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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Sömnen har vitala effekter på hjärnfunktion såväl som många andra av människans 

kroppsorgan. Av denna anledning så kan sömnbrist orsaka och leda till allvarliga 

fysiologiska konsekvenser. Studier visar att patienters sömn, dess varaktighet och kvalitet 

äventyras vid sjukhusinläggningar. För att minska denna risk är det viktigt att 

sjuksköterskan har goda kunskaper om sömn. Detta möjliggör för sjukvårdspersonal att 

kunna vidta viktiga åtgärder i de fall där patientens sömnmönster rubbas. 

 

Syfte  

 

Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser av sin sömn på sjukhus. 

 

Metod  

 

För att belysa patienters upplevelser av sin sömn på sjukhus gjordes en litteraturöversikt av 

15 utvalda vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes i databaserna PubMed och CINAHL. 

Dessa forskningsstudier genomfördes med olika design såsom tvärsnitts-, kvalitativa- och 

prospektiva beskrivande studier. I studierna erhölls information via semistrukturerade samt 

formulärbaserade intervjuer kring sömn. 

 

Resultat 

 

Fyra huvudkategorier blev resultatet av patienters sömnupplevelser. Dessa var: patienters 

upplevda sömnkvalitet, patienters sömnupplevelser relaterade till vårdmiljön, patienters 

sömnupplevelser kopplat till vårdpersonal samt andra sömnrelaterade upplevelser av 

patienter. Studiens resultat påvisar att patienterna rapporterade en signifikant minskning av 

sömnens varaktighet under sjukhusvistelse i jämförelse med den genomsnittliga sömnens 

varaktighet hemma. I majoriteten av de inkluderade studierna upplevde patienterna sin 

sömn som dålig. Sjukhusmiljö och vårdpersonal tillsammans med andra faktorer utgjorde 

störande moment för inneliggande patienter. Slutligen visade resultatet att patienter 

upplevde en förbättrad sömn efter tillämpning av förbättringsåtgärder. 

 

Slutsats 

 

Resultatet tyder på att sömnkvalitén kan upplevas som dålig hos inlagda patienter på 

sjukhus. De faktorer som patienterna upplever som sömnstörande varierar och skiljer sig 

beroende på patient och vårdinrättning. Det går dock att konstatera att flera av de 

sömnstörande faktorer som studien funnit kan åtgärdas och därmed främja en bättre sömn.  

 

Nyckelord: Inlagda patienter, Sjukhus, Sömn, Sömnkvalitet, Upplevelser 

 

 

 



 

 

   

ABSTRACT 

Background 

 

Sleep has vital effects on brain functions as well as many other of the human organs. For 

this reason, sleep deprivation can cause and lead to serious physiological consequences. 

Studies show that patients sleep, and its continuity and quality is placed at risk when being 

hospitalized. To reduce this risk, it is important for nurses to have a basic knowledge about 

sleep. This enables healthcare professionals to be able to take important actions in cases 

where patients sleep patterns are disturbed. 

 

Aim 

 

The aim of this study was to describe patients’ experiences of their sleep in hospitals. 

 

Method 

 

To describe patients’ experiences of their sleep in hospital a literature review was 

conducted of 15 selected research articles. For searching databases PubMed and CINAHL 

were used. Included studies were carried out by different design, for example, cross-

sectional studies, qualitative studies, and prospective descriptive studies. In the literature 

review data were collected by semi-structured interviews and interviews based upon 

questionnaires about sleep. 

 

Results 

 

These were: patients' self-perceived sleep quality, patients' sleep experiences related to the 

care environment, patients' sleep experiences related to nurses, and other sleep-related 

experiences of patients. The result of the study shows that patients reported a significant 

decrease in sleep duration when hospitalized, this in comparison to the average duration of 

sleep at home. In the majority of included studies, patients experienced poor sleep. 

Hospital environment and healthcare professionals together with other factors constituted 

disturbing factors of hospitalized patients. Finally, the results showed that patients 

experienced improved sleep quality after the implementation of sleep-improvement 

measures. 

 

Conclusions 

 

Results uncover that sleep quality could be experienced as poor by inpatients. Sleep 

disturbing factors varied. A lot of sleep-disturbing factors in hospital can be eliminated and 

thus be promoted to better sleep experiences. 

 

Keywords: Experiences, Hospital, Inpatients, Sleep, Sleep quality  
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INLEDNING 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning löstes patienters upplevda sömnproblem främst 

med farmakologiska åtgärder. Läkemedel har bieffekter som kan undvikas om den goda 

sömnen på sjukhus värnas och förbättringsåtgärder vidtas. Människan påverkar och 

påverkas av sin omgivning som hon befinner sig i. Denna påverkan har stor betydelse på 

sömnen. Optimal sömn kan ses som ett delmål i omvårdnadsprocessen. Utifrån vårt 

intresse om sömn i allmänhet och patienters sömn inom slutenvården i synnerhet har vi valt 

att skriva om patienter upplevda sömnkvalitet på sjukhus. 

 

BAKGRUND 

Människan tillbringar en tredjedel av sitt liv sovandes. Sömn är ett grundläggande behov 

och viktigt för människans välbefinnande och återhämtning. Sömn har vitala effekter på 

hjärnfunktioner såväl som många andra av människans kroppsorgan (Magnativa & 

Garbarino, 2017). Det går inte att medvetet styra eller kontrollera sömnen då den inte lyder 

människans vilja. Detta betyder att åtgärder kan vidtas för att skapa bättre förutsättningar 

för sömn samt bygga en grund för hur god sömn kan främjas på sjukhus. För detta behövs 

kunskap och förståelse kring sömnen och dess fysiologi (Asp & Ekstedt, 2014). 

 

Sömn 

Sömn kan definieras som ett tillstånd där medvetandet är förändrat och där den sovande 

personen inte är mottaglig för signaler från omgivningen. Personen är dock inte medvetslös 

då den kan väckas (Asp & Ekstedt, 2014). Sömnen, liksom kroppens dygnsrytm, styrs både 

av nervsystemet och det endokrina systemet. Sömn är viktig för hjärnan då det är under 

sömnperioden som hjärnan bearbetar våra minnen och intryck som vi varit med om under 

dagen (Larsson & Rundgren, 2010). Sömnen påverkar bland annat vår vakenhet, förmåga 

att prestera samt förmåga att fatta komplicerade beslut (Asp & Ekstedt, 2014). 

 

Sömnens fysiologi 

Sömn regleras genom en interaktion mellan två processer, den homeostatiska och 

cirkadiska (Borbel, Daan, Wirz-Justice & Deborer, 2016). Cirkadiska rytmen/processen 

definieras som en intern rytm som sträcker sig över 24 timmar. En synonym till cirkadisk 

rytm är intern/biologisk klocka. Den biologiska klockan styrs av enzymet melatonin och 

kroppens kärntemperatur som i sin tur styrs av externa tidgivare (Potter, et.al., 2016). 

Exempel på extern tidgivare är variationer i exponering till ljuset, med andra ord 

ljusintensitet. Melatonin är människans mörkerhormon, som produceras av tallkottskörteln 

i hjärnan och börjar utsöndras under kvällen. Melatonin vidgar blodkärlen i huden och 

sänker därmed kroppstemperaturen och ämnesomsättningen (Asp & Ekstedt, 2014). 

Homeostatiska processen är sömnbehovet vars värde varierar mellan dag och kväll, det 

ökar under den vakna tiden och minskar under sömnen beroende på den vakna tidens längd 

och tidigare nätters sömnlängd och kvalitet. När sömnbehovet i den homeostatiska 

processen når lägsta gränsen vaknar människan, och när det når sin högsta gräns triggas 

sömnen igång. Homeostatiska processen fungerar även om cirkadiska rytmen är rubbad 

(externa tidgivare) (Borbel, et.al., 2016). 

 

Under sömnen ökar och minskar aktiviteten för vissa kroppsfunktioner. Exempelvis sänks 

både blodtryck och puls, andningsfrekvensen minskar, muskulaturen slappnar av, 
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temperaturen sjunker, blodcirkulationen såväl som blodflödet till hjärnan minskar, 

ämnesomsättningen sänks och utsöndring av stresshormoner minskar. Immunförsvaret 

aktiveras under sömnen samtidigt som utsöndringen av uppbyggande hormoner såsom 

testosteron och tillväxthormoner ökar (Asp & Ekstedt, 2014). Kortisolnivåerna som 

regleras av cirkadiska rytmen ökar under midnatt och kulminerar under morgonen. Även 

metaboliseringen av glukos, fetter och energin regleras under sömn. Minnet förstärks av 

sömn som förbereder oss till sociala aktiviteter och emotionella funktioner (Sandlund, 

2018). 

 

Sömnstadier & sömncykler 

Reid (2001) beskriver att sömn har fem stadier som i sin tur kan delas in i två 

undergrupper: NREM (non rapid eye movement) och REM (rapid eye movement). NREM 

har fyra stadier under vilket ögonen inte rör sig och REM har ett stadie där ögonen rör sig 

under ögonlocken (Reid, 2001). Stadie tre och fyra av NREM ger oss djupsömn, dessa 

stadier ger människan upplevelsen av bra sömnkvalitet. Enligt Larsson och Rundgren 

(2010) har dessa två stadier det viktigaste rollen för kroppen utifrån ett vilo- och 

återhämtningsperspektiv (Larsson & Rundgren, 2010). Sömnstadier avlöser varandra under 

natten i olika cykler. Varje cykel varar cirka 90 minuter. Olika stadier har varierande 

sekvenser och varaktighet (Reid, 2001). 

 

Kriterier för god och bristfällig sömn 

Det finns kännetecken som tyder på god sömn, som exempelvis att somna inom 30–40 

minuter, ha mindre än fem uppvaknanden under natten som varar mindre än 30 minuter 

och att sova enligt individens personliga sömnbehov. Vidare kan tecken på god sömn vara 

att personen sover en djup och sammanhållen sömn och att uppleva känslan av att vara 

utvilad (Edvardsson & Wijk, 2014). 

 

Bristfällig sömn är den sömn som har negativ inverkan på de dagliga funktioner och som 

ger upphov till sömnbristsymtom. Exempel på dessa symtom är trötthet under dagen, 

irritabilitet, nedsatt koncentrationsförmåga, nedstämdhet och minnessvårigheter (Larsson 

& Rundgren, 2010). En studie gjord av Jaussent et al. (2011) beskriver sömnstörningar och 

sömnlöshet utifrån tre symtom: svårigheter att initiera sömn, svårigheter att bibehålla sömn 

och tidiga morgonuppvaknanden. 

 

För att upprätthålla en god sömn bör allmänna sömnhygieniska åtgärder följas. Dessa 

åtgärder kan tillämpas under dagen, före sömnen och på natten. Detta oavsett om det är i en 

hemmiljö eller sjukhusmiljö. Det är viktigt att skapa rutiner kring sin sömn. En rutin skulle 

exempelvis kunna vara att gå att lägga sig vid samma tidpunkt varje kväll. Sovrutiner 

hjälper oss att somna fortare och sova bättre, vilket i sin tur bidrar till att vi kan känna oss 

utvilade på morgonen. Även hjärnan behöver varva ner och komma till ro för att skapa 

bättre förutsättningar för god sömn. Vidare är det lämpligt att skapa en mörk sovmiljö, då 

detta främjar igångsättning av den process som hjälper oss att somna och sova bättre 

(Chatterjee, 2017). 

 

Regelbundna sömnrytmer spelar en viktigare roll i människans hälsa och välbefinnande än 

vad mängden sömn gör. Dock upplevs hälsan olika från en individ till en annan 

(Magnativa & Garbarino, 2017) samtidigt som sömnbehov och sömnmönster är olika från 

en individ till en annan och varierar genom livet (Asp & Ekstedt, 2014). 
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Fysiologiska konsekvenser av sömnbrist 

Dålig och bristfällig sömn ökar risken för metaboliska störningar. Den ökar halten av 

hungerhormonet ghrelin och minskar halten av mättnadshormonet leptin i plasman. Detta 

resulterar i en ökad risk för fetma (Cedernaes, Schiöth & Benedict 2015; Magnativa & 

Garbarino, 2017). Bristfällig sömn har även negativ inverkan på processer som reglerar 

benmassan. Benremodellering som även kallas för benomsättning är en process som sker 

livet ut. Denna process regleras genom en balans mellan bennedbrytning och benbildning. 

En rubbad balans kan resultera i olika risker och sjukdomar (Swanson et al., 2018). En 

studie gjord av Swanson et al. (2017) visar hur tre veckors sömnbrist kan rubba balansen i 

benomsättningen genom att minska benbildningen samtidigt som nedbrytning av ben 

förblir oförändrad (Swanson et al., 2017). Sömnbrist ger kroppen en uppfattning om att 

kroppen är i ett inflammatoriskt tillstånd och därav ökar sekretionen av inflammatoriska 

markörer vilket resulterar i att kroppen höjer immunförsvaret (Pilkington, 2013). Vidare 

har sömnstörningar inom såväl sjukhus som personliga miljöer, som exempelvis 

hemmiljön, svåra konsekvenser på hälsan och välbefinnandet. Exempelvis ökar risken för 

hjärtinfarkt, diabetes, dödsolyckor på arbetsplatsen, hormonella rubbningar, hjärt-

kärlsjukdomar och trafikolyckor (Gilsenan, 2012). Smärttröskeln blir lägre vid sömnbrist, 

minnet och förmågan till inlärning blir sämre (Asp & Ekstedt, 2014), därför är 

förebyggande insatser mot sömnstörningar inom vården viktigt (Pilkington, 2013). 

 

Sjuksköterskan i mötet med patienter med sömnrelaterade problem 

Det är viktigt för sjuksköterskan att ha grundläggande kunskaper om sömn för att kunna 

tillämpa viktiga åtgärder i de fall där patientens sömnmönster rubbas (Pellat, 2007). Studier 

visade på att sjukdom och/eller kroppsskada gör att behovet av sömn ökar (Pellat, 2007). 

Enligt Gilsenan (2012) går äldres sömnlöshet oftast obehandlad och odiagnostiserad. 

Sömnlöshet påverkar inte bara kroppens förmåga till återhämtning, även faktorer såsom 

sjukhusvistelsens längd samt det allmänna välbefinnandet påverkas. 

 

Sjuksköterskor ska förhålla sig till samt arbeta utifrån ICN:s etiska koder. ICN:s etiska 

koder sammanfattar riktlinjer för sjuksköterskeprofessionens etik och som i sin tur är 

indelad i fyra huvudområden. En av ICN:s etiska koder är Sjuksköterskan och 

professionen. Här belyses vikten av att sjuksköterskan inom sin profession skall skaffa sig 

kunskap om ny forskning. Vidare är sömn ett utav de områdena som nämns i svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning som en legitimerad sjuksköterska behöver 

ha kunskap om, samt vara kompetent inom (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Sjuksköterskor bör försöka främja goda sömnvanor. Detta är viktigt och gäller för både 

kortare och längre sjukhusvistelser. Att som sjuksköterska förespråka sund sömnmiljö kan 

vara givande för såväl patienter som för vårdpersonal (Gilsenan, 2012). Sjuksköterskor bör 

förhålla sig till ett arbetssätt som syftar till att minska negativa miljöfaktorer som 

exempelvis oljud, miljöbuller och ljus. Genom dessa åtgärder kan de negativa effekterna 

som leder till sömnbrist hos patienterna minimeras (Pilkington, 2013). God sömn kan 

främjas genom att erkänna och utvärdera problemet samt hitta fungerande lösningar som 

främjar god sömn (Gilsenan, 2012). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Begreppet vårdmiljö 

 

Miljön har en stor inverkan på människans sinnesstämning och mående. De känslor som 

människan känner och som vaknar till liv i en viss typ av miljö kommer att spela en 

väsentlig roll för hur hon ibland väljer att anpassa sig. Miljön spelar även en 

grundläggande faktor i huruvida människan väljer att känna miljön som vårdande och 

läkande eller icke vårdande (Ylikangas, 2017). 

 

Det finns olika sätt att beskriva begreppet vårdmiljö. Vårdmiljö kan ses som mätbart och 

objektivt, tredimensionellt, samt hur vi subjektivt väljer att uppfatta den. Vårdmiljön 

kommer att spela en viktig roll då det är en miljö där människor ska vårdas och tas hand 

om. Upplevelsen av miljön och vår omgivning sker främst genom alla våra sinnen och 

rörelser. Människor kan dock komma att uppleva rum och miljöer på olika sätt då våra 

erfarenheter och kännedom samverkar med de förväntningar vi har när vi befinner oss i ett 

rum. Därav kan samma miljöer och rum uppfattas väldigt olika för olika människor 

(Edvardsson & Wijk, 2014). 

 

Betydelsen av att respektera patienters integritet utgör en viktig komponent inom vården. I 

vårdmiljön kan patienter uppleva många situationer, även till synes enkla sådana, som kan 

komma att hota deras integritet och värdighet. Integritet omfattar många olika aspekter och 

kan till exempel handla om patienternas upplevelser av hur deras integritet påverkas under 

sjukhusinläggning. Vidare omfattar integritet aspekter som exempelvis personlig, fysisk 

och social integritet (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2018). 

 

Florence Nightingale var en av de första att uppmärksamma den viktiga kopplingen mellan 

utvecklingen av omvårdnad och den fysiska vårdmiljön. Hon kom att systematiskt 

dokumentera sitt arbetssätt och kunde därmed visa en betydande koppling mellan 

patienters välmående och hälsa och vårdmiljöns utformning. Nightingale menade på att 

vårdens grundläggande uppgift är att skapa förutsättningar som främjar hälsa. I detta ingår 

medvetenhet kring miljöer där tillgång till exempelvis en vacker utsikt, naturen, solljus, 

rum med fönster spelar en viktig roll. Här får inte sjuksköterskans roll glömmas bort där 

hon med sin interaktion och närhet med patienter är minst lika viktigt för patientens 

välmående och tillfrisknande (Edvardsson & Wijk, 2014). Förbättring av sömnkvalitén hos 

inneliggande patienter är ett viktigt mål att sträva efter inom vården. Förbättringsåtgärder 

inom vårdmiljön är ett viktigt första steg för att uppnå detta mål (Elliott & McKinley, 

2014). 

 

Begreppet hälsa 

 

Hälsa är ett mångtydigt och svårdefinierat begrepp som kan definieras på flera olika sätt. 

Ur ett historiskt perspektiv så betyder hälsa helighet och helhet. Just denna definition syftar 

på människans medvetenhet om sin individuella särskildhet samt sitt ansvar som just 

människa. En annan välanvänd definition är den från Världshälsoorganisationens (WHO, 

1995). Under International Health Conference 1946 så definierade WHO hälsa som ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Med andra ord så är 

helheten det centrala, hälsa uppnås exempelvis inte endast av frånvaro av sjukdom eller 

funktionsnedsättning. 
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Det finns såväl en objektiv som subjektiv dimension av begreppet hälsa, där dessa två 

dimensioner grundar sig i sundhet, friskhet samt välbefinnande. Hälsans substans och 

antaganden kring denna har grundats från människobilden där människan utgör en enhet av 

kropp, ande och själ Eriksson (1996). Vidare sammanfattar Eriksson (1996) premisserna 

kring hälsans substans som: “hälsa är sundhet, friskhet samt en känsla av välbefinnande; 

hälsa är tro, hopp och kärlek samt hälsa är dygd. Vidare beskriver Eriksson (1996) hälsans 

lagar med hjälp av premisserna: “hälsa är rörelse, hälsa är integration och hälsan är 

relativ”. 

 

Hälsa kan beskrivas som alltifrån en process till fysiskt eller psykiskt tillstånd samt ett mått 

på välstånd eller resultat. Kort kan man sammanfatta begreppet hälsa ur två perspektiv där 

det ena perspektivet ser hälsa som det rent motsatta till sjukdom. Detta blir väldigt tydligt 

ur ett medicinskt och naturvetenskapligt perspektiv där målet är att lindra samt bota 

sjukdomar och på så sätt återställa hälsa. Till skillnad från det andra perspektivet där hälsa 

ses ur en humanistisk synvinkel och grundar sig i ett holistiskt synsätt av människan 

(Willman, 2014). 

 

Under 1970-talet genomförde professorn Aaron Antonovsky studier inom medicinsk 

sociologi som kretsade kring frågor som rörde hälsans ursprung. En av studierna kom 

senare att ligga till grund för den salutogena modellen som han kom att utveckla. Det vill 

säga en modell för hälsans ursprung. Frågor som exempelvis varför en person över huvud 

taget har hälsa kom att sökas svar i Antonovskys salutogena modell. Största delen av 

modellen inriktar sig på personers olika förutsättningar att möta påfrestningar, som 

exempelvis svår sjukdom, samt på hälsans ursprung. Utifrån detta kom Antonovsky att 

presentera begreppet KASAM – känsla av sammanhang. Om en person kan känna sig som 

en del i ett sammanhang som för sig själv känns meningsfullt och förståeligt kan denne 

vara i god hälsa trots exempelvis fysisk sjukdom (Antonovsky, 1991). 

 

För att uppnå en god hälsa så finns det väldigt många parametrar att ta hänsyn till. En av de 

mest betydelsefulla är sömn. I en studie gjord av Lane och East (2008) beskrivs det hur 

sömn är fundamentalt för hälsan. Studien har visat att reducerad sömnkvalitet för 

inneliggande patienter kan ha en effekt på såväl hälsa som koncentration, förmåga att 

hantera ångest samt humörförändringar. I en annan studie gjord av Robinson, Weitzel och 

Henderson (2005) beskrivs även hur kroppens läkningsprocess och immunsystem är som 

mest aktivt under just sömnen, och har därmed en betydande roll för hälsan. Vidare 

beskrivs det att personer med sjukdom eller fysisk skada har ett ökat behov av sömn. Detta 

då det påvisades att rätt mängd och kvalitet av sömn påskyndar kroppens 

återhämtningsprocess. 

 

Problemformulering 

Studier visar att inläggning på sjukhus kan ha en negativ inverkan på patienters 

sömnkvalitet. Vidare har studier visat att dålig sömn eller sömnbrist kan ge negativa 

konsekvenser på hälsan. Bristfällig sömn kan leda till en ökad risk för exempelvis 

metabola sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. För att som sjuksköterska 

förhålla sig till ett arbetssätt som syftar till att minska negativa konsekvenser av sömnbrist 

krävs kunskap kring sömn och dess påverkan på människan. För en ökad kunskap är det 

därför av stor betydelse att belysa patienters upplevelser av sin som inom vården.  
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SYFTE  

Syftet var att belysa patienters upplevelser av sin sömn på sjukhus. 

 

METOD  

Design 

Denna studie är en litteraturöversikt baserad på vetenskaplig forskning. Metoden syftar till 

att kvalitetsgranska, värdera, tolka samt sammanställa forskningsresultat utifrån 

vetenskapliga artiklar. Val av metod lämpar sig väl, då vi genom redan existerande 

forskningsstudier granskat, sållat samt valt det vi känner är mest relevant utifrån vårt valda 

syfte (Polit & Beck, 2017).  

 

Genom en litteraturöversikt lades en grund i vilket en överblick kring forskningen av 

ämnesvalet kunde skapas samt evidensbaserad vård följas (Forsberg & Wengström, 2015). 

Då patienters upplevelse av sin sömn inom sjukvården är ett omfattande ämnesval är en 

metod som litteraturöversikt passande. Genom en litteraturöversikt kunde en överblick 

samt helhetssyn bildas kring patienters sömn inom vården. 

 

Urval 

Vid sökning efter relevanta vetenskapliga artiklar användes inklusion- och 

exklusionskriterier som enligt Rosén (2012) möjliggör en grovsållning av referenser så att 

det mest väsentliga kan nås. 

 

Avgränsning 

 

För att få fram aktuell och relevant data har avgränsning gjorts vid sökning av 

vetenskapliga artiklar. Vid sökning av artiklar i CINAHL (Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature) har en avgränsning gjorts där endast peer-reviewed artiklar 

används. Peer review innebär artiklar som tidigare blivit kritiskt granskade av andra 

forskare inom området (Helgesson, 2015). Denna funktion finns dock inte i PubMed 

(Public Medline). Tidsavgränsningen som valdes var 10 år vilket betyder att artiklar som 

blivit publicerade mellan åren 2009–2019 eftersöktes. Detta för att få träffar på studier och 

artiklar utifrån den senaste forskningen. 

 

Inklusionskriterier 

 

De inklusionskriterier som kom att användas var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska. Detta då majoriteten av de vetenskapliga artiklarna är skrivna på just engelska. 

Vidare användes ett inklusionskriterie som innefattade att de gjorda studierna beskrivna i 

artiklarna enbart inkluderade vuxna människor. Syftet var att belysa patienters upplevelser 

av sin sömn på sjukhus och därav var kvalitativa studier ett adekvat metodval. Även 

artiklar innehållande kvantitativa studier ingick. Detta då kvantitativt insamlad data gav en 

stor mängd data med fasta resultat. Vilket bidrog till att ge en helhetssyn kring 

problemområdet. 
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Exklusionskriterier 

Artiklar och studier gjorda på spädbarn (infants) exkluderades, då dessa inte lämpade sig 

med syftet. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen till självständiga arbetet ägde rum under november 2019. För att börja 

sökningen av vetenskapliga artiklar samt få träffar på de mest relevanta inom valda 

ämnesområdet använde vi oss av databaserna PubMed och CINAHL. PubMed är den 

största biomedicinska databasen och innehåller material såsom referenser och 

vetenskapliga artiklar inom bland annat omvårdnad och medicin (Karlsson, 2012). 

CINAHL är en databas som omfattar allt inom det vårdvetenskapliga området 

(Kristensson, 2014). Valet av databaser gjordes utifrån att PubMed och CINAHL med sitt 

breda utbud kunde optimera sökningen av valda ämnesområdet. CINAHL har en funktion 

som gör det möjligt att enbart söka på så kallade peer reviewed artiklar (Helgesson, 2015) 

vilket är något vi använde oss utav. 

 

För att begränsa sökningen i PubMed och CINAHL har vi använt oss utav specifika 

ämnesord. Dessa valda ämnesord kombinerades för att få fram vetenskapliga artiklar 

väsentliga för ämnesvalet. Vissa svenska ord behövdes slås upp i svensk MeSH (Medical 

Subject Headings) för att få fram så kallade MeSH-termer på engelska. Detta är en databas 

framtagen av Karolinska Institutet. I sökning via MeSH gavs även förslag på andra mer 

specifika ord som kunde vara användbara för sökningen. 

 

Till en början lästes enbart artiklarnas titlar, för att tidigt göra en bedömning om artikeln 

ansågs vara relevant för ämnesvalet. De artiklar vars titel inte kändes relevant 

exkluderades. Därefter genomfördes ytterligare en sållning utifrån abstrakt. De artiklar vars 

abstrakt kändes relevant för syftesvalet inkluderades. De 31 vetenskapliga artiklarna som 

sen kvarstod i denna del av inklusions- och exklusionskriterier lästes i fulltext. Även 

artiklar som enbart en utav personerna i gruppen kände var relevant för ämnes- och 

syftesvalet lästes i fulltext, detta utfördes i enlighet med Rosén (2012) som menar på att det 

är bättre att fria än fälla. Här kom dock antalet artiklar att delas upp för att underlätta 

läsningen samt för att spara tid. Därefter inleddes en diskussion utifrån innehåll och 

huruvida artiklarna svarade på syftet. Med stöd av Kristensson (2014) genomgick de 31 

valda artiklarna en granskning. Korta kommentarer och anteckningar skrevs ner under 

artikelns titel för att få sig en överblick samt göra sig en sammanställning. Slutligen 

bestämdes vilka artiklar som skulle få vara med i arbetet enligt Kristensson (2014). De som 

inte bedömdes kunna svara på syftet exkluderades i enlighet med Rosén (2012). Denna 

granskning resulterade i 12 artiklar som sedan tillsammans med tre manuellt sökta artiklar 

kom att ingå i arbetets slutliga resultat. Dessa 15 artiklar kom att granskas i enlighet med 

Sophiahemmet Högskolas fastställda bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

och kvalitet. 

 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar startade med att göra om vårt syfte (belysa 

patienters upplevelse av sin sömn inom sjukhus) till sökord. Därav kom de omfattande 

sökorden sömn, patient, upplevelser och sjukhus, motsvarande sleep, patient, experiences 

och hospital i MeSH-termer, att användas. Detta gav många sökträffar. 

 

Med stöd av bibliotekspersonal kunde vi skapa så kallade blocksökningar. Blocksökningen 

i PubMed utfördes med en kombination av termerna “Sleep”, “Sleep Wake Disorders”, 
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“sleep quality”, “sleep disturbance”, “sleep status”, “subjective sleep quality” och “sleep 

loss”. Detta utgjorde det ena blocket. Andra blocket innefattade termerna “experience”, 

“experiences”, “Attitude”, “perception”, “Emotions” och “coping”. Dessa två block kom 

sedan att kombineras med termen “inpatient” för att begränsa sökningen ytterligare. Även 

ett tredje block skapades som utgjordes av termerna “hospitals” och “patients”. Vidare 

kom det tredje blocket att kombineras med första och andra blocket. En motsvarande 

sökning gjordes i databasen CINAHL. Slutligen gjordes en sökning i CINAHL där första 

blocket kombinerades med orden “hospitalized” och “patients” Se Tabell 1.  

 

Vidare specificerades sökningen ytterligare genom användningen av booleska operatorer, 

som innebar att termer kombinerades med hjälp av OR eller AND. Sökningen gjordes mer 

specifik genom användningen av AND, medan funktionen OR expanderade sökningen. 

Även NOT var ett alternativ för att utesluta specifika termer eller begrepp i en artikel 

(Karlsson, 2012). Booleska operatorn NOT kom att användas i PubMed men inte i 

CINAHL. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

15/11–2019 

((((((((((((sleep[MeSH 

Terms]) OR sleep wake 

disorders[MeSH Terms]) 

OR sleep quality) OR 

sleep loss) OR sleep 

disturbance) OR sleep 

status) OR subjective sleep 

quality)) AND 

((((((experience) OR 

experiences) OR 

perception) OR 

attitude[MeSH Terms]) 

OR emotions[MeSH 

Terms]) OR coping)) AND 

inpatients[MeSH Terms]) 

AND "last 10 

years"[PDat] AND 

Humans[Mesh] AND 

English[lang])) NOT 

infant[MeSH Terms] 

Filters: published in the 

last 10 years; Humans; 

English 

54 13 7 3 

PubMed 

15/11–2019 

((((((((((((sleep[MeSH 

Terms]) OR sleep wake 

disorders[MeSH Terms]) 

OR sleep quality) OR 

sleep loss) OR sleep 

disturbance) OR sleep 

status) OR subjective sleep 

quality)) AND 

((((((experience) OR 

experiences) OR 

perception) OR 

attitude[MeSH Terms]) 

OR emotions[MeSH 

Terms]) OR coping)) 

AND (((hospitals[MeSH 

Terms] AND "last 10 

years"[PDat] AND 

Humans[Mesh] AND 

English[lang])) AND 

(patients[MeSH Terms] 

18 6 

(varav 4 från 

första 

sökningen) 

 

3 

 

(lästa vid 

första 

sökningen 

också) 

0 
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AND "last 10 

years"[PDat] AND 

Humans[Mesh] AND 

English[lang]) AND "last 

10 years"[PDat] AND 

Humans[Mesh] AND 

English[lang])) AND "last 

10 years"[PDat] AND 

Humans[Mesh] AND 

English[lang])) NOT 

infant[MeSH Terms] 

CINAHL 

15/11–2019 

((MH "Sleep+") OR 

sleep-wake disorders OR 

sleep quality OR 

sleep disturbance OR 

sleep loss OR sleep status 

OR subjective sleep 

quality) AND 

(experience OR 

experiences OR 

(MH "Attitude+") OR 

(MH "Perception+") OR 

(MH "Emotions+") OR 

(MH "Coping+")) AND  

(MH "Inpatients")  

 Published Date: 

20090101-; Peer 

Reviewed; Research 

Article; English 

Language; Human)  

 

79 20 13 6 

CINAHL 

15/11–2019 

((MH "Sleep+") OR 

sleep-wake disorders OR 

sleep quality OR 

sleep disturbance OR 

sleep loss OR sleep status 

OR subjective sleep 

quality) AND 

(experience OR 

experiences OR 

(MH "Attitude+") OR 

(MH "Perception+") OR 

(MH "Emotions+") OR 

(MH "Coping+")) AND 

((MH "Hospitals+") AND 

(MH "Patients+")) 

  Published Date: 

20090101-; Peer 

Reviewed; Research 

44 2 1 0 
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Manuell sökning 

 

Det finns många olika sätt att använda sig utav manuell sökning. Vid val av artiklar 

relevanta för arbetets syfte bör referenslistan granskas som en del i det första steget. I 

referenslistan finns även andra artiklar relevanta för ämnesvalet, detta som en 

komplettering till datasökningen (Forsberg & Wengström, 2015). Detta är något som 

efterföljdes vid sökning och val av artiklar, och resulterade i 3 artiklar. Dessa artiklar var 

Cilingir, Hintistan och Ergene (2016), Javadi, Darvishpour, Mehrdad och Lakeh (2015) 

och Myoji, Fujita, Mawatari och Tabuchi (2015). Artiklar som hittats genom manuell 

sökning är markerade med ** i referenslistan. Slutligen kom litteraturöversikten att baseras 

på 15 vetenskapliga artiklar. 

 

Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning genomförs för att säkerställa studiens kvalitet (Forsberg & 

Wengström, 2015). Granskning av kvalitén på vetenskapliga forskningsstudier är en viktig 

del för att kunna säkerställa att inkluderade artiklar svarar och lämpar sig väl med syftet 

(Polit & Beck, 2017). Även för att skapa en grund i vilken evidensbaserad vård bedrivs, 

samt få en helhetssyn av hur forskningsläget ser ut. Vidare utfördes en kvalitetsgranskning 

av valda vetenskapliga artiklar utifrån Sophiahemmet Högskolas fastställda 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet. Bedömningsunderlaget är 

modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och & 

Bahtsevani (2011). Artiklarna har granskats och klassificerats utifrån en tregradig skala där 

I = hög kvalitet, II = medel kvalitet och III = låg kvalitet. 12 artiklar kom att ha hög 

kvalitet (I). Två artiklar kom att ha medel kvalitet (II) och en artikel kom att ha låg kvalitet 

(III). För mer information kring Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats se bilaga A och för mer information kring matriser över inkluderade artiklar 

se bilaga B. 

 

Article; English 

Language; Human)  

 

CINAHL 

15/11–2019 

((MH "Sleep+") OR  

sleep-wake disorders  

OR sleep quality OR 

subjective sleep quality OR 

sleep status OR sleep 

disturbance OR sleep loss) 

AND hospitalized AND  

(MH "Patients+") Limiters 

- Published Date: 

20090101-; Peer Reviewed; 

Research Article; English 

Language; Human  

 

58 13 10 3 

 

TOTALT 253 50 31 12 
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Dataanalys 

Databearbetning och analys av de vetenskapliga publikationerna genomfördes för att 

besvara syftet. I enlighet med Kristensson (2014) analysmetod bearbetades den insamlade 

datan utifrån sex steg. Det första steget var att läsa samtliga artiklars resultat för att få sig 

en överblick. Vidare skrevs tankar ner och intryck kring artiklarnas resultat diskuterades. I 

nästa steg identifierades de texter som var relaterade till litteraturöversiktens syfte. Under 

det tredje steget gjordes en kodning, som en slags etikett. Kodningen bestod av ett eller 

några valda ord. I det fjärde steget diskuterades koderna, likheter och skillnader 

eftersöktes. Kategorier skapades utifrån de koder som uppfattades höra ihop. Detta 

resulterade i en stor mängd kategorier. De kategorier som hade gemensamma nämnare 

kom att hamna under en kategori. I det femte steget lästes samtliga kategorier och koder. 

En diskussion inleddes kring huvudkategorierna och koderna för att identifiera 

underkategorier. I det sjätte och slutliga steget lästes de upptäckta underkategorierna. Även 

studiernas resultat kom att läsas igen för att ställa dessa i relation till, samt skaffa sig en 

slutsats kring de framtagna kategorierna. För att förtydliga och belysa innehållet i vissa 

texter i resultatet kom vissa kategorier att ha underkategorier. Fyra kategorier blev 

resultatet av dataanalysen. Dessa var: patienters upplevda sömnkvalitet, patienters 

sömnupplevelser relaterade till vårdmiljön, patienters sömnupplevelser kopplat till 

vårdpersonal samt andra sömnrelaterade upplevelser av patienter.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Ett sätt att definiera begreppet forskningsetik skulle kunna vara att se forskningsetik som 

en systematisk analys av, samt reflektion kring etiska dilemman som uppstår under 

forskningsprocessens gång. För att tillämpa detta i praktiken krävs även vetskap om 

verksamhet samt miljö där de faktiska etiska svårigheterna uppstår (Helgesson, 2015). 

Etiska överväganden ska vid en litteraturöversikt tas i beaktande genom hela arbetets gång. 

Det vill säga från det att val av ämne bestäms, tills det att val av vetenskapliga artiklar görs 

och slutligen till dess att presentation av det slutliga resultatet sker. Detta är viktigt för att 

ta hänsyn till alla etiska aspekter (Forsberg & Wengström, 2015), något som genomfördes 

vid skrivandet av arbetet. 

 

En utav de mest kända forskningsetiska riktlinjerna är Helsingforsdeklarationen. 

Helsingforsdeklarationen är en icke-juridisk bindande central forskningsetisk riktlinje som 

innehåller etiska principer för anställda inom medicinsk forskning. Den mest 

grundläggande principen är att omsorgen om individen alltid måste gå före vetenskapens 

eller forskningens intressen. Vidare så finns punkter som behandlar hur en individ måste ge 

samtycke innan forskningen samt vården exempelvis samlar in såväl medicinska prover 

samt annan information. Slutligen finns även punkter som behandlar hur konfidentiell 

patientinformation samt att patienterna själva skall behandlas för att motverka samt 

minimera risken för exempelvis fysisk eller psykisk påverkan för patienten (World 

Medical Association, 2013). 

 

Något som är väldigt viktigt och som vi kom att ta hänsyn till, var att den forskning som 

ligger till grund för de valda vetenskapliga artiklarna skulle vara utförd utifrån de etiska 

koderna. Om detta uppfylls och de internationella etiska riktlinjerna efterföljs, kom 

forskning likt dessa att inkluderas, detta i enlighet med Helgessons (2015) 

rekommendationer. 
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I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) togs etiska överväganden som exempelvis 

fabricering och plagiat av data samt förvrängning av forskningsprocessen i beaktning vid 

skrivandet av litteraturöversikten. Forskningsetiska överväganden gällande presentation av 

resultat togs även i beaktning. Det vill säga att ohederlighet och fusk inte förekom vid 

skrivandet av resultat. Med detta menas bland annat att sådant som givit ett oönskat utfall 

inte har kommit att väljas bort. 

 

RESULTAT 

Litteraturöversiktens resultat kan delas in i fyra huvudkategorier; patienters upplevda 

sömnkvalitet, patienters sömnupplevelser relaterade till vårdmiljön, patienters 

sömnupplevelser kopplat till vårdpersonal samt andra sömnrelaterade upplevelser av 

patienter. Vidare kom vissa huvudkategorier att ha underkategorier. 

 

Patienters upplevda sömnkvalitet 

Patienterna rapporterade en signifikant minskning av sömnens varaktighet under 

sjukhusvistelse i jämförelse med den genomsnittliga sömnens varaktighet hemma 

(Delaney, Currie, Huang, Lopez & Van Haren, 2018). 

 

En stor enkätundersökning via internet utförd på 749 patienter i Storbritannien visade att 

15 procent upplevde dålig sömn på sjukhus medan 38 procent varken upplevde dålig eller 

bra sömn. Samma studie visade genom intervjuer på 186 inlagda patienter att de var mer 

benägna att rapportera sin sömn som dålig eller mycket dålig när insamling av information 

gjordes muntligt. Enligt studien sov patienter i genomsnitt totalt fem timmar varje natt. 

Sömnen var uppdelad i korta perioder och med många störningar (Norton, Flood, Brittin & 

Miles, 2015). Resultat från tre andra studier, där den ena är gjord i Turkiet och de två andra 

i Kina, har visat att inlagda patienter på sjukhus drabbas av dålig sömnkvalitet oavsett 

avdelning (Alparslan, Orsal & Unsal, 2016; Lei et al., 2009; Zhang et al., 2013). Liknande 

resultat har belysts i en studie gjord på 240 inlagda patienter där majoriteten av 

respondenterna (50,4 procent) beskrev sin sömnkvalitet som ”dålig” och 21,7 procent som 

”väldigt dålig” (Javadi et al., 2015). 

 

En studie utförd i USA på intensivvårdsavdelning visar att patienter upplever dålig sömn 

på sjukhus (Longley et al., 2018). Medan en annan studie gjord på intensivvårdsavdelning i 

Finland visar på att upplevelsen av bra sömn är mer framträdande än dålig sömn (Ritmala-

Castren, Axelin, Kiljunen, Sainio & Leino-Kilpi, 2017).  

 

En studie gjord i Turkiet innefattade 200 personer på olika avdelningar. Av dessa 200 

personer var 150 personer inlagda patienter och resterande 50 personer var helt friska och 

utgjorde en testgrupp. Denna testgrupp innefattade individer som aldrig tidigare haft 

sömnproblem. Studien visar att de inlagda patienterna skattar sin sömn som sämre än vad 

de friska personerna gjorde. 69,3 procent av de inlagda patienterna och 52 procent av de 

friska testpersonerna upplevde dålig sömnkvalitet. Inga signifikanta skillnader kunde hittas 

mellan deras sömnkvalitet (Ünsal & Demir, 2012). 

 

En studie forskade kring sömnkvaliteten hos en äldre grupp på sjukhus. Medelåldern var 

72 år och de främsta orsakerna till vårdkontakt var hjärt- och kärlsjukdomar, muskel och 

skelettproblematik samt mag-tarmkanalsjukdomar. Resultat från studien visar att 

upplevelsen av sömnkvalitet hos äldre patienter beror på patientens ålder, utbildning, 
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civilstånd, inkomst och samboende. Bland de hälsorelaterade aspekter som påverkar 

upplevelsen av sömn på sjukhus hos äldre fanns koffeinintag, vårdavdelning, 

enkel/flerbäddsrum, vårdtid, sjukdom och fysisk kondition. Patienter som var 75 år och 

äldre upplevde dålig sömnkvalitet. Äldre patienter på kirurgiska avdelningar upplevde sin 

sömn som sämre än äldre patienter på medicinska avdelningar. Äldre som vistats 15 dagar 

eller mer på sjukhus upplevde sämre sömn än de som vistats kortare tid. Sjukdom var en 

allmän faktor för dålig sömnkvalitet. Bland sjukdomar som kom att påverka 

sömnkvaliteten allra mest bland äldre patienter var neurologiska sjukdomar (Park & Kim, 

2017). 

 

Patienters sömnupplevelser relaterade till vårdmiljön 

Rumsmiljö 

 

Samtliga patienter i en studie utförd på ett svenskt sjukhus uttryckte erfarenheter av hur 

miljö kom att ha någon form av påverkan på deras sömn (Gellerstedt et al., 2014). 

Information från patientintervjuer identifierade sömnstörande faktorer. Klinisk vård och 

miljöbuller var de främsta faktorerna till sömnstörning. Patienter rapporterade personal 

som primär källa till miljöbuller, där exempelvis oljud i vårdsituationer orsakas av 

sjuksköterskor i den kliniska miljön. Bullernivån visade sig vara förhöjd i alla kliniska 

områden. Det visade sig att bland olika vårdavdelningar hade intensivvårdsavdelningar den 

högsta genomsnittliga ljudnivån. Ljudnivån var dock hög vid omvårdnadssituationer 

oavsett sjukhusavdelning. Patienter i studien svarade vid intervjuerna att de redan från 

början vid sjukhusinläggning hade en viss förväntan av att deras sömn skulle påverkas 

negativt (Delaney et al., 2018). 

 

Felplacerad belysning, ljudet från vårdpersonalens fotsteg och irriterande pipljud från skåp 

och maskiner på avdelningen var exempel på störande faktorer upplevda av patienterna 

(Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 2009; Norton et al., 2015; Zhang et al., 2013). Även 

faktorer som trasiga persienner och ljus tidigt på morgonen störde sömnen (Norton et al., 

2015). Andra sömnstörande faktorer som togs upp i liknande studier var personer som kom 

in och ut ur rummet, behandling och vård som gavs under nattetid (Hultman, Coakley, 

Anesse & Bouvier, 2012; Yilmaz, Sayin, & Gurler, 2012), luften och temperaturen i 

rummet, att rummet är trångt, rumsbelysning på natten och att vara hungrig (Javadi et al., 

2015; Yilmaz et al., 2012). Vidare rapporterades sömnstörande faktorer som ljud från 

andra patienter (Javadi et al., 2015; Zhang et al., 2013). Patienter rapporterade även att när 

andra patienter snarkade, rörde på sig, använde eller pratade i mobiltelefonen upplevdes 

detta som sömnstörande (Norton et al., 2015). I en studie gjord av Lei et al. (2009) 

upplevde andra patienters användning av toalett samt sjuksköterskornas diskussioner med 

varandra som sömnstörande.  

 

Patienterna skattade att när de hade tillgång till TV på rummet hade detta en positiv 

inverkan på sömnen. En patient beskrev hur hon kunde distansera sig från tankar som dök 

upp under natten genom att titta på tv, och detta gjorde det lättare att somna. Andra 

patienter beskrev hur de genom att titta på tv blev trötta och därmed somnade lättare 

(Gellerstedt et al., 2014).  

 

Flerbäddsrum och överfyllda patientrum var en utav de främsta faktorerna till stört 

sömnmönster hos patienterna inlagda på medicinska avdelningar (Cilingir et al., 2016). 

Även miljöer som inte var hemliknande bidrog till störd sömn (Zhang et al., 2013). 
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Patienter från andra studier rapporterade att sängarna var obekväma och därmed hade 

negativ påverkan på sömnen (Gellerstedt et al., 2014; Hultman et al., 2012). Patienterna 

upplevde även att madrasserna var för hårda och varma. En patient förklarade även vikten 

av renbäddning av sängar, och att detta bör göras oftare då det har en positiv inverkan på 

sömnen (Gellerstedt et al., 2014). Vidare beskrev de hur plasten på kuddarna störde 

sömnen och att det inte fanns möjlighet till val av vilken sorts kudde man ville sova på 

(Gellerstedt et al., 2014; Javadi et al., 2015; Longley et al.; 2018; Yilmaz et al., 2012). 

 

Integritet 

 

I en studie gjord av Gellerstedt et al. (2014) beskrev patienterna hur en upplevd känsla av 

bevarad integritet hade en positiv effekt på sömnen. Patienterna upplevde att respektfull 

behandling från vårdpersonalen stärkte deras integritet. En patient beskrev hur vård i 

flerbäddsrum med närvaro av andra patienter hade negativ inverkan på deras integritet. Att 

utsättas för information om de andra patienterna i rummet väckte känslor under natten och 

påverkade sömnen negativt. 

 

Integritet och avskildhet för patienterna påverkades av rummets design. Vidare beskrevs 

hur ett enkelrum gav patienterna möjligheten att stänga dörren om sig. På så sätt kunde de 

ha sitt egna privata utrymme. Alla deltagarna i studien var enade om att bli vårdad i ett 

enkelrum stärkte deras integritet och att det påverkade deras sömn positivt (Gellerstedt et 

al., 2014). 

 

Patienterna beskrev hur deras ofrivilliga kontakt med andra patienter kom att påverka deras 

sömn. Exempelvis patienter som hörde varandra utan att ses, ett kort möte i matsal på 

avdelningen eller när de delade rum. Dessa situationer tycktes påverka patientens integritet 

negativt. Patienter beskrev kontakten med andra patienter som ofrivillig, men att de kom 

att ha en känslomässig påverkan. Möten med andra patienter kunde komma att framkalla 

känslor av medkänsla och oro. Dessa känslor påverkade i sin tur deras sömn. De flesta av 

patienterna uttryckte större oro över att störa andra än att själva bli störda (Gellerstedt et 

al., 2014). 

 

Patienters sömnupplevelser kopplat till vårdpersonal 

Bemötande 

 

Patientnära handlingar beskrev vad som hände i möten mellan patienter och 

sjuksköterskor. Kommunikation som talade ord, kroppsspråk, ansiktsuttryck och ton på 

rösten hade påverkan i mötet. Patienterna beskrev hur vårdpersonal väcker olika känslor 

inom dem och hur detta kom att påverka deras sömn. En patient rapporterade att 

vårdpersonalen aldrig verkade sura eller irriterade och att detta hade en positiv inverkan på 

sömnen. Patienter beskrev en känsla av säkerhet, det vill säga en känsla av att vara väl 

omhändertagen. Patienterna beskrev att känslan av säkerhet gjorde dem avslappnade och 

därmed främjades bättre sömn. De flesta patienter beskrev både verbal och icke-verbala 

aspekter av mötet med vårdpersonal. Detta inkluderade beskrivningar av att vårdpersonal 

var skonsamma i den fysiska kontakten och hade, som patienter beskrev det, vänliga ögon. 

Allt detta kom att påverka patientens sömn positivt (Gellerstedt et al., 2014). 
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Bristen på ett omtänksamt patientnära förhållningssätt väckte känslor av övergivenhet och 

osäkerhet. Vidare rapporterade patienter att brist på känslan av lugn och förtroende för 

vården påverkade sömnen på ett negativ sätt (Gellerstedt et al., 2014). 

 

Självbestämmande 

 

Att vara involverad kan handla om patienternas upplevelser av inflytande och engagemang 

i deras vård. Majoriteten av patienterna uttryckte en önskan om att vården gärna hade fått 

vara mer individuell och helst mer hemliknande. Hemliknande för att på så sätt ge en 

möjlighet att fortsätta med de sömnrutiner de var vana vid hemma. Exempelvis genom att 

själva få bestämma när de vill gå och lägga sig, samt eventuellt ta sovmorgon om de sovit 

dåligt under natten. Majoriteten av patienterna beskrev detta som en faktor som kunde ha 

en positiv effekt på sömnen när de fick vård på sjukhus. Patienter beskrev deras inflytande 

till påverkan från flera perspektiv. De rapporterade att inflytande handlade om huruvida de 

hade blivit tillfrågade av vårdpersonalen om deras önskemål, men också att få möjlighet att 

vara involverad och att deras egna resurser användes. Patienter rapporterade att deras sömn 

påverkades på ett positivt sätt när de kände sig sedda och bekräftade. De flesta patienter 

beskrev vikten av att ha kontroll över sin situation och hur känslan av att ha kontroll 

förstärktes när de låg på sjukhus. Vidare beskrevs hur bristen på kontroll påverkade 

sömnen eftersom de inte visste vad som pågick utanför deras rum (Gellerstedt et al., 2014).  

 

Det visade sig att när patienterna kände sig välinformerade kände de en känsla av trygghet 

hos vårdpersonal. Säkerhet innebar att patienten kände sig väl omhändertagen genom att 

vårdpersonalen tog sig tid att samtala samt visa med både ord och handlingar att de var 

tillgängliga. En känsla av säkerhet gjorde det möjligt för patienterna att koppla av, som i 

sin tur påverkade sömnen positivt. Vidare beskrev patienterna erfarenheter om patientnära 

handlingar som hade haft en negativ inverkan på deras sömn. De flesta patienter beskrev 

exempelvis hur de inte hade någon kunskap om vad som hände på avdelningen samt när 

vårdpersonalen skulle komma tillbaka till dem, detta resulterade i en känsla av att vara 

osäker. Patienter beskrev också att när angivna tider för planerad vård inte följdes upp 

väcktes en känsla av övergivenhet. Allt detta kom att utgöra störande faktorer för sömnen 

(Gellerstedt et al., 2014).  

 

Att inte känna sig trodd av vårdpersonalen när man berättade om en upplevelse ledde till 

att de flesta patienter kände sig övergivna och osäkra. Vissa patienter uttryckte hur de hade 

känt sig ifrågasatta, som om vårdpersonalen inte trodde på det dem berättade om sina 

upplevelser. Detta kom att väcka känslor av ilska och oro hos patienterna, som i sin tur 

påverkade sömnen (Gellerstedt et al., 2014). 

 

Andra sömnrelaterade upplevelser hos patienter 

Fysiska faktorer 

 

Smärta rapporterades vara en fysisk aspekt som kom att påverka sömnen (Cilingir et al., 

2016; Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 2009; Longley et al., 2018; Zhang et al., 2013). 

Otillräcklig smärtlindring under natten och att behöva vänta länge på att få smärtlindring 

hade en negativ inverkan på sömnen (Gellerstedt et al., 2014; Hultman et al., 2012; Javadi 

et al., 2015). 
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Patientens upplevda sömnkvalitet kom att skilja sig åt före och efter operationen. 

Sömnkvaliteten visade sig vara sämre efter operationen. Den minskade sömnkvalitén bland 

patienterna kunde relateras till ökad smärta postoperativt (Myoji et al., 2015). 

 

Andra fysiska/patofysiologiska faktorer som störde sömn var dyspne och främmande 

strukturer insatta i kroppen exempelvis vid intubation (Zhang et al., 2013). Även 

muntorrhet och törst bidrog till bristfällig sömn (Longley et al., 2018). 

 

Psykiska och mentala faktorer 

Patienter beskrev hur tankar och reflektioner kring deras hälsostatus påverkade sömnen. 

Deras tankar handlade om hur vardagen gick utanför sjukhuset. Vidare beskrev patienterna 

hur deras upplevda förhållanden, både fysiska och mentala, påverkade sömnen. Exempel 

på upplevda förhållanden var smärta (Gellerstedt et al., 2014), allmän oro och ångest om 

läget och över sin situation och ovisshet inför framtiden (Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 

2009; Longley et al., 2018; Zhang et al., 2013). Även saknad av familjen och hemmet samt 

brist på självkontroll var några av faktorerna som bidrog till bristfällig sömn (Lei et al., 

2009; Longley et al., 2018). Sömnkvalitén var bättre hos de patienter som hade en tidigare 

erfarenhet av sjukhus och operation än de som inte hade tidigare erfarenheter (Yilmaz et 

al., 2012). 

 

Läkemedel och behandling 

 

Patienter angav att vissa läkemedel som togs hemma inte fanns med i läkemedelslistan vid 

sjukhusinskrivningen. Detta kom att påverka patientens sjukdomstillstånd som i sin tur 

påverkade patientens förmåga att sova (Longley et al., 2018). Vidare rapporterade patienter 

att kirurgisk behandling och läkemedel kom att ha påverkan på sömnen. Här kom även 

intag av läkemedel att utgöra en störande faktor (Gellerstedt et al., 2014; Lei et al., 2009). 

Patienter kände att de saknade information om sambandet mellan läkemedel och deras 

effekt, vilket påverkade sömnen negativt (Gellerstedt et al., 2014). 

 

Medicinsktekniska moment såsom intravenösa infusioner, perifera venkatetrar och dränage 

upplevdes vara fysiskt begränsande av patienter då den hämmade rörelser i sängen under 

natten (Gellerstedt, et al., 2014; Lei et al., 2009; Zhang et al., 2013). Patienterna sa att de 

inte hade kunskap om hur de kunde röra sig i sängen, vilket kom att påverka deras sömn. 

Detta väckte även känslor av ångest men också en känsla av beroende av vårdpersonalen 

(Gellerstedt et al., 2014). I en studie gjord i USA på intensivvårdsavdelning svarade 

patienter på öppna frågor. Här berättade dem att en av orsakerna som gjorde att de inte 

kunde sova var medicinska interventioner. Exempel på medicinska interventioner var 

neurologiska undersökningar som utfördes varje timme. Vidare rapporterades personal 

utgöra ett sömnstörande moment när de dokumenterar på datorerna (Longley et al., 2018). 

 

Patienter i Gellerstedt (2014) studie beskrev hur avdelningens rutiner såsom kontroller av 

vitala parametrar påverkar sömnen negativt. De förstod att kontroller av vitala parametrar 

måste göras men ifrågasatte valet av tidpunkt. De flesta patienter beskrev brist på 

individuella lösningar. Patienterna uttryckte sina tankar om rutinerna på avdelningen, det 

vill säga när vårdpersonalen exempelvis tog kontroller på patienter under natten. Patienter 

ville ha mer individualiserad vård avseende kontrollerna. 
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Sömnkvalitet efter förbättringsåtgärder 

 

I en studie utförd på ett sjukhus fick inneliggande patienter genomgå 

sömnövningsprogram. Detta sömnövningsprogram varade i en vecka. Efter avslutad period 

kom patienterna att uppleva ökad sömnkvalitet (Alparslan et al., 2016). I en annan studie 

av Norton et al. (2015) visade på att förbättringsåtgärder inom rumsmiljö och ljud från 

personal resulterade i att sömnupplevelsen blev bättre bland inneliggande patienter. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att belysa patienters upplevelser av sin sömn under tiden de 

vårdas på sjukhus. Utifrån resultatet av litteraturöversikten kan sömnstörningar och 

bristande sömnkvalitet hos inlagda patienter på sjukhus ses som ett internationellt problem. 

Vår tolkning kring patienters bristfälliga sömn på sjukhus grundar sig i minskad och 

fragmenterad sömntid i jämförelse med det normala sömnmönstret utanför sjukhuset.  

 

Utifrån resultatet kan vi se långsiktiga konsekvenser för såväl samhället som för patienters 

hälsa. Två studier i Kina styrker detta och visar att en del patienter upplevde att 

sömnkvaliteten blev värre efter sjukhusvistelsen. Vidare kände andra patienter att 

sömnkvaliteten blev markant nedsatt och ett fåtal kände att de inte kunde sova alls efter 

sjukhusvistelsen. Vidare rapporterade hälften av patienterna ändringar i deras sömnmönster 

efter utskrivning (Lei et al., 2009; Zhang et al., 2013). Dessa sömnproblem kan komma att 

påverka såväl hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Detta överensstämmer 

med WHO´s definition av hälsa där hälsa ses som något mer än frånvaro av sjukdom eller 

funktionsnedsättning (WHO, 1995). 

 

Äldre patienters sömnupplevelser är ett komplicerat fenomen, då det inte enbart är 

sjukhusrelaterade faktorer som spelar in på sömnen. Även icke sjukhusrelaterade faktorer 

som civilstånd, boendesituation och grundsjukdom har stor påverkan på deras sömn. Detta 

stärks av en studie gjort av Park och Kim (2017) som visar att det tar längre tid för äldre att 

somna och att patienter 75 år och äldre upplever sämre sömn än patienter 65 år och äldre. 

Studier gjorda av Alparslan, et al. (2016) och Yilmaz, et al. (2012) hittar dock inga 

samband mellan sömn och ålder. 

 

Enligt Ylikangas (2017) skapar inte sömnstörande faktorer på sjukhus en bra miljö för 

patienter där de kan uppleva vårdmiljön som vårdande och läkande. Detta styrks även av 

Nightingale som menade på att patienter inneliggande på sjukhus kan utsättas för 

påfrestningar av psykosocial art. Dessa påfrestningar handlar exempelvis buller och 

störningar orsakade av sjuksköterskan eller bristfällig planering kring patienters 

omvårdnad. Nightingale menar på att ett utav omvårdnadens viktigaste uppgifter är att 

motverka alla faktorer som kan hämma självläkande krafter (Kirkevold, 2000). Då sömn är 

en viktig del av kroppens läkning och återhämtning behöver faktorer som stör sömn hos 

inneliggande patienter motverkas.  

 

Bland alla sömnstörande faktorer sågs personalen utgöra det främsta störningsmomentet 

för inneliggande patienters sömn. Självklart fanns tankar kring att vårdpersonalen skulle 

komma att utgöra en störande faktor för inneliggande patienters sömn, dock inte att de 

skulle utgöra den främsta. Detta belyser vikten av att vårdpersonal måste vara medvetna 
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om hur viktig deras roll är i att främja patienters sömn på sjukhus. Det kan förekomma att 

sjukvårdspersonal varken lägger tid eller uppmärksamhet på patienters sömn. Vidare kan 

ett bristande intresse hos vårdpersonal för patienters sömnproblematik ses på sjukhus. 

Kunskap måste spridas bland kollegor och personal för att på så sätt uppmärksamma ett 

problem som faktiskt finns. För det är inte förrän problemet medvetandegörs som 

förändring kan ske. Detta styrks även av Pellat (2007) och Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) som menar på att det är viktigt för sjuksköterskan att ha grundläggande kunskaper 

kring sömn. 

 

När vårdpersonalen blir medvetna om att det utförs en studie på avdelningen kanske de 

tänker till en extra gång och handlar utifrån detta. Detta kan i sin tur resultera i felaktiga 

resultat. Till vår fördel har vi använt oss av studier där det tydligt angavs att personal varit 

omedvetna om att en studie utförts på avdelningen. 

 

Utifrån litteraturöversiktens resultat framkom det att patienter förväntade sig uppleva 

sömnstörningar när de läggs in på sjukhus, och ser detta som acceptabelt och en oundviklig 

del av vården. Detta styrks även av Edvardsson och Wijk (2014) som menar på att 

människans erfarenheter och kännedom samverkar med de förväntningar vi har när vi 

befinner oss i en viss miljö (Edvardsson & Wijk, 2014). Med tanke på de negativa 

effekterna sömnbrist kan komma att ha på patienter är detta något att ta på allvar. Vidare 

kan patienternas syn kring sömn på sjukhus ses som ett misslyckande av vårdpersonalen ur 

ett omvårdnadsperspektiv, då det finns bevis på att farorna med minskad sömn och sämre 

sömnkvalitet kan jämföras med kliniska händelser som fall, infektioner och 

medicineringsfel. Detta kunde relateras till litteraturöversiktens bakgrund där Swanson et 

al. (2017) och Swanson et al. (2018) kommit fram till att bristfällig sömn kan komma att ha 

negativ inverkan på benmassan som i sin tur kan leda till olika risker och sjukdomar. 

 

Det visade sig i Gellerstedt et al. (2014) att patienters integritet utgör en betydande roll i 

hur sömnen upplevs. Resultatet visade på att en bevarad integritet gynnar sömnen. Det kan 

vara svårt för vårdpersonal att vara medveten om integritetens betydelse för patienternas 

sömn. Detta kräver tid av vårdpersonal och tid är en bristvara inom vården. Även faktorer 

som inte kan påverkas av sjukvårdspersonalen, exempelvis flerbäddsrum, kan göra intrång 

på integriteten. Det är viktigt för vårdpersonal att vara medveten om detta för att främja 

god integritet hos patienten i den utsträckning som deras ansvarsområde medger. Detta kan 

uppnås genom respektfullt bemötande, behandling och att få patienten att känna sig 

involverad. Genom bevarad integritet kan en grund för det som Antonovky myntade 

nämligen KASAM läggas. Integritet och god kommunikation under sjukhusvistelsen 

fullgör KASAM:s alla tre delbegrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991). Patienter känner sig involverade och upplever sammanhang på 

sjukhuset genom respektfullt bemötande och delaktighet i sin behandling. Utifrån detta 

kommer patienter att uppleva bevarad integritet och meningsfullhet som i sin tur verkar 

hälsofrämjande. 

 

God kommunikation mellan patient och vårdgivare är viktig för att skapa en god relation 

där en god vård kan ges på patientens villkor. Bristande kommunikation kan uppfattas som 

besvärligt för patienten. Det kan leda till att patienten känner sig utlämnad och hjälplös, 

vilket i sin tur kan komma att påverka sömnen negativt. Även detta styrktes av Gellerstedt 

et al. (2014) som visade på att när patienter kände sig välinformerade skapade de en känsla 

av trygghet hos vårdpersonal. 
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Fysiska faktorers påverkan på patienters sömn var sedan tidigare känt. Men att det skulle 

komma att utgöra en av de främsta faktorerna som påverkar sömn hos äldre patienter (Park 

& Kim, 2017) var nytt för oss. Då smärta är vanligt förekommande hos äldre patienter och 

smärtlindring ligger inom sjuksköterskans ansvarsområde bör sjuksköterskor ge god 

smärtlindring innan natten. Otillräcklig smärtlindring under natten har en negativ inverkan 

på sömnen. 

 

När det kommer till inneliggande patienters oro och ångest, som i sin tur påverkar sömnen 

negativt, har sjuksköterskan i första hand tagit till farmakologiska åtgärder enligt Yilmaz et 

al. (2012). Detta bör inte alltid vara förstahandsalternativet. Bieffekter av läkemedel kan 

undvikas och icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder kan ha lika god effekt på patienters 

sömn. Exempel på andra alternativ som kan vidtas är avslappningsövningar, musik och 

förändringar inom vårdmiljön. 

 

Vår litteraturöversikt tyder på att sömn kan upplevas som dåligt på sjukhus. Det finns flera 

tänkbara orsaker till förekomsten av dåliga sömnupplevelser hos inlagda patienter. Norton, 

et al. (2015) menade på att sömn på sjukhus aldrig kommer att vara eller bli helt perfekt, 

men att förbättringsåtgärder kan vidtas med liten eller ingen kostnad. Pilkington (2013) 

visade på att sömn är en essentiell byggsten till bra hälsa men att dess främjande insatser 

inte prioriteras på sjukhus. Så varför vidtas inte sådana förbättringsåtgärder? 

 

Enligt Anåker och Elf (2014) spelar sjuksköterskan en avgörande roll gällande 

ansträngning av att skapa helande vårdmiljöer. Vidare har sjuksköterskan en viktig roll i att 

motverka vårdinrättningars negativa miljöpåverkan. I samma studie beskrivs det att 

omvårdnadsinitiativ har tillämpats för hållbarhet genom historien. Detta eftersom 

sjuksköterskans roll strävar efter att främja patienters hälsa ur olika dimensioner, det vill 

säga fysiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Vidare beskrivs det i studien att 

sjuksköterskan genom sitt helhetsperspektiv är väl positionerad till att påverka 

hållbarhetens framtid (Anåker & Elf, 2014). Allt detta är något som går att koppla till 

litteraturöversiktens teoretiska utgångspunkter i bakgrunden. Där aspekter kring 

vårdmiljöns påverkan på människan och sin sömn samt hälsa tas upp.  

 

Med denna litteraturöversikt anser vi att patienters upplevelser av sin sömn på sjukhus är 

belyst och uppfylld. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikt var den metod som valdes för vårt arbete. Litteraturöversikten var 

förutbestämd av Sophiahemmets högskola som enda design för skrivandet av 

examensarbete. En litteraturöversikt har som syfte att sammanfatta och fördjupa sig inom 

ett valt område (Henricsson, 2017). Forskning inom medicin och omvårdnad publiceras i 

mängder, vilket gör det svårt för såväl sjuksköterskan som för sjukvårdspersonal i 

allmänhet att hålla sig à jour med nya rön inom området. Litteraturöversikt passar sig väl 

då den via aktuell kunskap och forskning ger en korrekt överblick inom valt specifikt 

ämnesområde (Polit & Beck, 2017). 

 

Något som skulle kunna ses som en svaghet med vår litteraturöversikt var att vi efter vår 

sökning av vetenskapliga artiklar endast hittade 15 som sedan kom att inkluderas i 

resultatet. Enligt Forsberg och Wengström (2015) kan begränsad tillgång till vetenskapliga 

artiklar ses som en svaghet. En annan svaghet som kan förekomma vid litteraturöversikt 
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som design är att olika forskningsstudier inom samma område kan komma fram till olika 

slutsatser. En fördel med litteraturöversikt som design kan vara att den sammanställer 

information och kunskap som motiverar till att fortsatta studier görs. Vidare kan 

litteraturöversiktens beskrivande kring kunskapsläget inom ett visst område ses som en 

fördel (Forsberg & Wengström, 2015) 

 

Under datainsamlingen exkluderades studier som enbart studerat patienters sömnkvalitet 

med hjälp av apparater som mäter sömn. Anledningen till det var att dessa studier inte 

inbegrep patientens subjektiva uppfattningar eller upplevelser av sin sömn på sjukhus. 

 

Genomförandet av undersökningen som gav patienten bästa förutsättningar att uttrycka sig 

detaljerat var genom intervjuer. Under en intervju tillåts patienterna att uttrycka sig friare 

vilket ger mer omfattande svar. Undersökningsformulär var gjorda ändamålsenligt för att 

undersöka patienternas sömnkvalitet på sjukhus. Dess giltighet för studien och 

tillförlitlighet är bekräftade av forskarna och andra studier. Enkäter som framkom i studier 

som kom att ingå i resultatet var Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI), Richards-Campbell 

Sleep Questionnarie (RCSQ), The Sleep Disorders Questionnarie (SDQ) och the Oguri–

Shirakawa–Azumi Sleep Inventory, Middle-Aged and Aged Version (OSA-MA). Även 

andra lokala enkäter framtagna av forskarna användes. Dessa olika typer av utförande 

speglade upplevelser av sömn och därav gav svar till vårt syfte. 

 

Enligt Henricson (2017) stärks trovärdighet av en litteraturöversikt genom granskningar av 

utomstående under skrivandets gång. Detta efterföljdes under skrivandet av 

Litteraturöversikten, då den blivit granskad av såväl sjuksköterskestudenter som 

legitimerade sjuksköterskor. Detta har gjorts genom fem handledningstillfällen på 

Sophiahemmet högskola och genom en mittbedömning av examinator.  

 

Sömn i relation till ålder togs i beaktande under denna studie. Anledningen till detta var då 

äldre var inkluderade i samtliga studiegrupper i litteraturöversikten. Ytterligare en 

anledning var då en av de studier som använts enbart utfördes på äldre patienter. Beslutet 

grundar sig i resultat från en studie gjord av Gilsenan (2012), som visar att äldre patienters 

sömn ofta går odiagnostiserad och obehandlad.  

 

Det framgår inte i vissa vetenskapliga studier som ingår i litteraturöversikten, huruvida 

etisk granskning tillämpats. Detta kan ses som en svaghet. Trots detta valdes dessa artiklar 

att inkluderas i resultatet då de i övrigt ansågs hålla en god kvalitet samt svarade på 

litteraturöversiktens syfte.  

 

I enlighet med Kristensson (2017) utfördes dataanalysen genom sex steg. Detta gjordes 

gemensamt. Under det tredje steget vid kodningen fick vi, utöver resultat relevant för 

litteraturöversiktens syftesval, även irrelevanta resultat. Dessa irrelevanta resultat var 

relaterade till fatigue och patienters upplevelser kring det. Vidare kom irrelevanta resultat 

kring sjuksköterskors dokumentation av sömn och skillnader mellan sjukvårdspersonal och 

patienters syn om det som uppfattades som sömnstörande, att uteslutas.  

 

Gellerstedt et al., (2014) har tagit upp viktiga aspekter inom inlagda patienters 

sömnuppleveser vilket inte andra studier har gjort. Dessa olika aspekter är bland annat 

bemötandet mellan patienter och vårdpersonal, patienters integritet samt patienters 

självbestämmande över sin vård. Dessa olika aspekter kom sedan att ingå i 

litteraturöversiktens resultat med endast Gellerstedt et al., (2014) som källa. Att ha 
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Gellerstedt et al., (2014) som enda källa till vissa delar i resultatet kan ses som en svaghet. 

Däremot har studien gjord av Gellerstedt et al., (2014) berikat litteraturöversiktens resultat 

då den innehåller andra djupare aspekter inom patienters sömnupplevelser, än vad andra 

studier gör. 

 

Förförståelse kring patienters sömnproblematik på sjukhus fanns innan skrivandet av 

litteraturöversikten, detta kan ses som en svaghet. Däremot inleddes en diskussion och 

reflektion kring vår förförståelse innan skrivandet av litteraturöversikten. Detta för att 

begränsa påverkan på litteraturöversiktens resultat. Allt detta genomfördes i enlighet med 

Henricson (2017). 

 

En del av forskningen är gjord på stora sjukhus/universitetssjukhus på olika avdelningar 

som inkluderar ett stort antal patienter. Resultat av studier som är utförda på stora skaror 

innefattande ett stort antal patienter på stora sjukhus kan därför generaliseras till liknande 

sjukhus. En ytterligare faktor som möjliggör för generalisering är att de studier som 

använts har haft gemensamma utfall. Exempelvis så har miljö-, personal- och fysiska 

faktorer alla upplevts som störande av patienterna i samtliga studier. I de fall studiers 

resultat inte kan generaliseras, nämns det av forskarna. Vilket är fallet hos studien av 

Hultman, et al. (2012) och Myoji, et al. (2015).  

 

Att vi har inkluderat studier som är baserade på intervjuer kan räknas som en styrka i vår 

litteraturöversikt. Detta då patienter haft möjlighet att fritt berätta kring upplevelser. Detta i 

motsats till enkätbaserade intervjuer där frågorna redan är förutbestämda. Studier som är 

utförda genom enkäter kan också räknas som en styrka i vårt arbete eftersom dessa enkäter 

innefattar frågor kring sömnens alla aspekter. Vidare kan vårt beslut att ha inkluderat olika 

patientkategorier ses som en styrka. Då vi på så sätt får fram den mest korrekta och 

sanningsenliga bilden av patienters upplevda sömn. 

 

Slutsats 

Tidigare studier har visat att bristfällig sömn har allvarliga konsekvenser på hälsan. 

Litteraturöversiktens resultat påvisade att sömn kan upplevas som dålig av inlagda 

patienter. Många faktorer kan komma att påverka patienters sömn på sjukhus. För att dessa 

faktorer ska kunna tas tag i och åtgärdas behövs bland annat planering kring rutiner på 

vårdavdelningar såväl som för hela sjukhuset. Miljöförbättring skulle kunna vara en del av 

planeringen. Där den fysiska miljöns utformande kollas över och eventuellt planeras om. 

Sjuksköterskan kan bidra till att främja bra sömn genom att åtgärda de faktorer som 

upplevs som sömnstörande av de inneliggande patienterna. Vidare skulle sjuksköterskan 

kunna åtgärda sömnstörande faktorer genom exempelvis respektfullt bemötande av 

patienter, god kommunikation, bra omhändertagande och genom att ta hänsyn till 

patienters integritet. 

 

Sömn är ett område som lätt kan glömmas bort av vårdpersonal. Bristfällig sömn kan 

komma att växa sig stort med allvarliga konsekvenser för såväl patienter som för 

samhället. Därav blir såväl mängden som kvaliteten på sömnen viktiga tecken för 

vårdpersonalen att övervaka och vara medvetna om. 
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Fortsatta studier 

Då sömnbrist hos inneliggande patienter är ett aktuellt problem som behöver belysas och 

medvetandegöras, anser vi att ämnet förtjänar att fortsätta forskas inom. Fortsatta studier 

kan möjliggöra för patienter att beskriva sina önskemål om eventuella förändringar de 

skulle vilja se i vården. För att främja sömn på sjukhus behövs kunskap. Kunskap ger 

vårdpersonalen möjlighet till förändrad tankegång vilket i sin tur leder till förbättrad 

omvårdnad. Förbättrad och genomtänkt omvårdnad gagnar patienter, vårdpersonal såväl 

som samhället i stort. Vidare forskning i ämnet anser vi är nödvändigt dels för att lyfta 

ämnet sömn och dels för att utvärdera patienters sömnupplevelser. Även uppföljning kring 

förbättringsprocess bör utvärderas. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Litteraturöversikten skulle kunna verka som ett informationsblad för hela arbetsteamet 

inom vården. Genom att förstå patienternas upplevelser av sin sömn på sjukhus och de 

faktorer och omständigheter som kan komma att påverka sömnen kan eventuella 

förändring ske utifrån de faktorer som bidrar till såväl bra som dålig sömn. 

 

Information som tagits fram under denna litteraturöversikt tyder på att förbättringsåtgärder 

leder till förbättrad sömnkvalitet. Information om effektiva åtgärder som exempelvis 

avslappningsövningar inför natten, sänkt bullernivå, bevarad integritet, god 

kommunikation samt bra bemötande, kan ge vårdpersonalen möjlighet att tänka till, och 

faktiskt göra en förändring. Förbättringsåtgärder nämnda i litteraturöversikten är dessutom 

icke farmakologiska. Litteraturöversikten kan hjälpa till och bidra med att sprida 

information kring sådana förbättringsåtgärder. Det här kan i sin tur bidra till minskad 

användning av sömntabletter, ökat engagemang samt ökad delaktighet hos arbetsteamet 

inom förbättringsprocessen. Vidare kan dessa förbättringsåtgärder, förutom förbättrad 

sömn hos de inneliggande patienterna, bidra till en mer personcentrerad omvårdnad där 

patientens välmående är i fokus. 
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

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 väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal 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 väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 



II 
 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet 
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                  BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gellerstedt L, 

Medin J, Karlsson 

M R  

2014 

Sverige 

Patients’ experiences 

of sleep in hospital: a 

qualitative interview 

study 

Syftet med studien 

var att utforska och 

beskriva patienternas 

upplevelser av sin 

sömn på sjukhus. 

Design: kvalitativ 

beskrivande studie.  

Urval: Vårdtid minst tre 

dagar, 18+, kan prata 

svenska, informerat 

samtycke. 

Exekutionskriterier: 

diagnostiserad med demens 

och/eller depression,  

Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: kvalitativ analys av 

intervjuer 

38 

(-28) 

 

Patienternas fysiska och psykiska 

upplevelser påverkade deras sömn. 

Deras upplevelser kategoriserades i fyra 

teman: patientnära förhållningssätt, 

fysiska faktorer, att vara involverad och 

integritet.   

Kvalitativ 

I 



IV 
 

Matris över inkluderade artiklar 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Delaney L J, Currie M 

NJ, Huang H C, Lopez 

V, Van Haren F  

2018 

Australien 

"They can rest at 

home": an 

observational study 

of patients' quality of 

sleep in an Australian 

hospital. 

Att utforska 

patienters 

upplevelser av sin 

sömnlängd och 

kvalitet och att 

identifiera eventuella 

miljöfaktorer 

relaterade till dålig 

sömn rapporterad av 

patienter på sjukhus. 

Design: prospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Urval: vistats två nätter i rad. 

Exklusionskriterier:  

intuberade, personer i livets 

slutskede, diagnostiserade med 

florid psykos, demens, 

förvirring eller talsvårigheter. 

Patienter som vårdenheten inte 

ansåg var lämpliga för studien.  

Datainsamling: gjordes genom 

tre sätt: insamling av 

subjektiva data av 

vårdpersonal och patienter, 

objektiv data genom 

miljöövervakning och 

observationsdata 

dokumenterade av studiens 

forskningsassistenter.  

Analys: kvalitativ analys. 

144 

(-) 

 

Minskad sömntid på sjukhus jämfört 

med sömntiden hemma. Dålig 

sömnkvalitet rapporterades hos 

ungefär hälften av patienter. Patienter 

rapporterade sämre sömn än vad 

vårdpersonalen gjorde. 

Omvårdnadsåtgärder och miljöbuller 

utgjorde de främst störande faktorerna. 

Ljudnivån på avdelningarna var mer än 

WHO rekommendationer.  

Kvalitativ 

studie 

I 
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Matris över inkluderade artiklar 

 
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 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

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 utforska faktorer 

som påverkar sömnen 

hos patienter under 

sjukhusvistelse i 

kirurgiska och 

medicinska 

vårdavdelningar 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: 18+, vistats på 

sjukhus i minst tre dagar, 

patienter som kan 

kommunicera och som var 

villiga att delta. 

Exklusionskriterier: patienter 

som hade ett tillstånd eller 

sjukdom som hade direkt 

påverkan på deras sömn 

exkluderades. 

Datainsamling:  

Formulärbaserade intervjuer. 

Analys: gjordes med hjälp av 

SPSS15, Kolmogorov 

Smirnov-test, t-test, Mann-

Whitney U-test, Kruskal 

Wallis-testet och Procent, 

medelvärde, 

standardavvikelse (SD) och 

minimi- och maxvärden 

användes också. 

184 

(-) 

 

Fynden visade att uppvaknande inom 

kirurgiska avdelningar var relaterade till 

olika störande faktorer. 

Vidare framkom det att det var svårt för 

patienter att sova inom medicinska 

avdelningar på grund av olika störande 

faktorer. Resultatet visade även att 

sömnmönster hos patienter på kirurgiska 

avdelningar blev rubbad främst på grund 

av smärta. Slutligen visade resultatet att 

sömnmönster hos patienter på 

medicinska avdelningar blev rubbad 

främst av överfyllda patientrum. 

RCT 

I 



VI 
 

Matris över inkluderade artiklar 

 

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 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Longley L, Simons T, 

Glanzer L, Du C, Trinks 

H, Letzkus L, Quatrara B. 

(2018). 

USA 

Evaluating Sleep in 

a Surgical Trauma 

Burn Intensive Care 

Unit: An Elusive 

Dilemma. 

Att utforska den upplevda 

sömnkvalitén hos svårt 

sjuka patienter på 

intensivvårdsavdelningen. 

Design: prospektiv 

pilotstudie.  

Urval: 18+, engelsktalande, 

som kunde svara på frågor, 

kunde ge informerat 

samtycke. Patienter som 

förväntades ligga eller hade 

legat minst två nätter på 

intensivvårdsavdelningen. 

Exklutionskriterier: 

patienter som tidigare haft 

sömnproblem, patienter som 

inte kunde hålla i en penna, 

alkohol- eller 

drogmissbrukare, och även 

patienter med kognitiv 

dysfunktion. Vidare kom 

patienter som satt i fängelse, 

var gravida och de som hade 

invasiv medicinering att 

exkluderas. 

Datainsamling: Richards-

Cambell sleep Questionnaire 

(RCSQ) och en öppen fråga. 

Analys: beskrivande analys 

och kvalitativ analys. 

60 

(-) 

 

Resultatet visade på allmän 

sömnbrist. Ingen koppling hittades 

mellan sömnproblem och 

demografisk data. Vidare hittades 

inga kopplingar mellan sömnproblem 

och rumsförhållanden nära entrén och 

personalrum. Slutligen visade den 

öppna frågan att omvårdnadsåtgärder 

kom att utgöra den främsta störande 

faktorn. Efter det kom smärtan och 

ljudet att utgöra de näst störande 

faktorerna.  

P 

I 



VII 
 

 Matris över inkluderade artiklar 

 

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 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Alparslan G B, Orsal Ö, 

Unsal, A 

2016 

Turkiet 

Assessment of Sleep 

Quality and Effects 

of Relaxation 

Exercise on Sleep 

Quality in Patients 

Hospitalized in 

Internal Medicine 

Services in a 

University Hospital. 

Syftet var att utforska 

sömnkvalitén och att 

undersöka effekterna 

av 

avslappningsövningar 

kopplade till 

patienters sömn. 

Design: Kvalitativ 

interventionell undersökning.  

Urval: 18+, inga 

kommunikationsproblem, inga 

svåra sjukdomar, inga 

patienter som använde 

läkemedel som påverkade 

sömnen, ingen sömnapné, 

vistats på sjukhus minst en 

vecka, inga svåra ortopediska 

problem, ingen dödlig 

sjukdom och inga patienter 

som tidigare gjort 

avslappningsövningar. 

Datainsamling: frågeformulär 

utfärdat av forskare. Pittsburg 

Sleep Quality Index (PSQI) 

innehållande en öppen fråga. 

Analys: genom statistical 

software package licensed 

program (version 15.0; SPSS 

Inc, Chicago, Illinois). X2 test,  

McNemar test och t-testen 

användes. 

282 

(-) 

 

208 av 282 patienter hade dålig 

sömnkvalitet. Avslappningsövningar 

ökade kvalitén på sömnen.  

RCT 

I 
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Matris över inkluderade artiklar 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Norton C, Flood D, 

Brittin A, Miles J  

2015 

Storbritannien 

Improving sleep for 

patients in acute 

hospitals. 

Syftet var att beskriva 

förbättringar av 

sömnkvalitén på 

akutvårdsavdelningar.  

Design: Kvalitativ 

interventionell undersökning. 

Urval: patienter som 

sjukvårdspersonalen ansåg 

vara lämpliga för studien. 

Datainsamling: elektronisk 

undersökning, frågeformulär, 

observationer, intervjuer och 

interventioner. 

Analys: kvantitativ analys, 

statistisk analys och 

kvalitativ analys. 

186 

(-) 

 

Resultatet visade att patienter sov i 

genomsnitt 5 timmar varje natt. Vidare 

kunde fyra huvudsakliga kategorier tas 

fram utifrån upplevda faktorer kopplade 

till sömnstörningar. Slutligen gavs 

förbättringsförslag av patienterna. Dessa 

kom att variera beroende på avdelning.  

P 

I 
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Matris över inkluderade artiklar 

 
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 

 

 

 

 

 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ünsal A, Demir G 

2012 

Turkiet 

Evaluatıon of Sleep 

Quality and Fatigue 

in Hospitalized 

Patients. 

Syftet med studien 

var att utforska 

sömnkvalitén och 

fatigue hos patienter 

på olika avdelningar. 

Vidare syftade 

studien till att ta reda 

på om det fanns 

skillnader i 

sömnkvalitén mellan 

patienter och friska 

människor. 

Design: Beskrivande 

tvärsnittsstudie. 

Urval: patienter som var vid 

medvetande, alerta, kunde 

kommunicera verbalt, kunde 

svara på frågor och som kunde 

ge verbalt samtycke.  

Datainsamling: frågeformulär 

och Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI) och visuell 

analog skala för fatigue. 

Analys: statistisk analys genom 

SPSS (version 11.0), Frekvens, 

procent, medelvärde och 

standardavvikelser, t-test, chi-

square test, Cronbachs, 

Pearson-

produktmomentskorrelation, 

ANOVA-analys och LSD-post-

hoc-test. 

200 

(-) 

 

Patienter upplevde sämre sömnkvalitet 

än vad de friska testpersonerna gjorde. 

Samband hittades mellan friska 

testpersoners sömn och deras kön. 

Även samband hittades mellan 

testpersonernas sömn och civilstånd. 

Kvinnor upplevde sämre sömn än vad 

män gjorde.  

Ensamstående, änkor och frånskilda 

hade sämre sömnkvalitet än vad gifta 

personerna hade. Slutligen visade 

resultatet att sömnkvalitén hos 

patienter på kirurgiska avdelningar var 

sämre än hos patienter på medicinska 

avdelningar.  

RCT 

I 
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Matris över inkluderade artiklar 

 
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 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Zhang L, Sha, Y S, Kong 

Q Q, Woo J A-L, Miller A 

R, Li H W,… Wang C L  

2013 

Kina 

Factors that affect 

sleep quality: 

perceptions made by 

patients in the 

intensive care unit 

after thoracic 

surgery. 

Studiens syfte var att 

identifiera faktorer som 

påverkar sömnmönstret 

hos patienter med 

bröstkirurgi på 

intensivvårdsavdelning. 

Vidare syftade studien 

till att jämföra 

sömnstörande faktorer 

mellan sjuksköterskor 

och patienter. 

Design: tvärsnittsstudie.  

Urval: patienter vid 

medvetande, 18+, mer än sju 

dagars sjukhusvistelse och 

informerat samtycke. 

Datainsamling: 

frågeformulären och 

Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI). 

Analys: SPSS med χ2 och 

logistiska regressionstester. 

152 

(-) 

 

46,1% av patienterna hade dålig 

sömnkvalitet under sjukhusvistelsen. 

Sömnkvalitén hos 69,1% av patienterna 

var sämre än innan sjukhusvistelsen. 

50,0% av patienterna kom att ha 

förändrad sömnmönster. Stora 

skillnader fanns i det som upplevdes 

sömnstörande mellan sjuksköterskor 

och patienter. 

RCT 

II 
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Matris över inkluderade artiklar 

 

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 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Park M J, Kim K H 

2017 

Korea 

What affects the 

subjective sleep 

quality of hospitalized 

elderly patients? 

Syftet med studien 

var att identifiera de 

faktorer som påverkar 

subjektiva 

sömnkvalitén hos 

äldre patienter på 

sjukhus.  

Design: tvärsnittsstudie. 

Urval: vuxna äldre, 

informerat samtycke, inga 

kognitiva dysfunktioner, 

patienter som kunde 

kommunicera. 

Datainsamling: strukturerade 

frågeformulär och Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI).  

Analys: statistisk analys, t-

test, one-way ANOVA, 

Scheffe´ post-hoc, Pearson´s 

korrelation koefficient och 

stepwise multiple regression.  

290 

(-) 

 

Sömnkvalitén hos äldre var olika 

beroende på ålder, utbildningsnivå, 

civilstånd, månadsinkomst och antal 

samboende. Depression visade sig ha 

den största påverkan på sömn.  

Fem faktorer påvisade skillnader i 

sömnkvalitén. Dessa var: depression, 

upplevda hälsan, diagnos, antal 

samboende och vårdtid på sjukhus. 

P 

I 



XII 
 

Matris över inkluderade artiklar 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Syftet var att utforska 

sömnkvalitén och 

sömnstörningsfaktorer 

hos patienter. Vidare 

syftade studien till att 

jämföra upplevda 

sömnstörande faktorer 

mellan sjuksköterskor 

och patienter.  

Design: tvärsnittsstudie. 

Urval: de patienter som 

följde sjukhusets rutiner 

kring läggdags, patienter 

som var vid medvetande, 

vårdtid i mer än fem dagar 

och de som deltog av egen 

vilja. 

Exklusionskriterier: 

medvetslösa patienter och 

patienter med extrem smärta.  

Datainsamling: Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI) 

och frågeformulär 

designerade av studiens 

forskare.  

Analys: Beskrivande statistik 

analys, Chi-square test och 

logistic regression analys. 

397 

(-) 

 

Patienter hade dålig sömnkvalitet på 

sjukhus och minskad sömnkvalitet efter 

utskrivning från sjukhus.  

Största sömnstörande faktorerna var: 

oro, fysiska besvär relaterade till 

sjukdom, toalettanvändning under natten 

och buller från sjuksköterskorna.  

Det fanns stora skillnader i upplevda 

sömnstörande faktorer mellan patienter 

och sjuksköterskor. 

P 

I 



XIII 
 

Matris över inkluderade artiklar 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Yilmaz M, Sayin W, Gurler 

H 

2012 

Turkiet 

Sleep Quality of 

Hospitalized Patients 

in Surgical Units 

Syftet med studien 

var att utforska 

sömnkvalitén hos 

inlagda patienter på 

kirurgiska 

vårdavdelningar. 

Vidare syftade studien 

till att ta reda på de 

faktorer som påverkar 

sömnkvalitén.  

Design: randomiserad 

beskrivande studie. 

Urval: frivillig deltagande, 

18+, kunde kommunicera, 

var vid medvetande, vistats 

på sjukhus i minst sju dagar 

och de som inte hade fått 

eller kommer få 

bedövningsmedel. 

Datainsamling: 

frågeformulär framtagna av 

studiens forskare och 

Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI). 

Analys: statistisk analys, 

procent, medelvärde och 

standardavvikelse (SD), 

Mann – Whitney, U-test, 

variansanalys och t-test. 

617 

(-203) 

 

Sömnkvalitén upplevdes sämre efter 

sjukhusvistelsen. 

Resultatet visade att de patienter som 

hade sämre sömnupplevelser var: 

patienter som tidigare legat på sjukhus, 

patienter som haft tidigare operations-

erfarenheter, patienter som genomgått 

kirurgiska ingrepp, patienter som hade 

sovit i en vecka på sjukhus och patienter 

som fick medicinska 

omvårdnadsåtgärder under natten. 

Patienter som hade kroniska sjukdomar 

och som väntade på operation som 

visade sig ha skjutits upp, hade dålig 

sömnkvalitet både innan och under 

sjukhusvistelsen. 

P 

I 

 



XIV 
 

Matris över inkluderade artiklar 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Javadi N, Darvishpour A, 

Mehrdad N, Lakeh N M 

2015 

Iran 

Survey of Sleep 

Status and its Related 

Factors among 

Hospitalized Patients 

with Heart Failure. 

Syftet med studien 

var att utforska 

sömnkvalitén och de 

faktorer som påverkar 

sömn hos inlagda 

patienter med 

hjärtsvikt.  

Design: tvärsnittsstudie. 

Urval: 18+, patienter som 

haft hjärtsvikt i minst ett år, 

hjärtpumpsfraktionen var 

under 40%, alerta, de som 

inte hade depression eller 

mentala dysfunktioner 

Datainsamling:  Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI) 

och frågeformulär framtagna 

av studiens forskare. 

Analys: statistisk analys i 

SPSS version 16.0. 

256 

(-16) 

 

Majoriteten av patienter upplevde dålig 

sömnkvalitet. En positiv koppling 

hittades mellan sömnkvalitet och ålder, 

kroppsmasseindex, multisjukdomar, 

antal sjukhusinläggningar, antal 

läkemedel och sjukhusvistelsens längd. 

Dessutom sågs skillnader mellan 

sömnkvalitet och kön, rökning, 

utbildningsnivå och buller från 

sjukhusmiljön. 

P 

I 



XV 
 

Matris över inkluderade artiklar 

 
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 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Myoji Y, Fujita K, 

Mawatari M, Tabuchi Y 

2015 

Japan 

Changes in sleep-

wake rhythms, 

subjective sleep 

quality and pain 

among patients 

undergoing total hip 

arthroplasty. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

förändringar i nattlig 

sömn, både 

preoperativt och en 

dag postoperativt. 

Vidare syftade 

studien till att 

utforska subjektiva 

förändringarna i 

sömnkvalitet samt att 

ta reda på sambandet 

mellan nattlig sömn-

vakenhet och smärta 

efter operation. 

Design: beskrivande undersökning. 

Urval: patienter som skulle genomgå 

höftartrokirurgi med spinal 

bedövning, de som vistats på sjukhus 

två dagar innan operation, de som 

var 40 år+ och de som kunde 

kommunicera. 

Exklusionskriterier: patienter som 

hade regelbundet intag av 

sömntabletter tiden innan 

operationen. 

Datainsamling: patientjournaler, 

Actigrafi, Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI), Sleep Disorders 

Questionnaire(SDQ), Oguri–

Shirakawa–Azumi Sleep Inventory, 

Middle-Aged and Aged Version 

(OSA-MA) och VAS 

Analys: AW2 sleep analysis 

software package (Ambulatory 

Monitoring) och Wilcoxon signed-

rank test. 

40 

(-6) 

 

Patienter upplevde sämre 

sömnkvalitet efter kirurgiska 

ingrepp. 

Patienter som hade minskad sömn 

efter kirurgiska ingrepp hade svårare 

smärta postoperativt.  

P 

III 
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Matris över inkluderade artiklar 

 
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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ritmala-Castren M, Axelin A, 

Kiljunen K, Sainio C, Leino-

Kilpi H 

2017 

Finland 

Sleep in the intensive 

care unit - nurses' 

documentation and 

patients' perspectives 

Syftet med studien var 

att beskriva innehållet 

av sjuksköterskornas 

dokumentation om 

patienters sömn på 

intensivvårdsavdelning. 

Vidare var syftet att 

beskriva patienternas 

egna upplevelser om 

deras sömn samt att 

utvärdera 

överensstämmelsen 

mellan dokumentation 

och upplevelser.  

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: 18+, alerta, 

orienterade, patienter som 

kunde skriva, höra eller prata 

finska eller svenska, icke 

intuberade, ingen trakeastomi 

och de som hela föregående 

natten varit i 

intensivvårdsavdelningen.  

Informerat samtycke. 

Datainsamling: Richards-

Campbell Sleep 

Questionnarie (RCSQ) och 

patientjournaler.  

Analys: statistisk analys, 

Pearson´s correlation 

coefficient, t-test och Mann-

Whitneys test. 

114 

(-20) 

 

Resultaten visade att åldern ökar 

sjukdomens svårighetsgrad. 

Upplevelser kring sömn varierade 

mellan patienter. Upplevelser kring 

djupsömn och sömnkvalitén var dålig. 

Den allmänna sömnkvalitén var bra 

för 42 % av patienterna. 

P 

II 
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Matris över inkluderade artiklar 

 
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 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hultman T, Coakley A B, 

Annese C D, Bouvier S 

2012 

USA 

Exploring the Sleep 

Experience of 

Hospitalized Adult 

Patients. 

Syftet var att 

undersöka 

sömnupplevelser hos 
inlagda patienter på 

en 

akutvårdsavdelning 

både före och under 

sjukhusvistelsen. 

Vidare var syftet att 

identifiera patienters 

sömnstörande faktorer 

samt att identifiera 

patienters upplevelser 

kring 

omvårdnadsåtgärder. 

Design: kvalitativ 

pilotstudie. 

Urval: patienter som vistats 

tre nätter på samma 

akutvårdsavdelning. 

Datainsamling: intervjuer 

Analys: Kvalitativ analys 

genom Sandelowski (2000). 

37 

(-) 

 

Sjukhusmiljön kunde ha en negativ 

påverka på patienters sömn. 

Sömnkvalitén visade sig bero på hur 

symtom kom att hanteras.  

Patienter upplevde omvårdnadsåtgärder 

som utfördes nattetid som förståeliga 

men besvärliga. 

K 

I 


