annan individs bästa. I vårt resultat identifierades att 

sjuksköterskan skattade patienters sömn som bättre än hur patienterna själva skattade sin 

sömn. Det fanns även brister i kommunikationen, då patienterna inte självmant uppgav till 

vårdpersonalen att sömnen var ett problem. Detta anser vi leder till svårigheter för 

sjuksköterskan att kunna använda sin kompetens att bedöma behovet av omvårdnad. Därav 

vill vi belysa, i samråd med Florin (2014), att information om patientens unika sömnbehov är 

betydelsefull att samla in och enligt Willman (2013) ska denna insamling ske i samråd med 

patienterna för att kunna identifiera hindrade faktorer för nattsömnen. Florin (2014) 

definierade denna bedömning som datainsamling, första steget i omvårdnadsprocessen, som 

bygger upp grunden för att kunna planera omvårdnad.    

 

Enligt Giusti, Tuteri och Giontellas (2016) studie identifierades ett medelvärde på 18,65 

omvårdnadsåtgärder per natt och de vanligaste tiderna för utförandet av omvårdnad var 

mellan klockan två och klockan sex på morgonen. Det redovisades även att patienterna endast 

fick en timmes paus mellan olika omvårdnadsåtgärder. Vi anser att detta är negativt för den 

sammanhängande nattsömnen hos patienter och om några av dessa åtgärder går att flytta till 

dagtid rekommenderas detta starkt. Detta för att patienter ska få en chans att uppnå djupsömn 

under nattens timmar. Sjuksköterskan bör planera sina åtgärder genom att utvärdera behovet 

av omvårdnad nattetid i relation till vikten av oavbruten nattsömn. Detta anser vi vara ett 

tydligt exempel på sjuksköterskans professionella ansvar. Eftersom Florin (2014) förklarade 

omvårdnad som att bevara och främja hälsa, förhindra ohälsa och stärka välbefinnande hos 

personer oavsett hälsotillstånd, bör alltså omvårdnaden inte ge en större negativ effekt på 

sömnkvaliteten än vad den främjar hälsa.   

 

Studier utöver vårt resultat tog upp att det som störde nattsömnen på vårdavdelningar var ljud, 

ljus (Pilkington, 2013), läkemedelsadministrationer, blodprover och nattlig omvårdnad som 

tillsyn av vitalparametrar, infarter och ompositionering (Harrington & DeLeskey, 2015). Det 

visades även att själva sjukhusvistelsen och den nedsatta hälsan (Patel et al., 2008), samt 

smärta skapade ångest (Patel et al., 2008; Pilkington, 2013). Dessa faktorer bidrog till 

sömnbrist, som i sin tur påverkade hälsan och återhämtningen hos patienter (Pilkington, 

2013). Andra faktorer som kunde hota sömnkvaliteten på en vårdavdelning var om en person 

hade ett akut sjukdomstillstånd eller var i behov av smärtlindrande läkemedel nattetid 

(Altman et al., 2017). Åtskilliga inneliggande patienter som drabbades av sömnproblematik 

relaterat till nedsatt psykiskt välmående och negativ påverkan på livskvaliteten (Altman et al., 

2017). En del patienter hade medicinska behandlingar schemalagda nattetid, vilket störde den 

optimala sömnen (Gilsenan, 2017; Harrington & DeLeskey, 2015). Detta anser vi styrker att 

många andra studier kommit fram till samma faktorer som vårt resultat presenterar.  

 

Enligt oss skapar välmående människor ett välmående samhälle. Sömnbrist förvärrar 

sjukdomstillstånd vilket medför längre vårdtider (Asp & Ekstedt, 2014) och därav större 

kostnader för samhället och längre tid innan patienterna kommer tillbaka till vardagsuppgifter. 

För sjuksköterskan har denna forskning en mer upplysande verkan om att sömnen är viktigt 

att prioritera och utan att identifiera problem kan inte adekvat omvårdnad ges. I bakgrunden 

har vi tydliggjort vikten av nattsömn för den läkande processen och hur viktigt detta är för en 

person med ett sjukdomstillstånd. Vår erfarenhet av vårdpersonal är att de ofta går direkt till 

de farmakologiska interventionerna, sömntabletter, när patienter uppger att de sover dåligt, 

istället för att identifiera den grundläggande faktorn som gör att patienten sover dåligt och 

åtgärda den.  
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Om sömnen inte skulle prioriteras inom slutenvård kommer återhämtning efter sjukdom 

förlängas (Asp & Ekstedt, 2014) och bidra till nedsatt hälsa och välbefinnande hos patienter 

(Cook, 2008). Därav anser vi att om sjuksköterskan arbetar med ett helhetsperspektiv kring 

patienter bidrar detta till högre kvalitet av vården. Genom att lägga endast lite resurser på att 

identifiera faktorer som stör nattsömn, finns det kunskap att tillgå för att främja nattsömn och 

därmed minska ytterligare lidande för patienter.  

 

Metoddiskussion 

 

Metodvalet var en allmän litteraturöversikt, vilket överensstämde väl för att besvara vårt 

syfte. En allmän litteraturöversikt var ett bra verktyg för att samla ihop de nuvarande 

forskningsbevisen som fanns inom ett specifikt område (Polit & Beck, 2017). Vi använde oss 

av både breda och smala sökord för att få fram artiklar som var relevanta för vårt syfte. Breda 

sökord som "sleep" och "nursing" användes samt smalare sökord som "noise" och "nurse-

patient-relations" för att optimera sökningarna. Detta medförde att artiklar som inte svarade 

till vårt syfte uteslöts. Val av metod gjordes utifrån givet tidsspann och tillgängliga resurser. 

Arbetet utfördes under tio veckor, vilket gjorde det omöjligt att hinna söka fram alla studier 

inom området som krävdes för en systematisk litteraturöversikt. Det hade vart optimalt att 

göra en systematisk litteraturöversikt, eftersom det stärker studiens trovärdighet. Istället 

gjordes en allmän litteraturöversikt efter de kriterier som skulle uppfyllas.   

 

Syftet var att belysa hindrande faktorer som påverkar nattsömn för patienter inom slutenvård. 

Vårt val av att använda oss av en allmän litteraturöversikt svarade till syftet genom att ha 

identifierat många faktorer under resultatet. Val av urval var ett tidsspann mellan år 2008 och 

år 2017, vilket valdes för att utesluta äldre forskning som riskerade vara inaktuell. Det valda 

tidsspannet möjliggjorde ny forskning att ta plats och granskas. Vi valde år 2008 till år 2017 

eftersom databassökningen startades först i november 2017, alltså i slutet av året. Det som 

blev negativt för oss var att det fanns mycket bra forskning som utfördes innan vårt tidsspann, 

vilket bidrog till att vi fick exkludera många bra och relevanta studier på grund av 

publiceringsår.  

 

Avgränsningen av språk var viktig för att minska risk för feltolkning av uttryck och begrepp 

vid översättning. Det var inte tillförlitligt att använda källor på språk där merpart av texten 

skrevs på ett språk som vi inte förstod. Detta har påverkat vårt resultat positivt, då vi har 

kunnat tolka och översätta alla inkluderade artiklar på ett mer korrekt sätt. Vi har säkerligen 

missat många bra studier om nattsömn som vi inte kunnat inkludera på grund av att de är 

skriva på ett språk vi inte förstår. Åldersavgränsningen ansåg vi vara betydelsefull utifrån ett 

etiskt perspektiv, eftersom Polit och Beck (2017) menade att barn inte lagligt eller etiskt 

kunde involveras i en studie med informerat samtycke utan att en förälder eller myndig vuxen 

tog beslutet åt dem. Vi anser att barn har ett annat behov av sömn och ett annat sömnmönster 

än vuxna, därav exkluderade vi alla studier som involverade personer under 18 år. Vi gjorde 

även en avgränsning att inkludera patienter inom slutenvård och exkludera patienter inom 

öppen- och hemsjukvård. Detta valdes för att personal finns till hands och det är pågående 

aktivitet dygnet runt. Dessutom var vårdavdelningen en främmande sovmiljö för patienterna, 

vilket kunde bidra till sömnsvårigheter. Beslut om denna avgränsning togs även för att det 

inom öppen- och hemsjukvården är en annan utmaning att påverka sovmiljön, då det är 

patientens hem. Vi valde att inte ha någon begräsning av geografiskt område för artiklarna, 

däremot exkluderade vi artiklar där vi ansåg att landets vård skiljde sig för mycket från 

Sveriges. Detta anser vi inte har påverkat vårt resultat negativt.  
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Vi använde oss av databaserna PubMed och CINAHL vid datainsamling. PubMed gav flest 

relevanta träffar då det är en större databas än CINAHL. Sökorden som användes 

kombinerades på många olika sätt tillsammans med begränsningarna. Artiklarna som togs 

fram genom databassökningen gav svar på vårt syfte. När vi insåg forskningsläget inom 

ämnet valde vi att omformulera syftet och forma sökningarna efter det. Databassökningen 

hade underlättats och tidsreducerats om det slutgiltiga syftet hade vart klart från start. Två 

manuella sökningar utfördes efter genomsökning av referenslistor i redan funna artiklar. Att 

genomsöka funna artiklars referenslistor gav en bild av utförligheten och noggrannheten av 

artikeln. Vid genomgång av artiklarna eftersöktes etiskt övervägande och godkännande. Detta 

var ibland svårt att identifiera då det kunde presenteras väldigt olika. En del artiklar hade en 

egen rubrik medan andra vävde in det väl i texten. Till slut granskades kvarvarande artiklar 

med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

(Bilaga A) samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). Här valde vi att exkludera de artiklar som var nivå III, av låg kvalitet, för att höja 

kvaliteten på vår litteraturöversikt. Vi valde att exkludera dessa artiklar då vi hittade 

tillräckligt många av högre kvalitet för att besvara vårt syfte. Peer-reviewed var ett stöd att 

visa artiklar av god kvalitet, men vi utvärderade och diskuterade även självständigt för att 

identifiera artiklar vi ansåg vara av god kvalitet.  

 

I denna litteraturöversikt användes en innehållsanalys som Forsberg och Wengström (2016) 

definierade som en femstegsanalys. Vi läste artiklarna flera gånger, sedan analyserades 

textens innehåll och kodord samlades ihop. För oss blev dessa kodord olika faktorer som 

påverkar sömn negativt. Sedan kategoriserades kodorden, då faktorer delades in i större 

grupper beroende på dess inverkan på sömnen. Sammanfattningsvis kategoriserades, tolkades 

och diskuterades resultatet gemensamt fram. Innehållsanalys var en bra metod att gå till väga, 

då faktorerna delades in i olika kategorier direkt. Vi anser inte att någon annan metod hade 

fått fram ett annorlunda resultat än den analysmetod vi använde, eftersom den bidrog till att vi 

verkligen studerade våra inkluderande artiklar noga.  

 

Artiklar som valdes bort var de utan etiskt godkännande eller övervägande. Exempelvis 

valdes en studie bort då den bland annat grupperade patienterna efter "white/black/other" och 

"white/non-white". Patienterna var inte heller medvetna om att de var med i studien, alltså 

existerade inte informerat samtycke. Vi diskuterade mycket huruvida vi skulle ha inkluderat 

studien ifall informerat samtycke hade funnits. Vi ansåg att författarna uttryckte sig etiskt 

inkorrekt när de delade in patienterna efter hudfärg utan relevans till syftet, vi kom därmed 

fram till att vi skulle valt att exkludera artikeln då vi själva inte kunde stå för benämningarna 

som användes i studien.  

 

Vi har inkluderat artiklar som använt sig av många olika metoder. Artiklar som inkluderades 

var två randomiserade kontrollerade studier, två klinisk kontrollerade studier, tre icke- 

kontrollerade studier, en retrospektiv studie och sju kvalitativa studier. Eftersom vi har 

inkluderat flera olika studiedesigner i vårt resultat, anser vi att vi har fått ett trovärdigt och 

omfångsrikt resultat som täcker specifika upplevelser hos deltagare men även resultat från 

observationsstudier och studier med ett stort antal deltagare.  
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SLUTSATS   
 

Slutsatsen blev att det fanns en hel del hindrande faktorer som påverkade inneliggande 

patienters nattsömn. Faktorerna delades upp i individuella faktorer och miljöfaktorer. 

Bristande tillit till vårdpersonal identifierades som en faktor som bidrog till sömnbrist. 

Ytterligare identifierades omvårdnadsåtgärder som faktorer som störde nattsömn. Där krävdes 

det att sjuksköterskan bedömde vikten av utförandet av åtgärden i relation till behovet av 

sömn. Det identifierades även att det brast i sjuksköterskans professionella 

bedömningsfärdighet då insamling av data inte skedde i samråd med patienterna. Många 

faktorer var risker till bidragandet av sömnbrist hos inneliggande patienter, som därav kunde 

påverka hälsan och välbefinnande. Främjandet av god nattsömn är sjuksköterskans 

professionella ansvar och bör prioriteras högre i omvårdnaden av patienter inom slutenvård. 

 

Fortsatta studier   

 

Fortsatta studier kring vad det finns för omvårdnadsåtgärder som främjar sömn så att 

vårdpersonal kan undvika farmakologiska interventionerna som exempelvis sömntabletter. Vi 

anser även att forskningen skulle kunna fokuseras mer på hur sömnbrist påverkar en person 

långvarigt, hur länge det förlänger vårdtider och hur kostsamt detta är för samhället. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

 

Förhoppningen är att sjuksköterskans identifiering av faktorer som stör nattsömn inom 

slutenvård ska ske i samråd med patienten. Detta för att ha möjlighet att planera 

omvårdnadsarbetet för att kunna främja hälsa och välbefinnande för varje unik patient. 

Sjuksköterskan bör planera sina åtgärder genom att utvärdera behovet av omvårdnad nattetid i 

relation till vikten av oavbruten nattsömn. Denna studies bakgrund visar tydligt att sömnbrist 

har en negativ inverkan på hälsan och kan bidra till förlängt sjukdomstillstånd och förlängda 

vårdtider. Detta leder till ökat lidande för patienter och högre kostnader för samhället.  
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BILAGA A  

  I 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet  

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet   

II 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Applebaum, 

Calo & Neville 

2016 

USA 

 

Implementation 

of quiet time 

for noise 

reduction on a 

medical-

surgical unit. 

Att avgöra effekten av 

införd "tysttid" som 

åtgärd för att minska 

ljud i en sjukvårdsmiljö.   

 

Design: En icke experimentell 

observerandestudie för att mäta pre- och 

postinterventioner.   

Urval: Patienter på en medicinsk-kirurgisk 

vårdavdelning, som var >18 år, förstår och 

talar engelska, alerta och orienterade.  

Datainsamling: Patientenkäter utfördes 

före test av "tysttid" respektive efter test av 

"tysttid", dock ej av samma patienter.  

Analys:  Statistical Package for Social 

Sciences version 22 användes för att 

analysera data. En observation av statistik 

användes för att analysera 80 enkäter, 40 

som var gjorda innan och 40 som var 

gjorda efter test av "tysttid".   

 

80 

(0) 

Mer än hälften av deltagarna uppgav att de 

vaknade under natten av att de blev väckta 

av något som störde. Mer än hälften av alla 

patienter som tillfrågades uppgav att deras 

sömnkvalitet var oacceptabel. De tre 

faktorerna som störde sömnen mest var 

alarm, vagnar och vårdpersonals 

konversationer.  

CCT 

I 

Cilingir D, 

Hintistan S & 

Ergene O 

2016 

Turkiet 

 

Factors 

affecting the 

sleep status of 

surgical and 

medical 

patients at a 

University 

Hospital of 

Turkey.  

 

Att kartlägga faktorer 

som påverkade sömnen 

för kirurgiska och 

medicinska patienter 

under tiden på sjukhus.  

 

Design: Tvärsnittsstudie.  

Urval: 92 kirurgiska patienter och 92 

medicinska patienter som var inlagda i mer 

än tre nätter, var >18 år och kapabla att 

kommunicera.  

Datainsamling: Intervjuer.  

Analys: Uträkning av procent, medelvärde, 

division, maximum- och minimumvärde.   

 

184 

(0) 

Undersökningen av de kirurgiska 

patienternas sömn visade att de ofta väcktes 

upp från telefonsamtal, ljud från kranar, 

dörrar, fönster och ljud utifrån sjukhuset. 

Mindre än hälften av alla patienter berättade 

om sina sömnbesvär för sjuksköterskorna. 

Många patienter hade svårt att somna på 

grund av ljud från kranar, dörrar och fönster.  

Sömnen hos kirurgiska patienter var mest 

påverkade av smärta och oventilerade rum. 

Sömnen hos medicinska patienter var mest  

P 

II 
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III 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

     påverkad av att flera patienter delade rum 

samt smärta. 

 

 

Engwall M, 

Fridh I, 

Johansson L, 

Bergbom I, 

Lindahl B 

2015 

Sverige 

 
  

 

Lighting, sleep 

and circadian 

rhythm: An 

intervention 

study in the 

intensive care 

unit.  

Att utvärdera och 

jämföra patienters 

erfarenhet och 

uppfattning av ljusnivån 

i två olika rum på 

intensivvårdsenheten, 

samt att beskriva 

patienters erfarenhet och 

uppfattning av 

intensivvårdsenhet med 

dygnsrytmsjusterat ljus.  

 

Design: Uppdelad i två delar, del 1 var en 

jämförande beskrivande studie och del 2 

användes en explorativ deskriptiv design.  

Urval: Patienter på intensivvårdsenhet som 

förstår svenska.  

Datainsamling: Patienter fick fylla i ett 

frågeformulär med 7-gradig skala gällande 

upplevelsen av ljusnivån. Intervjuer hölls 

med de som erhöll rummet med 

dygnsrytmsjusterat ljus.  

Analys: Mann—Whitney test användes för 

att jämföra uppfattningen av de två 

rummen. Intervjuerna transkriberades och 

delades in i kategorier.  

 

100 

(0) 

100 deltagare i del 1som var enkät och 19 av 

de i del 2 intervjuades om deras upplevelse. 

Resultatet tydde på att det är individuellt 

vilken ljusstyrka som uppskattas mest. Ljus 

var en faktor som störde sömnen för vissa 

patienter. Oro och ångest var känslor som 

uppkom under natten. Rädsla att tappa 

kontrollen över sin egen situation påverkade 

sömnen negativt. Störd dygnsrytm var även 

en faktor som påverkade sömnen negativt.  

 

RCT 

I 

Gellerstedt L, 

Medin J, 

Kumlin M, 

Rydell Karlsson 

M  

2015 

Sverige 

 

 

 . 

Nurses' 

experiences of 

hospitalised 

patients' sleep 

in Sweden: a 

qualitative 

study. 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

patienters sömn på 

akutsjukhus, samt deras 

uppfattning av 

omvårdnadsåtgärder för 

att främja sömn.  

Design: Kvalitativ studie.  

Urval: Sjuksköterskor som arbetade på 

akutsjukhus som förstår svenska och 

arbetat >1 år.  

Datainsamling: Intervjuer individuellt och 

i grupp.   

Analys: Intervjuerna transkriberades och 

kategoriserades.  

22 

(0) 

Sjuksköterskorna ansåg att sjukhusmiljön 

inte främjade och gav inte möjlighet till 

optimal sömn. Detta gjorde att 

sömnmedelsanvändning ökade, istället för 

att ta till omvårdnadsåtgärder. Detta 

fungerade inte på grund av brist i rutiner och 

tidsbrist.  De omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskorna försökte ta till var att inte 

låta stressade i samtal med patienter och ge 

en känsla av trygghet och vara 

omhändertagen.  

 

K 

II 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gellerstedt%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26373981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Medin%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26373981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumlin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26373981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rydell%20Karlsson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26373981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rydell%20Karlsson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26373981
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet   

IV 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Giusti GD, 

Tuteri D &  

Giontella M 

 2016 

Italien 

Nursing 

Interactions 

With Intensive 

Care Unit 

Patients 

Affected by 

Sleep 

Deprivation: 

An 

Observational 

Study. 

Att undersöka mängden, 

mönstret och olika typer 

av omvårdnadsåtgärder 

på en 

intensivvårdsavdelning 

och analysera 

förhållandet mellan 

dessa åtgärder och 

patienternas unika 

egenskaper som ålder, 

kön, återhämtning, 

diagnos, mfl. 

Design: Retroperspektiv 

observationsstudie.  

Urval: Patienter som var över 18 år och 

skulle stanna på IVA i mer än två nätter.  

Datainsamling: Skedde genom att läsa 

sjuksköterskornas journalanteckningar och 

genom att avlyssna överrapporteringen av 

patienterna.   

Analys: Data samlades i ett worddokument 

och analyserades anonymt.  

20 

(0) 

Medelvärde av 18,65 omvårdnadsåtgärder 

ägde rum per natt och medelvärdet var 3,4 

administrationer av läkemedel per natt. Fler 

åtgärder som skedde under natten var 

mätning av vitalparametrar, blodprov, 

ändring av läge i sängen och hygientvätt. 

Analysen av data visade att patienter i 

genomsnitt fick en timmes paus mellan olika 

omvårdnadsåtgärder, och de flesta 

omvårdnadsåtgärder skedde mellan 2.00 och 

6.00.  

R 

II 

Hamze FL, de 

Souze CC, 

Chianca TC,  

2015 

Brasilien  

The influence 

of care 

interventions 

on the 

continuity of 

sleep of 

intensive care 

unit patients.  

 

Att identifiera 

omvårdnadsåtgärder 

som utförs av 

vårdpersonal och dennes 

effekt på sömn för 

patienter som är 

inneliggande på en 

intensivvårdsavdelning.  

Design: Observationsstudie. 

Urval: Patienter inneliggande på 

intensivvårdsavdelning i >24h och är >18 

år. GCS 15 och av sjuksköterska fastställt 

stört sömnmönster.  

Datainsamling: Filminspelning användes 

för att identifiera åtgärder. 

Analys: Analysen gjordes genom att 

observera filmen och se vilka åtgärder som 

bidrog till att patienten vaknade.  

12 

(0) 

Enligt denna studie identifierades flera 

faktorer som störde sömnen, och de mest 

frekventa var ljud, störningar (någon 

kommer in i rummet), obekant sovutrustning 

och temperatur. Av 28 åtgärder som 

genomfördes var sex stycken identifierade 

som faktorer som störde sömnen; ta 

vitalparametrar, bedömning av patienten, 

medicinadministrering, mätning av 

blodsocker, blodprover och hygientvätt.  

 

K 

I 

 

Hewart C, & 

Fethney L,  

2016 

England 

 

Improving 

patients´ sleep: 

Reducing light 

and noise 

levels on wards 

at night.  

Att belysa hur mycket 

ljus och ljud det finns på 

en vårdavdelning på 

natten och få en 

förändring så patienters 

sömn förbättras.  

Design: Observationsstudie. 

Urval: Vårdavdelningar som har patienter 

inneliggande över natten.  

Datainsamling: En granskning av ljus och 

ljud med hjälp av två olika formulär som 

fylles i av forskarna vid besök på  

27 

(0) 

Full belysning var rutin på 

vårdavdelningarna under 

medicinadministration, vilket ledde till att 

många lampor var fullt tända även efter 

midnatt. Sjuksköterskorna hade lite kunskap 

om vad det fanns för ljus alternativ. Lampor 

lämnades ofta tända då kunskapen kring 

dess påverkan på sömnen var bristfällig.  

K 

II 
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V 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

   vårdavdelningen, en för ljus och en för 

ljud. Detta gjordes två gånger och 

diskussioner med vårdpersonalen gjordes 

mellan och förändringar skedde till andra 

granskningen.  

Analys: Diskussioner med 

sjuksköterskorna på vårdavdelningen efter 

granskningen och analys av svaren på de 

två granskningsformulären. 

 

 En faktor som störde sömnen och 

konversationer hördes över hela avdelningen 

vilket personalen inte hade vetskap om. 

Samtal vid sjuksköterskeexpeditionen, 

vagnar och plock med utrustning var det 

som lät mest. 

 

Lane T, East 

LA, 

2008 

England 

Sleep 

disruption 

experienced by 

surgical 

patients in an 

acute hospital. 

Att identifiera faktorer 

som stör sömn samt hur 

sömn kan förbättras 

lokalt på kirurgiska 

patienter. 

 

 Design: Mixad, kvalitativ och kvantitativ 

design.  

Urval: Patienter som var inneliggande på 

en kirurgisk vårdavdelning, som kunde 

förstå och läsa engelska och hade en 

förväntad vårdtid på >3 dagar.  

Datainsamling: Enkät med tio frågor samt 

en kort intervju med tre öppna frågor. Ett 

frågeformulär som undersökte störande 

faktorer under sömn, tio frågor som 

besvarades genom VAS.  Tre öppna frågor 

gällande den subjektiva erfarenheten 

gällande sömnstörningar. 

Analys: Miljöfaktorer och individuella 

faktorer ställdes emot sömnstörningar och 

hur det påverkar att kunna somna igen. 

Försöka hitta samband mellan de olika 

faktorerna. Svaren delades in i tre 

kategorier; miljöfaktorer, individuella 

faktorer och sömnstörningar.  

 

 

24 

(7) 

Denna studie granskade effekter som 

miljöfaktorer och individuella faktorer har 

på sömn. Miljöfaktorer var de som var mest 

kopplade till störande moment för sömnen. 

Ljud var den största orsaken i miljön som 

var ett störande moment för sömnen och  

påverkade återinsomnandet. Andra faktorer 

som störde sömnen var temperatur och 

avdelningsrutiner. Vissa patienter uppgav att 

det var för varmt och andra att de frös. 

Känslan av att vara spänd och orolig var den 

största orsaken i de individuella faktorerna 

som påverkade sömnen negativt och 

återinsomnandet. Att vakna av smärta och 

att det tar lång tid för smärtlindring att verka 

gör att det tar tid att somna igen. De tre 

känslomässiga delar som hade störst effekt 

på sömnstörningar humörförändringar, 

koncentrationssvårigheter och förvirring. 

 

K 

I 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lane%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18825852
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=East%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18825852
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=East%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18825852
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18825852
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18825852
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18825852
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18825852
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18825852
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18825852
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VI 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Lei Z, Qiongjing 

Y, Qiuli W, 

Sabrina K, 

Xiaojing L, 

Changli W 

2009 

Kina 

 
. 

Sleep quality 

and sleep 

disturbing 

factors of 

inpatients in a 

Chinese 

general 

hospital.  

Att bedöma 

sömnkvalitet och 

identifiera faktorer som 

hämmar sömn, samt 

jämföra uppfattningen 

mellan sjuksköterskor 

och patienter.  

Design: Icke-kontrollerbar 

undersökningstudie.  

Urval: Patienter vid medvetande 

inneliggande >5 dagar som följer 

sjukhusets sovrutiner och deltar i studien 

frivilligt.  

Datainsamling: Patienterna fyllde i 

frågeformulär gällande sin sömn och 

störande faktorer. Sjuksköterskorna fyllde 

i ett annat frågeformulär gällande 

uppfattningen av patienters sömn och 

störande faktorer.  

Analys: Sjuksköterskornas svar jämfördes 

med patienternas svar. 

 

498  

(0) 

 

Resultatet tyder på att en övervägande del av 

patienterna försämrade sin sömnkvalitet 

under sin sjukhusvistelse. 379 patienter 

uppgav att miljön, patofysiologin och 

känslomässiga faktorer påverkade sömnen. 

Faktorer som störde sömnen uppgavs vara 

nattlig omvårdnad, inkommande 

telefonsamtal, ljud från medicinsk utrustning 

och luftkonditionering, sjuksköterskors 

konversationer sinsemellan, toalettbesök, 

medicinintag, tristess, oro och saknad efter 

närstående. 

 

 

P 

I 

Menear A, 

Elliott R,  

Aitken L M, Lal 

S,  McKinley S 

2017 

Australien 

 

Repeated 

sleep-quality 

assessment and 

use of sleep-

promoting 

interventions in 

ICU. 

Att bedöma 

sömnkvaliteten på 

intensivvårdsavdelning 

och jämföra med 

tidigare gjorda studier 

på samma avdelning.  

Design: Prospektiv observationsstudie.  

Urval: Patienter äldre än 18 år, 

inneliggande på intensivvårdsavdelning 

>24 timmar.  

Datainsamling: Patienter fick fylla i ett 

självskattningsformulär gällande 

uppfattningen av deras sömn på 

avdelningen. Fria frågor angående faktorer 

som främjade och hindrade sömnen togs 

upp.  

Analys: Resultaten jämfördes med två 

tidigare gjorda studier på avdelningen.  

 

50 

(0) 

Studien visade att det störst ansedda 

problemet var smärta och obehag. 

 

CCT 

I 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Nicolás A, 

Aizpitarte E, 

Iruarrizaga A, 

Vázquez M, 

Margall A, 

Asiain C  

2008 

Spanien 

Perception of 

night-time 

sleep by 

surgical 

patients in an 

intensive care 

unit 

Att beskriva patienters 

upplevelse av sömn på 

natten inneliggande på 

en 

intensivvårdsavdelning, 

samt att jämföra denna 

upplevelse med hur 

sjuksköterskan bedömer 

patientens sömn.  

Design: Observationsstudie.  

Urval: Kirurgiska patienter inneliggande 

på en intensivvårdsavdelning.  

Datainsamling: Frågeformulär där 

patienten själv bedömer sin sömn och 

sjuksköterskans observation och 

dokumentation gällande omvårdnad och 

läkemedelsadministrering under natten.  

Analys:  En kvalitativ analys för att se 

variablerna, sedan en analys och 

jämförelse mellan patientens upplevelse 

och sjuksköterskan observation.  

 

104 

(0) 

Sjuksköterskorna bedömde generellt 

patienternas sömn bättre än vad patienterna 

själv hade upplevt. Störande moment under 

natten var omvårdnad, miljöpåverkan och 

patienten hälsa. Smärta, ångest och oro för 

sin situation var andra faktorer som störde 

sömnen.  

K 

I 

Ritmala-Castren 

M, Virtanen I, 

Leivo S, 

Kaukonen KM, 

Leino-Kilpi H 

2015 

Finland 

 

  

Sleep and 

nursing care 

activities in an 

intensive care 

unit.  

Att bedöma kvaliteten 

och längden av sömnen 

hos icke-intuberade 

patienter på en 

intensivvårdsenhet, samt 

identifiera och utvärdera 

nattliga 

omvårdnadsåtgärder.   

Design: Kvalitativ studie.  

Urval: Patienter inneliggande på 

intensivvårdsavdelning som ej var 

intuberade.  

Datainsamling: Sömnen spelades in med 

ett polysomniinstrument (PSG) som mäter 

insomningstiden, total sovtid, sömnstadier, 

antal uppvaknanden och förändring i 

hjärtfrekvens och andning. Alla 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

registrerades och de som utfördes inom 

fem minuter slogs ihop.  

Analys: PSG jämfördes med 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Vad 

som hade utförts och hur ofta 

analyserades.  

 

21 

(0) 

Studien tittade på hur ofta sjuksköterskans 

åtgärder krävde vidrörelse av patienten som 

bidrar till att patienten vaknar. Den 

vanligaste omvårdnadsåtgärden var 

lägesändring av patient och blodprov. Över 

hälften av omvårdnadsåtgärderna utfördes 

då patienten redan var vaken.  

 

K 

II 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ritmala-Castren%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25786544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ritmala-Castren%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25786544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Virtanen%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25786544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leivo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25786544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaukonen%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25786544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leino-Kilpi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25786544
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Salzmann-

Erikson M, 

Lagerqvist L, 

Pousette S 

2016 

Sverige  

Keep calm and 

have a good 

night: nurses' 

strategies to 

promote 

inpatients' 

sleep in the 

hospital 

environment. 

Att bestämma 

sjuksköterskans 

erfarenheter och 

strategier för att främja 

sömn hos inneliggande 

patienter.  

Design: Empirisk kvalitativ studie  

Urval: Sjuksköterskor med >2 års 

erfarenhet som främst arbetar natt. 

Datainsamling: Sjuksköterskorna 

intervjuades angående sina erfarenheter.  

Analys: Intervjuerna transkriberades och 

jämfördes för att finna likheter och 

samband.  

 

8 

(0) 

Sjuksköterskorna uppgav att sådant som 

störde patienternas sömn var andra patienter, 

sjuksköterskornas aktivitet, tv-, telefon- och 

datoranvändning och oro för sin situation.  

Det var vanligt att känslor kring oro och 

ångest uppkom under natten. Att lida av en 

sjukdom var ofta kopplat till oro och ångest 

och dessa känslor hade en negativ effekt på 

sömnen, därav hindrade patientens 

återhämtning. Bristande dialog mellan 

sjuksköterska och patient om sömnens vikt 

kunde bidra till sömnbrist och därav negativ 

påverkan på kroppens läkningsprocess. 

Även en dålig planering av 

omvårdnadsarbetet från vårdpersonal kunde 

bidra till att flera avbrott skedde hos 

patienten under natten genom utförande 

omvårdnadsåtgärder.  

 

K 

II 

Vincensi B, 

2016 

USA  

Sleep in the 

Hospitalized 

Patient: Nurse 

and Patient 

Perceptions. 

 

Att beskriva 

sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder för 

att förbättra sömnen på 

en vårdavdelning, och 

identifiera vilka åtgärder 

som patient respektive 

sjuksköterska tyckte var 

effektiva.  

Design: Randomiserad kontrollerad studie.  

Urval: Patienter >18 år, som talade och 

förstod engelska, varit inneliggande minst 

en natt under de senaste fem åren. 

Sjuksköterskorna arbetande inom kirurgi 

eller medicin.  

Datainsamling: Enkät som fokuserade på 

speciella åtgärder och deras inverkan på 

sömnen.  

Analys:  Användande av beskrivande 

statistik och sammanfattning av kvalitativ 

datainsamling från enkätsvaren.  

84 

(0) 

Olika faktorer som påverkade sömnen 

negativt var smärta, omvårdnad och ljud. 

Trots att sjuksköterskorna bedömde 

omvårdnaden som främjande för sömnen, 

bedömde patienten omvårdnaden om 

störande.   

RCT 

II 
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IX 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Yilmaz M, 

Sayin Y & 

Gurler H 

2012 

Turkiet  

 

Sleep quality of 

hospitalized 

patients in 

surgical units. 

 

Att kartlägga 

sömnkvaliteten hos 

inneliggande kirurgiska 

patienter och faktorer 

som påverkar sömnen.  

  

 

Design: En randomiserad 

observationsstudie. 

Urval:  Patienter som var >18 år, 

kommunicerar, medvetande och 

inneliggande på vårdavdelningen i minst 

sju dagar efter någon form av narkos.  

Datainsamling: Enkät.  

Analys: Uträkning och kategorisering av 

procent, medelvärde, division och en 

analys av olika variabler.  

 

617 

(206) 

Patienter som stannade på vårdavdelningen 

mer än två veckor skattade sämre 

sömnkvalitet under den sista veckan på 

sjukhus, än de som stannade en vecka. 

Patienter som sov i rum med fler patienter 

skattade sämre sömn än de som sov i 

enkelrum. De faktorer som störde sömnen 

mest var ljud från att människor gick in och 

ut ur rummet, ljud i form av telefoner och 

fotsteg, sovtimmar på sjukhus, behandling 

och omvårdnad under sovtid, luftcirkulation 

och temperatur i rummet, flera patienter i 

samma rum, sängens form och kudden, oro, 

belysningen i rummet nattetid samt hunger.  

 

P 

II 


