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Sammanfattning 
Bakgrund 
Sömn är ett basalt behov och nödvändigt för återhämtning och välbefinnande. Sömnen består 
av fyra olika stadier, där framförallt stadie tre och fyra är viktiga för läkning och helande. Vid 
brist på sömn påverkas immunförsvaret negativt och det kan leda till försämrad 
läkningsprocess och ohälsa. Vårdmiljön är en central del i hälsofrämjandet vilket 
sjuksköterskan ansvara för. Sjuksköterskan ansvar även för att vården är kvalificerad och 
personcentrerad.  
 
Syfte 
Syftet var att beskriva faktorer som stör vuxna patienters sömn på sjukhus. 
 
Metod 
Metoden i studien var en litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. 
Totalt 15 vetenskapliga artiklar har inkluderats, granskats och analyserats.  
 
Resultat 
Resultatet av litteraturstudien visade att faktorer i omgivningen som ljud, ljus och 
temperaturen störde sömnen för patienter på sjukhus. Även faktorer orsakade av 
sjuksköterskan så som omvårdnad, administrering av läkemedel och kontroller av vitala 
parametrar under natten inverkade negativt på sömnen. Andra orsaker till störd sömn på 
sjukhus visade sig vara fysiologiska och psykologiska orsaker som ångest, oro, hunger, stress 
och smärta.  
 
Slutsats 
Studien visade att miljöfaktorer, sjuksköterskans arbete samt fysiologiska- och psykologiska 
faktorer störde sömnen hos patienter på sjukhus.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYCKELORD: Sjukhus, störningsfaktorer, sömn och vuxna.  
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1. INLEDNING 
Sjuksköterskan har en nära relation till patienter, vilket medför möjligheter till 
personcentrerad vård och främjande av hälsa utifrån flera aspekter. Miljön är en aspekt, som 
bör utformas efter individens behov. Enligt Finnström (2014) ska sjuksköterskan bland annat 
erhålla kunskap, förståelse och färdigheter för säker och god omvårdnad samt identifikation 
av patienters behov och möjligheter till att bemöta dem. Sjuksköterskestudenter hinner under 
studietiden med att se olika avdelningar och möta många patienter. Författarna har 
uppmärksammat att patienter på sjukhus ofta kommenterar känslan av bristfällig sömn och att 
de inte känner sig utvilade. Det har resulterat i ett intresse för patienternas sömn och vad som 
påverkar den under sjukhusvistelse. 

2. BAKGRUND 
2.1 Sömn 
Sömn är ett basalt behov för människan som tillbringar upp till en tredjedel av livet med att 
sova (Asp & Ekstedt, 2014). Sömnen delas in i fyra stadier. Stadie ett är övergången från 
vakenhet till sömn, sömnen är då lätt och ytlig (Shrivastava, Jung, Saadat, Sirohi & Crewson, 
2014). Ögonen rör sig sakta och musklerna i kroppen börjar att slappna av. I stadie två 
avstannar ögonrörelserna och aktiviteten i hjärnan minskar (Palmgren, 2010), stadiet utgör 50 
% av den totala sömnen hos vuxna personer (Shrivastava, et al., 2014). Under stadie tre 
minskar hjärnaktiviteten ytterligare, det finns ingen muskelaktivitet och ögonrörelserna har 
avstannat helt (Palmgren, 2010). Det tredje stadiet betraktas som djupsömn och är associerat 
med svårt uppvaknande (Shrivastava, et al., 2014). Djupsömnen brukar normalt sätt ske i 
etapper på 90 minuter och slutar i rapid eye movement (REM) sömn (Kangas Fyrh & 
Wilhelmsson, 2006). Djupsömnen står för 15 – 20 % av nattens sömn samt den främsta och 
effektivaste återhämtningen (Asp & Ekstedt, 2014). Det fjärde stadiet är REM sömn som är 
ett drömstadie. Ögonen börjar röra sig igen med snabba rörelser, andningen ökar och 
musklerna blir tillfälligt paralyserade. I början på natten sover personen oftast djupare med 
kortare intervaller av REM sömn (National institute of neurlogical disorders and stroke, 
2017). REM sömnen associeras med frekventa apneér (andningsuppehåll) och hypoxemi (låg 
syrehalt i blodet) och utgör 25 % av den totala sömnen (Shrivastava, et al., 2014). 
 
En god och effektiv sömn uppnås när nattsömnen är sammanhållen och djup. Hur djup 
sömnen blir eller när insomning sker är inget som går att kontrollera, dock kan det optimeras 
med rätt förutsättningar (Asp & Ekstedt, 2014). Det normala sömnbehovet för vuxna är i 
genomsnitt 6 - 9 timmar per dygn (Kangas Fyrh & Wilhelmsson, 2006). 
	
2.2 Kroppens påverkan 
Kroppen påverkas av sömn på flera olika sätt. Under sömn sjunker blodtryck och puls, 
blodtillförseln till hjärnan och temperaturen i kroppen minskar. Immunförsvaret aktiveras och 
hormoner som bygger upp kroppen utsöndras, på så sätt har sömn en betydelse för såväl 
välbefinnandet som återhämtningen (Asp & Ekstedt, 2014). För att kroppen ska få maximal 
vila bör sömnen inte bli avbruten. Vid upprepade vakenhetsperioder under natten kan kroppen 
inte bli tillräckligt utvilad (Kangas Fyrh & Wilhelmson, 2006). Störningar i sömnen kan 
påverka immunförsvaret negativt och leda till ökade nivåer av C-reaktivt protein(CRP) (Irwin, 
2015), vilket främjar utsöndringen av inflammatoriska ämnen och ökar benägenhet för 
bakteriella infektioner (Orzel–Gryglewska, 2010). Med ett högt CRP-värde finns även en 
ökad risk för hjärtattack och stroke. Dålig eller för lite sömn har även kopplingar till en låg 
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leptin nivå, då utsöndringen ökar på natten och minskar under dagen. Leptin kontrollerar aptit, 
låga nivåer ger benägenhet till ökad aptit och försämrad glukosmetabolism som kan leda till 
viktuppgång, diabetes samt utveckling av högt blodtryck. Dessutom kan otillräcklig sömn 
även leda till affektiva tillstånd som ångest, koncentrationssvårigheter och förvirring även om 
sömnigheten inte är påtagligt ökad (Kollar, Namerow, Pasnau & Naitoh, 1968). Kroppen kan 
inte återhämta sig ordentligt under sömnbrist, därför är ”återhämtningssömnen” efter 
sömnförlust ofta längre, och består av mer djup - och REM sömn än normalt (Orzel–
Gryglewska, 2010). 
 
2.3 Miljö 
Miljö är ett centralt begrepp med en holistisk innebörd vilket innefattar allt som är runt 
omkring oss. Människan och miljön samverkar ständigt med varandra, då sinnesstämning kan 
påverkas av förändringar i miljön. Miljö kan delas in i olika kategorier; den fysiska miljön, 
psykosociala miljön, den sociala miljön och den symboliska miljön. Den fysiska miljön kan 
beskrivas utifrån omgivningen, till exempel färger, ljus, ljud, utrustning och möbler. Det som 
kan stödja patientens läkande kan lyftas fram genom att utforma en fysisk trygg miljö. 
Psykosociala miljön upplevs genom den emotionella sfären där kommunikation och attityder 
infattas. Den sociala miljön grundas på relationer och närhet till andra människor. I den 
symboliska och andliga miljön ses vikten i värderingar, tro och kunskap. Upplevelse av hälsa 
och välbefinnande påverkas av miljön vid inneliggande på sjukhus. Att komma till en ny 
miljö kan innebära en känsla av otrygghet och medföra en känsla av ensamhet samt en 
minskad förmåga att kunna ta egna beslut och ansvar. Det är viktigt att komma ihåg att alla 
individer är unika och upplever miljön på olika sätt (Ylikangas, 2012). 
 
Vårdmiljön i ett helhetsperspektiv avser tekniska funktionen, fysiska miljön och den totala 
upplevelsen. Betydelsen av vårdmiljön för omvårdnaden är att skapa en positiv arbetsmiljö 
som delas med patienten och där personcentrerad vård kan äga rum. Då är det viktigt att 
forma omgivningen anpassat till läkande och helande för patienter. Harmoniska färger, 
naturen och utsikten främjar välbefinnandet (Ronsten, 2009). Enkelsalar kan vara positivt för 
både patienterna och sjuksköterskan när det gäller kommunikation. Det minskar även 
infektionsspridning, risken att förväxla mediciner och underlättar för anhöriga att vara 
delaktiga. När en person söker sig till vården för hjälp söker de sig till en plats där de kan läka 
och må bra igen. Miljön på sjukhuset kan ha en stor inverkan på hälsan både på ett negativt 
och ett positivt sätt. Den kan påverka interaktionen mellan patienten och patientens familj och 
även interaktionen mellan patienten och sjuksköterskan. Så kopplingen mellan den miljö som 
finns på sjukhuset och de beteende som uppstår mellan människor är viktigt (Schweitzer, 
Gilpin & Frampton, 2004). 
 
Om faktorer som luftkvalitet, ljudnivåer, lukter, temperatur och ljus är för extrema och inte 
påverkbara av individen kan det resultera i stresspåslag (World Health Organization [WHO], 
2009). Därför är optimerade akustiska förhållanden i vårdmiljön en viktig indikator för 
patienternas komfort, då det minskar risk för stress och negativ påverkan på 
läkningsprocessen. Ofredande ljudnivåer kan alltså störa helheten i patientens välmående och 
inte bara sömnen (Huisman, Morales, van Hoof & Kort, 2012). Nightingale (1989) skrev 
redan 1861 att människan skadas lättare av dålig luft under sömn än i vaket tillstånd. Därför 
kräver vårdmiljön välfungerande ventilation och möjlighet till att öppna fönster för att 
optimera hälsa. Nightingale påtalade även vikten av dagsljus och möjligheten till att kunna se 
ut, samt dess inverkan på känsla av välbefinnandet. Huisman et al., (2012) understryker att 
visuell komfort främjar hälsan och till och med kan förkorta vårdtiden. Dock behöver visuell 
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komfort inte innebära en vy från ett fönster, ett stimuli som avleder från den sjukliga 
proceduren kan ge liknande effekt.  
 
2.4 Sjuksköterskans ansvar 
Enligt Selanders och Crane (2012) har Florence Nightingale påverkat sjuksköterskeprofession 
och det ansvar som ligger som grund för dagens sjuksköterskor. Nightingale 
uppmärksammade vikten av de basala och humana behoven för en människas hälsa, samt 
sjuksköterskans ansvar för att främja välmående likaväl som att minska risken för 
vårdrelaterade komplikationer (Nightingale, 1989). Sjuksköterskan ska enligt svensk 
sjuksköterskeförening (2014) rikta sitt ansvar och arbete mot de individer som är i stort behov 
av vård samt inhämta nya kunskaper om hur rollen som sjuksköterska utförs. 
 
Att vara sjuksköterska kan liknas med att vara patientens advokat (Pin Pin, 2015). 
Sårbarheten hos patienter kan vara sammanhanget där sjuksköterskan kan förespråka 
individens bästa och välbefinnande samt skapa möjligheter för att ta sitt ansvar för allas lika 
rätt till vård (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, 3 §). Målet är att trygg och 
kvalificerad vård ges där autonomi och integritet respekteras för självkontroll och välmående 
(Pin Pin, 2015). Det är även sjuksköterskan som förväntas vara den första att uppmärksamma 
eventuella förändringar i patientens hälsa, samt ansvara för eventuella åtgärder vid behov. 
Den kliniska vården kräver därför att sjuksköterskan har kunskap, kompetens och ett nära 
samarbete med andra professioner. Det kräver också att sjuksköterskan tar moraliskt ansvar, 
vilket innebär att uppmärksamma etiska situationer och reagera på de sätt som främjar 
patientens hälsa (Grandy & Edgerly, 2009). 

3. PROBLEMFORMULERING 
Patienter är i behov av god sömn för att möjliggöra helande på sjukhus. Dock är det många 
patienter som upplever att sömnen på sjukhus är sämre än i hemmet. Därför behövs en 
kunskapsgrund för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med fokus på sömn för möjligheter 
till förbättring. Avsikten med litteraturstudien är att öka kunskapen om vad som stör sömn på 
sjukhus.  

4. SYFTE 
Syftet var att beskriva de faktorer som stör sömnen hos vuxna patienter på sjukhus. 

5. METOD 
Den metod som valdes i studien var litteraturstudie med systematisk sökning. Valda artiklar 
har kvalitetsgranskats, analyserats och slutligen sammanställts till ett resultat (Kristensson, 
2014).  
 
5.1 Design 
Vald design för studien var deskriptiv design (Forsberg & Wengström, 2015). 
 
5.2 Sökstrategi 
Inför sökningarna identifierades meningsbärande ord utifrån studiens syfte som sedan 
översattes till engelska med hjälp av Svensk meSH. De databaser som valdes att användas var 
Cinahl och Medline. 
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För att få fram relevana ämnesord i Cinahl söktes orden i Cinahl HEADINGS. De ämnesord 
som valdes att användas i Cinahl var ”Adult”, ”Patients”, ”Inpatients”, ”Sleep” och ”Sleep 
deprivation”. De söktes sedan med booleska operatorer OR och AND. De begränsningar som 
gjordes var artiklar endast skrivna på engelska, peer reviewed och publicerade mellan 2007–
2017.  
 
I Medline sökte orden i MeSH för att få fram de relevanta ämnesorden för databasen. I 
Medline användes ämnesorden ”Patients”, ”Inpatients”, ”Sleep” och ”Sleep deprivation”. De 
booleska operatorer OR and AND användes även i Medline. Begränsningarna som gjordes i 
Medline var artiklar skrivna på engelska och publicerade mellan 2007–2016.   
 
Fyra artiklar har framkommit genom manuell sökning. Då artiklar svarade till syftet valdes de 
att inkluderas i litteraturstudien.    
 
5.3 Urval 
Inklusionskriterna för artiklarna beslutades till patienter som var från 18 år och inneliggande 
på sjukhus. De exklusionskriterer som användes var artiklar som innefattade patienter med 
psykisk ohälsa. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades.  
 
Urvalet skedde i tre steg. I första urvalssteget bedömdes artiklarna utifrån deras titlar. De titlar 
som innefattade patienter med psykisk ohälsa exkluderades och titlar som svarade till syftet 
gick vidare till nästa steg. I det andra urvalet lästes artiklarnas abstrakt. Abstrakten 
diskuterades mellan författarna och gemensamt valdes artiklar ut att gå vidare till det sista 
urvalet. Artiklarna lästes då i fulltext och diskuterades. Det sista urvalet resulterade i 11 
artiklar som valdes att gå vidare till granskningen. Se bilaga 1.    
 
5.4 Granskning 
Efter läsning av samtliga artiklar i fulltext påbörjades kritisk granskning då artiklarnas 
svagheter och styrkor diskuterades och konstaterades. Granskningarna presenteras i 
artikelmatrisen för varje enskild artikel. Se bilaga 2. 
 
Validitet och reliabilitet diskuterades och kontrollerades i de kvantitativa artiklarna. I de 
kvalitativa artiklarna diskuterades och granskades trovärdighet utifrån begreppets fyra 
bärande aspekter, tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet. (Kristensson, 
2014). En artikel innefattade både kvalitativ och kvantitativ ansats, i den granskades varje del 
utifrån respektive granskningsbegrepp.  
 
Samtliga artiklar som använts i studien valdes på grund av att de svarade till det aktuella 
syftet och ingen av artiklarna bedömdes vara av låg kvalitet.  
 
5.5 Analys 
Analysmetoden som användes i studien var integrerad analys. I enlighet med Kristensson 
(2014) genomfördes första steget i analysfasen med att identifiera likheter och skillnader i 
samtliga artiklars resultat. I steg två skapades två kategorier där resultat med likheter och 
gemensam nämnare omfattades samt delades in i varje kategori. I det tredje och sista steget 
sammanställdes de slutliga resultatet med underrubriker inom varje kategori. Resultatet 
sammanställdes till fyra underrubriker och två kategorier. 
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6. ETISKA ÖVERVÄGANDE 
Det finns regler kring hur forskning skall genomföras och Helsingforsdeklarationen innehåller 
allmänna råd och riktlinjer. Den innehåller även de rättigheter personer som deltar i studier 
skall ha, där samtycke och information är av grundläggande betydelse (Medicinska 
forskningsrådet, 2003). I samtliga 15 studier som valdes att användas i litteraturstudien har 
därför dokumenterade etiska aspekter kontrollerats. Av 15 studier har 13 även fått etiskt 
godkännande från en etisk kommitté. Patienterna i samtliga granskade studier har fått 
information och givit muntligt eller skriftligt medgivande för deltagande. Den aktuella 
litteraturstudien baserades på resultat i 15 utvalda artiklar, där allt resultat som svarade till 
syftet har redovisats. Författarna har beaktat personliga värderingar vid granskning för att inte 
påverka resultatet samt åsidosatt fördomar och förförståelse.     

7. RESULTAT 
I litteraturstudien inkluderades två kvalitativa, tolv kvantitativa samt en artikel med både 
kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultaten redovisas i respektive kategori. Kategorierna har 
delats upp under två slutgiltiga kategorier: inre – och yttre faktorer, se tabell 1. 
 
 
Tabell 1 Översikt av kategorier och underrubriker. 

 
Yttre faktorer 

 
Inre faktorer 

 
Sjuksköterskans arbete 

 
Miljöfaktorer 

 
Fysiologiska faktorer 

 
Psykologiska faktorer 

- Kontroller 
- Omvårdnad 
- Byte av avdelning 
- Administrering av 
läkemedel 
- Personalens 
konversationer 
- Personalens steg och 
rörelser 
- Telefoner 

- Lukter 
- Temperatur 
- Ljus 
- Ljud 
- Utrymme 
- Obekväm säng och 
kudde 
- För många personer i 
samma rum. 
- Flersal 

- Behov av toalett 
- Smärta 
- Törst och hunger 
- Fysisk obehag 
- Andningssvårighet 
- Symtom på sjukdom 
- Klåda 
- Feber 
- Illamående 
- Infarter 
- Hosta 
- Spänningar 
- Diagnos 
 

- Stress 
- Oro 
- Ångest 
- Kommunikations- 
svårigheter 
- Integritet och värdighet 
- Sekretess 
- Kläder 
- Rädsla  
- Sjukdomsinsikt 
- Oro kring säkerhet 
- Främmande känsla 
- Interaktion med andra 
patienter  
- Främmande känsla 
inför medicinsktekniska 
produkter 
- Psykosociala orsaker 
- Depression 
- Förändrade rutiner  
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7.1 Yttre faktorer 
7.1.1 Sjuksköterskans arbete 
Många studier visade att mycket störningsfaktorer är direkt eller indirekt kopplade till 
sjuksköterskan. Omvårdnad, administrering av läkemedel och kontroll av vitala parametrar 
störde sömnen då den blev avbruten (Büyükilmaz, Sendir & Acaroglu, 2011; Dobing, 
Frolova, McAlister & Ringrose, 2016; Gellerstedt, Medin & Rydell Karlsson, 2014; Lane & 
East, 2008; Vincensi et al., 2016; Yilmaz, Sayin & Gurler, 2012; Zhang et al., 2013). Det var 
inte enbart kontroller och mediciner i omvårdnaden som störde sömnen för patienterna. 
Sjuksköterskans attityd och närhet i omvårdnadsarbetet spelade roll för hur bekväma patienter 
kände sig i sin situation. Stressade eller hårdhänta sjuksköterskor vid exempelvis vändningar 
och sängarbete försvårade möjligheten till ro för patienter som var beroende av vården, och 
därmed fick dem svårare att sova och somna om efter omvårdnaden (Gellerstedt et al.,2014). 
Enligt Dobing et al., (2016); Yilmaz et al., (2012); Yoder, Staisiunas, Meltzer, Knutson och 
Arora., (2012); Zhang et al., (2013) var sjuksköterskans arbete och vårdmiljön ett stort 
problem vad gällde sömn för patienter. Inte bara eventuell medicinsk utrustning utan även 
sjuksköterskans fotsteg, samtal i telefoner och konversationer med varandra eller andra 
patienter gjorde att patienter sov sämre. Många patienter som fick byta avdelning hade svårt 
att sova, på grund av att processen tog mycket energi och krävde interaktioner med 
sjuksköterskor på både den nya och gamla avdelningen. En del patienter fick svårt att hålla 
isär sjuksköterskorna och blev då lätt förvirrade och fick svårt att komma till ro (Ehlers, 
Watson & Moleki, 2013).  
 
7.1.2 Miljöfaktorer 
Majoriteten av artiklar påvisade miljön som störande faktor. Den absolut främsta faktorn var 
ljud. Alarm, telefoner, utrustning och även ljud från medpatienter som rör sig eller pratar 
störde möjligheten till god sömn (Büyükilmaz et al.,2011; Dobing et al., 2016; Ehlers et al., 
2013; Gellerstedt, et al., 2014; John, Edet, Mgbekem, Robinson-Bassey, Duke & Ndebbio, 
2007; Lane & East, 2008; Lei et al., 2008; Vincensi et al.,2016; Yilmaz et al., 2012; Yoder et 
al., 2012; Zhang et al., 2013). Litteraturstudien visade att patienter i enkelsalar fick bättre 
sömn än de som delade sal med andra patienter. Detta relaterat till mindre eget utrymme för 
patienten på grund av flera personer i samma rum och ljud från medpatienter har visats sig 
vara en orsak som ger negativ påverkan på sömnen (Ehlers et al., 2013; Jeong Park & Hee 
Kim, 2017; Lane & East, 2008; Lei et al., 2008; Yilmaz et al., 2012; Yoder et al., 2012; 
Zhang et al., 2013). Ljus har visat sig gå parallellt med ljudet vad gäller negativ påverkan på 
sömnen. Många patienter upplevde att det var för mycket lampor och för starkt ljus nattetid 
och fick därmed problem med insomning och nattsömn (Bernhofer, Higgins, Daly, Burant &, 
Hornick, 2013; Dobing et al., 2016; Ehlers et al., 2013; John et al., 2007; Yilmaz et al., 2012).  
 
Komfort var en viktig parameter för att sova gott, och då spelade sängen och kudden en stor 
roll. En del patienter angav att strukturen på säng och kudde inte var optimal på sjukhus och 
därmed blev heller inte sömnen tillräcklig (Dobing et al., 2016; Gellerstedt et al., 2014; Lane 
& East, 2008; Yilmaz et al., 2012; Yoder et al., 2012). 
 
Luft, lukt och temperaturen var också negativt förekommande faktorer. Då obehagliga lukter 
eller dålig luft medförde svårigheter för patienter att koppla av. Likaså om temperaturen var 
för hög eller för låg så skapades en obehaglig sovmiljö som en del patienter reagerade på, och 
ansåg vara orsak till att de inte fick god sömn (Adib-Hajbaghery, Izadi-Avanji & Akbari, 
2012; Ehlers et al., 2013; Gellerstedt et al., 2014; Lane & East, 2008; Yilmaz et al., 2012; 
Zhang et al., 2013).  
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En del patienter är trötta under dagen relaterat till dålig sömn och sjukdom, och ligger därför 
ofta i mörker för att vila eller sova. Studier har påvisat att mörker och sömn på dagen kan vara 
en orsak som försämrar förmågan till god sömn på natten (Bernhofer et al., 2013; Dobing et 
al., 2016). 
 
7.2 Inre faktorer  
7.2.1 Fysiologiska faktorer 
Det som många patienter angav vara en av de främsta orsaker till dålig sömn på sjukhus var 
sjukdom. Symtom på sjukdom som smärta, feber, illamående, andningssvårigheter, hosta och 
klåda var vanliga orsaker till att sjuka patienter var vakna på nätterna (Adib-Hajbaghery et al., 
2012; Büyükilmaz et al., 201; Dobing et al., 2016; Ehlers et al., 2013; Gellerstedt et al., 2014; 
John et al., 2007; Lane & East, 2008; Lei et al., 2008; Vincensi et al.,2016; Zhang et al., 
2013). Förutom sjukdomsrelaterat obehag beskrevs även infarter och andra fysiska 
vårdprodukter vara faktorer som påverkade sömnen negativt (Dobing et al., 2016; Ehlers et 
al., 2013). Andra förkommande fysiologiska faktorer som medförde att patienter upplevde 
störd sömn var hunger, törst och behov av att gå på toaletten ((Dobing et al., 2016; Ehlers et 
al., 2013; Yilmaz et al., 2012). 
 
7.2.2 Psykologiska faktorer 
En del patienter upplevde sig vara illa till mods och bära på oro relaterat till sin sjukdom, samt 
rädsla och osäkerhet på om de var i trygga händer. Dessutom beskrevs sociala orsaker som 
interaktion med andra medpatienter vara ett samband med oro. Obehag som ångest, sorg, 
känsla av att vara obekväm i sjukhuskläder och stress upplevdes påverka sömnen negativt, 
oavsett om stressen var på grund av sjukdom eller upplevelsen att vara på sjukhus (Adib-
Hajbaghery et al., 2012; Dobing et al., 2016; Ehlers et al., 2013; Gellerstedt et al., 2014; 
Jeong Park & Hee Kim, 2017; John et al., 2007; Lei et al., 2008; Tembo, Parker & Higgins, 
2013; Yilmaz et al., 2012). En del patienter som hade problem med kommunikationen 
upplevde oro för hur personuppgifter behandlades av personalen och hade svårt att känna ett 
lugn och därmed tillkom svårigheter att sova (Ehlers et al., 2013). En annan parameter som 
störde sömnen på sjukhus, som även går i hand med miljön, var förändringen av rutiner, den 
okända miljön samt en främmande känsla inför vården och de medicinska produkter som 
användes vid exempelvis intubering (Dobing et al., 2016; Zhang et al., 2013). Nedstämdhet 
var en faktor som påverkade sömnen för patienter negativ, oavsett om den var tillfällig eller 
långvarig (Jeong Park & Hee Kim, 2017). 

8. RESULTATSAMMANFATTNING 
Resultatet av litteraturstudien visade att vuxna patienters sömn störs av flertal faktorer på 
sjukhus. Miljöfaktorer som ljud, ljus och temperatur förkom ofta med negativ påverkan på 
sömnen. Inte enbart ljud från exempelvis andra patienter och medicinsk utrustning utan även 
sjuksköterskans arbete och fotsteg orsakade ljud som störde sömnen. Sjuksköterskans arbete 
som omvårdnad nattetid eller läkemedelsadministrering orsakade täta uppvaknanden för 
patienter och svårigheter att somna om därefter, vilket leder till förlust av sömn. Även inre 
faktorer som smärta, ångest, nedstämdhet på grund av sjukdom och stress över att vara på 
sjukhus visade sig störa förmågan till god sömn för patienter.  
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9. DISKUSSION 

9.1 Metoddiskussion 
Den metod som använts i litteraturstudien var systematisk litteratursökning för att få fram 
vetenskapliga artiklar som var relevanta till syftet. Endast original artiklar publicerade de 
senaste tio åren inkluderades, forskningarna var då relevanta och aktuella vilket medgav en 
styrka för litteraturstudien. Samtliga artiklar granskades med ett vetenskapligt 
förhållningssätt, vilket innebär kritiskt tänkande och ifrågasättande av litteraturen (Forsberg & 
Wengström, 2015).  
 
Meningsbärande ämnesord identifierades utifrån syftet. Olika kombinationer prövades i 
databaserna innan de slutliga sökningarna utfördes. ”Hospitals” provades att användas som 
ämnesord eftersom litteraturstudien syftade till patienter på sjukhus. Provsökningar som 
inkluderade ämnesordet ”Hospitals” gav mycket få träffar på grund av att många artiklar inte 
definierat hospitals som ämnesord eller nyckelord. Varianter som hospitalization diskuterades 
att användas, då det inte fanns någon tydlig definition och gav få relevanta träffar valdes det 
att inte användas som ämnesord i litteraturstudien.  
 
Sökningarna utfördes systematiskt under en period på två dagar, för att göra sökningen så 
sammanhållen som möjligt. Systematisk sökning med booleska operatorer utfördes av 
ämnesorden ”patients”, ”inpatients, ”sleep”, och ”sleep deprivation” i båda databaserna. I 
Cinahl användes även sökordet ”adult”. Fyra artiklar söktes manuellt och var funna i andra 
artiklars referenslista, vilket kan vara en styrka för litteraturstudien, då inhämtning av 
litteratur har utförts på flera olika sätt. Provsökningar utfördes även i Amed och Psycinfo. 
Sökningar i de databaserna gav dock inga relevanta träffar och därmed valdes databaserna 
bort. Försäkran om att Cinahl och Medline var de mest relevanta databaserna för den aktuella 
litteraturstudien kan ses som en styrka då databaser som ansågs vara orelevanta för syftet 
valdes bort i tidigt skede. I urvalsprocessen exkluderades forskning utförd inom psykiatrisk 
vård eftersom psykisk ohälsa ofta har direkt eller indirekt koppling till sömnpåverkan och 
sömnlöshet (Ford & Kamerow, 1989; McCall, 2001).  
 
Av de 15 inkluderade artiklar i litteraturstudien presenterade samtliga ett tydligt etiskt 
resonemang, där granskning av kommitté, deltagarnas rättigheter samt behandling av data 
beskrevs. Samtliga artiklarna var så kallat ”Peer reviewed” där bedömning av kunniga 
forskare utförts med fokus på kvalitet (Vetenskapsrådet, 2011), vilket medgav en styrka för 
litteraturstudien.  
 
Urvalet följdes av analys och granskning i enlighet med Kristensson (2014). Litteraturstudien 
granskades och analyserades av båda författarna för att minska risk för bias, därmed var 
förfarandet av granskningen en styrka i litteraturstudien som stärkte dess kvalitet. Integrerad 
analys metod valdes att användas då det ansågs vara en lämplig analysmetod för en 
litteraturstudie. Alla artiklar som inkluderats i litteraturstudien var vetenskapliga artiklar som 
innehåller titel, syfte, metod, resultat, diskussion samt referenser i enlighet med Forsberg & 
Wengströms (2015) definition.  
 
Forskningen som den aktuella litteraturstudien baserades på är utförd i Australien, England, 
Iran, Kanada, Kina, Korea, Nigeria, Sverige, Sydafrika, Turkiet och USA. Det globala 
spannet är en styrka för litteraturstudiens överförbarhet, då resultatet representerar flera 
världsdelar och många olika länder och kulturer.  
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9.2 Resultatdiskussion 
Resultatet i litteraturstudien visade att miljö, sjuksköterskans arbete, fysiologiska faktorer och 
psykologiska faktorer var de som påverkade sömnen för patienter på sjukhus. I ett 
sammanhang med sjukdom är sömn extra viktigt relaterat till dess läkande effekt, och vården 
bör, enligt Asp & Ekstedt (2014) arbeta för att främja hälsa och det som kan vara positivt för 
hälsa och helande.  Att just sjukdom var en framträdande fysiologisk störningsfaktor är inte 
chockerande med tanke på att patienter på sjukhus sällan är i god hälsa. Att sömnen störs av 
sjukdom styrks även av Aitken, et al., (2016) som har påvisat att både fysiologiska och 
psykiska sjukdomssymtom som smärta, ångest och rädsla kan orsaka vakenhet på sjukhus. 
Dock kan det funderas kring hur sjukdomen hade stört sömnen om sjukhusmiljön hade varit 
tryggare och lugnare än vad många patienter, enligt resultatet, beskriver den. Vården kan 
dessutom vara så komplex att det blir svårt att utföra korrekt och fullständig vård om för 
mycket fokus läggs på att främja patientens sömn, eftersom viss eventuell utrustning och 
personal inte är fullt funktionell ljudlöst. 
 
Resultatet visar att miljön, däribland höga ljudnivåer nattetid och ljud generellt är en faktor 
som stör sömnen för patienter på sjukhus. Ljud skapar en fysiologisk stressreaktion vilket 
innebär bland annat att stresshormoner utsöndras och hjärtfrekvensen ökar. Därmed kan en 
ljudnivå över 45 decibel försvåra och förlänga insomningsprocessen med upptill 20 minuter. 
Därför bör ljudnivån i patientsalar på sjukhus inte överstiga 35 decibel, vilket motsvarar 
samma ljudnivå som viskningar (WHO, 2009). Tidigare forskning utförd på ett 
universitetssjukhus i Korea har påvisat att ljudnivån ofta var högre än 63 decibel nattetid i 
patientsalarna (Park et al., 2014), vilket var högre än WHO:s (2009) rekommendationer. De 
höga ljudnivåerna medförde då störd sömn för patienterna. Primära ljudkällor som resultatet 
och Park, et al., (2014) påvisade gemensamt var att ljud från annan patient i samma rum eller 
personal som vårdade en patient i samma rum störde sömnen. Park, et al., (2014) visade också 
att patienter inom intensivvården, till skillnad från patienter på vårdavdelning, stördes oftare 
av medicinsk utrustning, än medpatienter eller personal. Forskning av Gast & Baker (1989) 
påvisade att ljud dessutom ofta ingriper på sjuksköterskans arbete och påverkar patienternas 
komfort och återhämtning negativt. Det visade sig att ljudnivån ofta var högre under den 
”tysta tiden på dagen” på grund av att många patienter då fick besök och salsdörrarna ofta 
stod öppna på kvällarna.	
 
Resultatet påvisade även vikten av en lugn och komfortabel miljö där luft, utrymme och 
temperatur är anpassat till välbehag för att kunna få vila och sömn. I en avhandling från 
Visbys lasarett lyfte Ronsten (2009) innebörden av miljön för vården och individen. Ronsten 
lyfte även att kunna öppna fönstret och titta ut eller att se andra visuella ting som till exempel 
tavlor främjar hälsa och läkningsprocessen. Florence Nightingale är en företrädare för 
vårdmiljön än idag. Nightingale spred kunskap om vikten av frisk och ren luft, och hur det 
främjar hälsan (Nightingale, 1989). Resultatet visade att patienternas sömn störs av luft och 
temperatur om de inte var optimala för patienterna. Med den aspekten kan resultatet knytas an 
till Nightingales teorier, då sömnen är en hälsoaspekt i sig, som kan gå förlorad i en miljö som 
inte är hälsofrämjande eller optimal för patienten.  
 
Att sjuksköterskans arbete störde sömnen för patienter på sjukhus var inte förvånade. För att 
kunna främja hälsa behöver sjuksköterskan arbeta fortlöpande med att vårda och lindra, och 
det är svårt att göra det utan att besöka patienten. Åtta av totalt 15 artiklar visade att 
sjuksköterskans arbete spelar en stor roll för hur väl patienter sover på sjukhus. Det skulle 
vara svårt att fullt ut anpassa vården till den grad att störningsfaktorerna kopplat till 
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sjuksköterskans arbete elimineras, däremot kan de med förändringar och åtgärder minska 
(Salzmann–Erikson, Lagerqvist & Pousette, 2015).  
 
9.2.1 Kultur och genus 
Litteraturstudien är baserad på tidigare forskning som inkluderat både män och kvinnor, för 
att få ett brett resultat. Dock finns inga uppgifter om antalet män och kvinnor som deltog i 
fyra av 15 artiklar. Det innebär att resultatet inte kan antas vara homogent vilket bör beaktas 
gällande överförbarhet. Forskningen som ligger till grund för litteraturstudien är utförd i flera 
världsdelar och elva olika länder, vilket innebär att resultatet kan vara överförbart i liknande 
och andra sammanhang. Det globala och breda resultatet ökar kunskapen och belyser 
likheterna på sjukhus runt om i världen vad gäller faktorer som störde sömn på sjukhus. Dock 
ska olikheter i de olika länders kulturer och levnadsstandard betraktas då subjektiva likheter i 
resultatet inte nödvändigtvis har samma orsak. Stress var en faktor som förekom i fyra studier 
från olika länder, där ibland Sverige och Nigeria. I Nigeria har cirka hälften av befolkningen 
tillgång till vatten och endast 29 % har tillgång till toalett, medan både vatten och toalett är 
standard för hela Sveriges befolkning (Förenta nationerna [FN], 2017). De olika förhållanden 
talar för att stressen med stor sannolikhet inte har samma betydelse i de olika länderna. Det 
medför att eventuella åtgärder för att främja patienters sömn på sjukhus med aspekt på 
affektiva upplevelser behöver anpassas efter land och kultur. Det gäller inte enbart i det 
enskilda landet utan sjuksköterskan ska vara kulturellt kompetent, då olika kulturer även 
förekommer i samma land, ett så kallad mångkulturellt samhälle. Det mångkulturella 
samhället präglas av olika språk, erfarenheter och livsstilar (Nationalencyklopedin, 1994), 
vilket kräver att sjuksköterskor besitter kunskap för att möta det på bästa sätt (Olthuis & van 
Heteren, 2003).  
 
9.2.2 Etiska reflektioner 
Sjuksköterskans arbete är att vårda och främja patients hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014). Därmed kan etiska situationer uppstå inom vården för sjuksköterskan. Att 
samorganisera arbetet för att minska antal besök nattetid och därmed minska 
störningsfaktorerna för sömnen kan innebära att plikten, och ansvaret för vård och omvårdnad 
inte helt fullföljs. Det kan då anses vara ansvarslöst av sjuksköterskan att inte vårda och 
främja läkande eller minska lidande i form av exempelvis kontroller av vitala parametrar, 
administrering av läkemedel, eller omvårdnad i säng. Däremot ges då möjlighet till sömnen 
att främjas som i sig är en hälsoaspekt som kan påverka allmänt välbefinnande (Asp & 
Ekstedt, 2014). Det kan vara svårt att prioritera och veta vad som är rätt, vilket kan orsaka 
etiskt dilemma mellan främjandet av sömn och andra vårdbehov som sjuksköterskan är 
ansvarig för. Det ska även tilläggas att många patienter som uppgett sjuksköterskans arbete 
som en störande faktor på sömnen i de granskade artiklarna, inte med säkerhet vet vikten av 
det omvårdnads arbete som utförs nattetid. Kanske skulle det vara fler patienter som uppgav 
smärta eller andra faktorer som störde sömnen om sjuksköterskan inte tagit vara på sin 
vårdande plikt även på natten. En annan aspekt vad gäller miljön kan vara att situationen 
försvåras om två patienter i samma sal inte trivs i exempelvis samma temperatur eller 
ljusexponering. Det kan då leda till att sjuksköterskan inte fullt ut kan tillfredsställa behoven i 
vårdmiljön för individen och därmed kan sömnen inte främjas med aspekt på miljön i 
rummet.  
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10. SLUTSATS 
Slutsatsen av litteraturstudien är att sjuksköterskans arbete, miljöfaktorer, fysiologiska – samt 
psykologiska faktorer störde sömnen för vuxna patienter på sjukhus. Det finns mycket som 
sjuksköterskan skulle kunna göra för att främja sömnen på sjukhus och då utvecklingen av 
hållbar sjukvård.  

11. KLINISKA IMPLIKATIONER  
Sömnen på sjukhus kan främjas och förbättras genom att sjuksköterskan blir medveten om 
störningsfaktorer och kan då kan arbeta för att minska dem. Det kan göras genom att 
exempelvis reducera ljud, släcka lampor och tydliggöra skillnad på natt och dag (Caprenito, 
2013). För att främja sömnen på sjukhus behöver arbetet och verksamheten ska fungera väl, 
därför kan även trivselregler implementeras och regelbundna möten där personal får utrycka 
vad som behöver förändras eller förbättras införas.  
 
Salzmann–Erikson, et al., (2015) visar att sjuksköterskan dessutom kan främja patienters 
sömn med ett organiserat arbetssätt. Genom planering inför varje natt kan översikt av varje 
patient skapas och ge möjlighet till att förhindra störningsfaktorer. Även planering av 
smärtlindring kan ge möjlighet till främjad sömn på sjukhus (Atiken, et al., 2016). 
Information kring vilka åtgärder som behövde utföras nattetid har också visat sig förbättra 
patienters sömn trotts uppvaknandet. Informationen ledde till en känsla av trygghet och 
säkerhet vilket gjorde att patienterna lättare somnade om efter omvårdnaden (Salzman-
Erikson, et al., 2015).  
 
Resultatet kan bidra med kunskap som kan ge möjligheter till utveckling av hållbart 
sjukvårdsarbete. Ett hållbart sjukvårdsarbete kräver dock att personal, bland annat 
sjuksköterskor, har kompetens att ge vård i olika former anpassat till olika individer i ett 
mångkulturellt samhälle (Olthuis & van Heteren, 2003). Ewertsson (2017) presenterar i sin 
avhandling att sjuksköterskestudenter upplever träning av praktiska moment i verklig miljö 
som centralt och viktigt för utvecklingen av färdighetsförmågan. Det medger alltså att 
lärosäten besitter en stor makt vad gäller vidare utveckling av sjuksköterskeutbildningen och 
framtida sjukvård. Genom att främja studenters läroprocess kan färdighetsförmågan bland 
blivande sjuksköterskor bättras. Utveckling av praktiska färdigheter samt kunskap om 
medicinsk teknik skulle kunna underlätta för sjuksköterskan och därmed förbättra patienters 
sömn. Enligt Olthuis & van Heteren (2003) skapas attityder och kultivering om vad som är 
viktigt inom hälso – och sjukvården under utbildningen. Därför behöver läroprocessen och 
kultur belysas på universiteten. På lång sikt skulle även miljön främjas då åtgången av 
medicinskt förbrukningsmaterial kan minska i och med en bättrad praktisk färdighetsförmåga 
hos sjuksköterskor, då även onödigt svinn av material skulle minska, och därmed även 
kostnaderna för materialet. Svensk sjuksköterskeförening (2014) presenterar att 
sjuksköterskan har ansvar för att skydda miljön mot förstörande och överexploatering. Även 
landsting och kommuner skulle kunna ta ansvar för miljön genom att ställa krav på goda 
arbetsvillkor för dem som till exempel producerar sjukvårdens kläder, och därmed även ta ett 
hållbarhetsansvar. I enlighet med Sandman & Kjellström (2014) kan hållbar sjukvård ta plats 
och utvecklas vidare genom att kommuner och landsting tar ansvar för miljön och hållbarhet 
vid upphandlingar av tjänster och varor.   
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12. FORTSATT FORSKNING  
Litteraturstudiens resultat kan användas som grund eller utgångspunkt för vidare forskning 
kring hur sjukhusmiljön kan bli mer tyst och lugn på natten, samt hur sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete nattetid egentligen påverkar patientens sjukdoms – eller allmäntillstånd. 
Kan rutiner organiseras om? Går det att skapa en ljudlös och ljudisolerad patientsal? Kan 
sjukhusen utvecklas till en ljuddämpad oas? För att patienter ska ha möjlighet till god sömn 
under sjukhusvistelse behövs vidare forskning på ovannämnda ämnen.  
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Författare, År, 
Artikelns titel, 
Land	

Syfte	 Metod och design	 Värdering	 Resultat	

Adib-Hajbaghery, 
M., Izadi-Avanji, F., 
& Akbari,H. (2012). 
Quality of sleep and 
its related risk 
factors in 
hospitalized older 
patients in Kashan´s 
Hospitals, Iran 2009. 
Iranian Journal of 
Nursing and 
Midwifery Research, 
17(6) 414-420. Från: 
http://search.ebscoh
ost.com/login.aspx?
direct=true&db=cme
dm&AN=23922581
&site=ehost-live 
 
Iran.	

Att utvärdera 
kvalitén av 
sömn och 
relaterade 
riskfaktorer 
hos 
inneliggande 
äldre patienter 
på Kashan´s 
sjukhus i Iran. 

Metod och design: 
Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
 
Inklusionskriterier: 
65 år eller äldre. 
Kunna kommunicera via tal eller skrift. 
 
Exklusionskriterier: 
Skulle inte bott på äldreboende innan inläggning på sjukhus. 
Hörsel eller synskada som förhindra kommunikation. 
Patienter som var på sjukhuset i mindre än 7 dagar. 
Kognitivt nedsatta. 
 
Urval: 
Studien hade 400 deltagare varav 224 män och 176 kvinnor i 
åldrarna 65 år och äldre. 
 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
 
Analys: 
Statistisk analys 

Styrkor: 
- Stort urval. 
- Tydliga 
tabeller. 
 
 
 
 
Svagheter: 
- Metod otydligt 
beskriven. 
- Framgår inget 
bortfall. 
 
 
 
 
Värdering: 
Medel	

Faktorer som stör 
sömn: 
Fysiologiska  
- Toabesök 
- Hosta 
- Smärta 
- andningssvårigheter 
 
Miljö 
- Ljus 
- Ljud 
- Temperatur 
 
Sociala 
-	Oro	och	ångest	
-	Förändrade	vanor	

 

Bilaga 2. Artikelmatris Sid.	1(15)	

1 
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Författare, År, 
Artikelns titel, 
Land	

Syfte	 Metod och design	 Värdering	 Resultat	

Bernhofer, E. I., 
Higgins, P. A., Daly, 
B. J., Burant, C. J., 
& Hornick, T. R. 
(2014). Hospital 
lighting and its 
association with 
sleep, mood and 
pain in medical 
inpatients. Journal 
Of Advanced 
Nursing, 70(5), 
1164-1173. doi: 
http://dx.doi.org/10.
1111/jan.12282  
 
 
USA	

Att beskriva 
sambandet mellan 
ljusexponering, 
sömn mönster, 
humör och smärta 
hos medicinska 
patienter på 
sjukhus.   

Metod och design: 
Kvantitativ med deskriptiv design.  
 
Inklusionskriterier: 
-18 år och äldre 
- Inneliggande på sjukhus i minst 24 timmar 
- Ej genomgått kirurgi de senaste 4 veckorna eller planeras för 
kirurgi den kommande veckan.   
 
Exklusionskriterier: 
- Kognitivt nedsatta och ej orienterade patienter 
-Patienter med förväntad sjukhusvistelse mindre än 72 timmar.  
 
Urval: 
168 personer identifierades potentiell deltagare, 19 tackade nej, 
90 patienter föll bort pga vård på förra enheten, 19 patienter föll 
bort pga tekniskt fel i datainsamlingen.  
40 personer deltog i studien, varav 23 kvinnor och 17 män i 
åldrarna 22 – 78 år.  
 
Datainsamling:  
Frågeformulär och observationer.  
 
Analysmetod:  
Statistisk analys 
 

Styrkor: 
- Tydligt 
beskrivet 
tillvägagångsätt 
med tydligt 
strukturerat 
resultat.  
 
 
Svagheter: 
- Stort bortfall 
	
	
	
	
Värdering: 
Medel	

Faktorer som 
stör sömn: 
-Ljus 
- Mörker under 
större delen av 
dagen påverkar 
nattsömnen 
negativt.	

Bilaga 2. Artikelmatris Sid.	2(15)	
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Författare, År, 
Artikelns titel, 
Land	

Syfte	 Metod och design	 Värdering	 Resultat	

Büyükilmaz, F. 
E., Sendir, M., & 
Acaroglu, R. 
(2011). 
Evuluation of 
night-time pain 
characteristics 
and quality of 
sleep in 
postoperative 
ortopedic 
patients. Clinical 
Nursing 
Research, 20(3), 
326-342. doi: 
http://dx.doi.org/
10.1177/1054773
811406110  

Turkiet.	

Att avgöra 
karaktär av nattlig 
smärta, kvalitét av 
sömn och de 
påverkande 
faktorerna till 
minskad 
upplevelse av 
sömn och 
sammanhanget 
mellan smärta och 
sömn hos 
postoperativa 
patienter med 
ortopedisk 
diagnos.	

Metod och design: 
Kvantitativ deskriptiv design.  
 
Inklusionskriterier: 
- 18 år eller äldre 
- Kunna kommunicera, skriva och läsa på turkiska.  
- Första stora ortopediska operationen. 
- Inga kognitiva nedsättningar eller talsvårigheter som 
blivit diagnostiserade  
- Inga sjukdomar som är smärtsamma eller som ger 
sömnstörningar. 
- samma smärtstillande på pre-op dag. 
 
Exklusionskriterier:  
Anges ej 
 
Urval: 
75 patienter deltog, 49 kvinnor och 26 män. Åldrarna 
18-83. 
Bortfall ej angivet. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär, the McGill Pain Questionnaire-SF och 
Pittsburgh Sleep Quality Index som samlats in genom 
öga mot öga intervju med en forskare. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys 

Styrkor:  
-Tydligt syfte. 
- Metoden tydligt 
beskriven.  
 
 
 
Svagheter: 
Inga bortfall 
dokumenterade 
 
 
 
 
 
Värdering: 
Hög	

Faktorer som stör 
sömn: 
- Smärta 
- Ljud 
- Sjukhuspersonal som 
går in och ut i rummet.	
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Författare, År, 
Artikelns titel, 
Land	

Syfte	 Metod och design	 Värdering	 Resultat	

Dobing, S., 
Frolova, N., 
McAlister, F., & 
Ringrose, J. 
(2016). Sleep 
quality and factors 
influencing self-
reported sleep 
duration and 
quality in the 
general internal 
medicine inpatient 
population. Plos 
One, 11(6), 
e0156735. doi: 
10.1371/journal.po
ne.0156735 
 
Kanada.	

Att undersöka 
kvaliteten och 
den subjektiva 
sömn durationen 
hos 
kanadensiska 
patienter inom 
allmänmedicin 
samt identifiera 
potentiellt 
påverkbara 
faktorer.    

Metod och design: 
Kvantitativ med tvärsnitts design.  
 
Inklusionskriterier: 
- Patienter som var 18 år och äldre.  
- Förmåga att kommunicera på engelska.  
-Vara kapabel att fylla i hela frågeformuläret. 
 
Exklusionskriterier: 
- Kognitivt nedsatta och ej orienterade patienter 
- Patienter som förväntades avlida inom tre månader.  
 
Urval: 
154 patienter valdes ut att tillfrågades. 16 stycken föll bort pga 
kognitiv svikt, 14 förmådde inte kommunicera på engelska, 9 
tackade nej att delta, 3 hade förväntad livslängd <tre månader 
kvar. Av resterande personer var det endast 93 som fullgjorde 
studien.  
 
Datainsamling:  
Frågeformulär.  
 
Analysmetod:  
Statistisk analys 

Styrkor: 
- Tydligt 
beskrivet urval 
och metod. 
 
 
Svagheter: 
- Stort bortfall 
- otydligt 
beskrivet 
åldersspann samt 
hur många av 
deltagarna som 
var kvinnor och 
män.  
 
 
 
Värdering: 
Hög/medel 

Faktorer som stör 
sömn: 
-Ljud, tex av 
personal och 
medpatienter. 
-Omvårdnad och 
mediciner nattetid 
- Obekväm säng 
- Ljus 
- Okänd miljö 
-Smärta 
- Ångest 
- Nokturi 
- Infarter 
- Lukter 
-Sömn under dagen 
- Hosta 
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Författare, År, 
Artikelns titel, 
Land	

Syfte	 Metod och design	 Värdering	 Resultat	

Ehlers, V. J., 
Watson, H., & 
Moleki, M. M. 
(2013). Factors 
contributing to 
sleep 
deprivation in a 
multi-
disiplinary 
intensive care 
unit in South 
Africa. 
Curationis, 
36(1), 1-8. doi: 
http://dx.doi.org
/10.4102/curatio
nis.v36i1.72 
 
 
Sydafrika. 
	

Att identifiera 
och beskriva 
faktorer som 
bidrar till 
sömnbrist på en 
multi-
disciplinerad 
intensivvårdsavd
elning på ett 
privatsjukhus i 
Sydafrika. 

Metod och design: 
Kvantitativ med deskriptiv design. 
 
Inklusionskriterier: 
- Patienter över 21 år och ha spenderat minst en natt på 
avdelningen.  
- inte varit intuberade 
- Kunna kommunicera på engelska och delta i studien 
frivilligt.  
 
Exklusionskriterier: 
Inga tydliga kriterier. 
 
Urval: 
34 patienter deltog i studien var av 16 män och 18 kvinnor. 
Åldrar:  
61-70: 10  
51-60: 9  
Övriga åldrar ej angivet.  
Bortfall på 65 patienter. 
 
Datainsamling: 
Strukturerad intervju utifrån ett mätinstrument.  
 
Analysmetod: 
Statistisk analys 

Styrkor: 
- Hög reliabilitet 
då mätinstrument 
testats på 4 
patienter innan 
studiens start.  
- Tydligt 
förklaring av 
tillvägagångssätt.  
 
Svagheter: 
- Minskad extern 
validitet pga litet 
urval.  
- Stort bortfall. 
 
 
Värdering: 
Medel	

Faktorer som stör 
sömn: 
Fysiologiska behov: 
- törst & hunger 
- smärta 
- tarm och blåsfunktion. 
- fysiska obehag 
- ljud, lukt, temperatur & 
ljus. 
Trygghetsbehov: 
- stress, ångest, oro 
- utrymme 
- kommunikations 
svårigheter 
Uppmärksamhetsbehov: 
- sekretess, integritet, 
värdighet 
- kläder 
- byte av avdelning	
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Författare, År, 
Artikelns titel, 
Land	

Syfte	 Metod och design	 Värdering	 Resultat	

Gellerstedt, L., 
Medin, J., & Rydell 
Karlsson, M. (2014). 
Patients experiences 
of sleep in hospital: 
a qualitativ 
interview study. 
Journal of Research 
in Nursing, 19(3), 
176-188. doi: 
10.1177/174498711
3490415 
 
 
 
Sverige.	

Att undersöka hur 
patienter sover 
inneliggande på 
sjukhus. 

Metod och design: 
Kvalitativ semi-strukturerad intervjustudie med 
deskriptiv design. 
 
Inklusionskriterier: 
- Ett minimum av 3 dagar på sjukhus. 
-18 år och äldre. 
- Kunna verbalt och skriftligt kommunicera på 
svenska. 
 
Exklusionskriterier: 
- Diagnostiserad med demens eller depressions.  
 
Urval: 
10 deltagare inkluderades i studien var av 8 kvinnor 
och 2 män i åldrarna 39-68 år 
 
Ett bortfall på 28 deltagare. 
 
Datainsamling: 
Semi-strukturerade intervjuer av samma person som 
startade med en öppen fråga.  
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 

Styrkor: 
- Patienterna fick 
själva välja tid för 
intervjun. 
- Utförligt 
resultat. 
- Pilot intervju 
gjord 
- En som 
intervjua  
 
 
Svagheter: 
- Litet urval. 
- Minskad 
överförbarhet pga 
klusterurval 
 
 
Värdering: 
Hög/medel	

Faktorer som stör 
sömn: 
- Psykosocialt  
- Miljö 
- Fysiologiska 
- Interaktioner med 
andra patienter. 
- Integritet	
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Författare, År, 
Artikelns titel, 
Land	

Syfte	 Metod och design	 Värdering	 Resultat	

Jeong Park, M., 
& Hee Kim, K. 
(2017). What 
affects the 
subjective sleep 
quality of 
hospitalized 
elderly 
patients?. 
Geriatrics & 
Gerontology 
International, 
17(3), 471-479. 
doi: 
http://dx.doi.org
/10.1111/ggi.12
743  
 
 
Korea. 
	

Identifiera 
vilka faktorer 
som stör 
sömnen hos 
äldre 
inneliggande 
patienter på 
sjukhus. 

Metod och design: 
Kvantitativ, tvärsnittsstudie. 
 
Inkulusionskriterier: 
- Patienter som förstod syftet med studien och som lämnat in 
skriftligt intyg om medgivande. 
- Ingen kognitiv nedsättning. 
- Patienter som hade 24 poäng eller högre på Mini-Mental State 
examination. 
- 65 år och äldre. 
- Äldre som kunde kommunicera verbalt. 
 
Exklusionskriterier:  
Framkommer ej. 
 
Urval: 
Antalet deltagare var 290 var av 118 män och 172 kvinnor i 
åldrarna 65 år och uppåt. 
 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
 
Analysmetod: 
Deskriptiv statistisk analys 

Styrkor: 
- Tydlig analysmetod. 
- Tydligt beskrivet 
resultat. 
 
Svagheter: 
- Inga 
exklusionskriterier 
framkommer. 
- Eventuella bortfall har 
inte redovisats. 
- Val av design nämns 
endast i diskussion.  
 
 
 
Värdering: 
Medel 

Faktorer som 
stör sömn: 
- Depression 
- Insikt i hälsa 
- Diagnos 
- Sal med fler 
patienter. 
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Författare, År, 
Artikelns titel, 
Land	

Syfte	 Metod och design	 Värdering	 Resultat	

John, M. E., Edet, 
O. B., Mgbekem, 
M., Robinson-
Bassey, G. C., 
Duke, E. U., & 
Ndebbio, T. J. 
(2007). Sleep 
disturbance 
among patients in 
hospital: 
Implication for 
nursing care. 
West African 
Journal of Africa, 
18(1) 42-48. 
Från: 
http://search.ebsc
ohost.com/login.a
spx?direct=true&
db=rzh&AN=106
121888&site=eho
st-live 
 
Nigeria.	

Att undersöka 
förekomsten 
av faktorer 
som påverkar 
sömnmönster, 
sömnkvalitet 
och kvantitet 
på sjukhus 
samt effekten 
av berövad 
sömn. 

Metod och design: 
Kvantitativ med prospektiv deskriptiv design.  
 
Inklusionskriterier: 
- vuxna orienterade patienter som inte behandlades 
med psykofarmaka.  
 
Exklusionskriterier: 
Patienter som nyligen genomgått kirurgi. 
 
Urval: 
183 patienter, där av 98 kvinnor och 85 män i åldrarna 
20 – 67 år.  
 
Datainsamling: 
Frågeformulär skriftligt eller muntligt och 
observationer.  
 
Analysmetod: 
Statistisk analys 

Styrkor: 
- Stort urval.  
- Tydligt förklaring av 
tillvägagångssätt 
 
 
Svagheter: 
- Otydligt beskrivet om det 
fanns något bortfall.   
 
 
 
 
 
Värdering: 
Hög	

Faktorer som stör 
sömn: 
- Ljus 
- Ljud 
- Obehag som tex 
smärta och kliningar 
- Temperatur 
-Omvårdnad nattetid 
- Oro och ångest 
- Obekväm säng 
-Sjukdomsrelaterade 
symtom som feber 
och illamående.	
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Författare, År, 
Artikelns titel, 
Land	

Syfte	 Metod och design	 Värdering	 Resultat	

Lane, T., & East, 
L. A. (2008). 
Sleep disruption 
experienced by 
surgical patients 
in an acute 
hospital. British 
Journal of 
Nursing, 17(12), 
766-771. Från: 
http://search.ebsc
ohost.com/login.a
spx?direct=true&
db=rzh&AN=105
769300&site=eho
st-live 
 
England. 	

Att beskriva 
upplevelsen 
av sömn hos 
patienter 
inneliggande 
på en 
kirurgisk 
avdelning. 

Metod och design: 
Mixed design med kvalitativa och kvantitativa data 
  
Inkusionskriterier: 
- Kunna kommunicera på engelska 
- Inneliggande i minst tre dagar 
- Inte vara för kritisk sjuk för att delta enligt sjuksköterskans 
bedömning.  
 
Exklusionskriterier 
- Tidigare alkoholism eller skallskador 
-Diagnostiserad sömn problematik.  
 
Urval: 
Studien hade 17 deltagare, var av 5 kvinnor och 12 män i åldrarna 18-
89. 
Ett bortfall på 7 deltagare, då en patient avled och 6 valde att inte delta. 
 
 
Datainsamlingsmetod: 
Kvantitativ: Frågeformulär där patienterna själva svarade på 10 frågor.  
Kvalitativ: Tre öppna frågor. 
 
Analysmetod: 
Framgår ej. 

Styrkor 
- Bra tabeller i 
resultat.  
- Uppdelning av 
de kvalitativa 
och kvantitativ 
resultatet. 
 
Svagheter 
- För litet urval 
för att kunna 
generalisera 
resultat. 
- Analysmetod 
framgår inte. 
 
Värdering: 
Medel 

Faktorer som 
stör sömn: 
Personliga 
faktorer 
-Spänningar 
- Smärta 
 
Miljöfaktorer 
- Sängkomfort 
- Ljud ex alarm 
- Andra patienter 
- Observationer 
av personal 
nattetid 
-Temperatur 
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Författare, År, 
Artikelns titel, 
Land	

Syfte	 Metod och design	 Värdering	 Resultat	

Lei, Z., Qiongjing, 
Y., Qiuli, W., 
Sabrina, K., 
Xiaojing, L., & 
Changli, W. (2008). 
Sleep quality and 
sleep disturbing 
factors of inpatients 
in a Chinese general 
hospital. Journal of 
Clinical Nursing, 
18(17) 2521-2529. 
doi: 10.1111/j.1365-
2702.2009.02846.x 
 
Kina  
	

Att undersöka 
sömn kvalité 
och faktorer 
som stör 
sömnen hos 
inneliggande 
patienter på 
sjukhus samt 
jämföra 
patienternas 
perspektiv med 
sjuksköterskan
s perspektiv. 

Metod och design:  
Kvantitativ observations studie med frågeformulär  
 
Inklusionskriterier: 
Patienter som följde sjukhusets dygnsrytm, som inte var 
kognitivt nedsatta, patienter som var inneliggande mer än 5 
dagar, att patienterna själva ville vara med i studien.  
 
Exklusionskriterier:  
Patienter som var medvetslösa och patienter som led av 
extrem smärta. 
 
Urval: 
Inget bortfall. 
Inneliggande patienter på sjukhus, 397 patienter, 18-56 år, 
149 kvinnor och 248 män. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Pittsburgh Sleep Quality Index och eget skapat 
frågeformulär 
 
Analysmetod:  
Statistisk analys 
 

Styrkor: 
- Inget bortfall, alla 
deltagare har fått 
lämnat muntligt 
och skriftligt 
medgivande.  
 
- Ansvariga ssk var 
inte medvetna om 
syftet.  
 
Svagheter: 
Stor skillnad i antal 
män och kvinnor 
som deltog i 
studien.  
 
 
 
Värdering: 
Hög	

Faktorer som stör 
sömn: 
Miljöfaktorer, 
emotionella faktorer 
och fysiologiska 
faktorer. 	
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Författare, År, 
Artikelns titel, 
Land	

Syfte	 Metod och design	 Värdering	 Resultat	

Tembo, A. C., 
Parker, V., & 
Higgins, I. 
(2013). The 
experience of 
sleep deprivation 
in intensive care 
patients: Findings 
from a large 
hermeneutic 
phenomenologica
l study. Intensive 
& Critical Care 
Nursing, 29(6), 
310-316. doi: 
http://dx.doi.org/
10.1016/j.iccn.20
13.05.003  
 
 
Australien. 
	

Beskriva 
upplevelsen av 
kritisksjukdom på 
intensivvårdsenhet 
och hur det 
påverkar patientens 
existens. 

Metod och design:  
Kvalitativ, fenomenologisk deskriptiv. 
 
Inkulsionskriterier: 
- Patienter som varit inneliggande på intensivvårdsavdelning. 
- Ventilerade i minst 48 timmar. 
- Har varit medvetslös. 
- 18 år och äldre. 
- Verbal kommunikation på engelska. 
- Inte nedsatt kognitiv funktion. 
- Kunna ge samtycke.  
 
Exklusionskriterier:  
Inga tydliga. 
 
Urval: 
12 patienter deltog i studien i åldrarna 20-76. Antal kvinnor och 
män kunde inte utläsas. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Intervju med öppna frågor. 
 
Analysmetod:   
Innehållsanalys 

Styrkor: 
- Intervjuerna 
hölls i patientens 
hem eller där 
säkert och 
komfort var 
garanterad. 
- Alla intervjuer 
spelades in. 
 
Svagheter: 
- Svårigheter att 
utskilja hur 
många som var 
män och kvinnor 
i studien.  
 
 
 
Värdering: 
Hög	

Faktorer 
som stör 
sömn: 
Rädsla och 
oro. 	
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Författare, År, 
Artikelns titel, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Vincensi, B., Pearce, 
K., Redding, J., 
Brandonisio, S., 
Tzou., & Meiusi, E. 
(2016). Sleep in the 
Hospitalized Patient: 
Nurses and Patient 
Perceptions. 
MEDSURG Nursing, 
25(5), 351-356. Från: 
http://web.a.ebscohost
.com.db.ub.oru.se/eho
st/pdfviewer/pdfviewe
r?vid=6&sid=045318
d2-59bc-4530-9cc4-
85716bd571cb%40ses
sionmgr4007 
 
 
 
USA. 

Att beskriva 
sjuksköterskans 
interventioner för att 
främja sömn hos 
inneliggande patienter, 
identifiera vilka av 
interventionerna som 
sjuksköterskor och 
patienter är effektiva. 

Metod och design: 
Kvantitativ 
explorativ tvärsnittsstudie 
 
Inklusionskriterier: 
- Över 18 år. 
- Kunna kommunicera på engelska. 
- Sovit minst en natt på sjukhus det senaste 
5 åren. 
 
Exklusionskriterier: 
Framgår inte tydligt. 
 
Urval: 
Inga bortfall framgår. 
34 stycken deltagande i studien var av 27 
kvinnor och 7 män.  
Medelålder: 66,21 år 
 
Datainsamlingsmetod: 
Internetenkät. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys 
 

Styrkor: 
- En pilotstudie har 
genomförts. 
- Tydliga tabeller i 
resultatet.  
 
 
Svagheter: 
- Inga tydliga 
exklusionskriterier. 
- Antal kvinnor och män 
endast beskrivit i procent i 
tabell. 
 
 
Värdering:  
Hög 

Faktorer som stör 
sömn: 
- Omvårdnad nattetid 
- Personal som rör 
sig in och ut ur 
rummet. 
- Smärta 
- Kontroller på 
natten. 
- Ljud 
- Förändrad nattrutin. 
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Författare, År, 
Artikelns titel, 
Land	

Syfte	 Metod och design	 Värdering	 Resultat	

Yilmaz, M., Sayin, 
Y., & Gurler, H. 
(2012). Sleep 
Quality of 
Hospitalized 
Patients in Surgical 
Units. Nursing 
Forum: An 
Independent Voice 
for Nursing, 47(3) 
183-192. 
 
USA		

Att fastställa sömn 
kvalitén hos 
inneliggande patienter 
på en kirurgavdelning 
och de faktorer som 
påverkar sömn 
kvalitén. 

Metod och design: 
En kvantitativ randomiserad deskriptiv studie. 
 
Inklusionskriterier: 
Inneliggande i minst 7 dagar, 18 år och äldre, 
kapabel att kommunicera, vid medvetande, som haft 
eller ska få generell anestesi. 
 
Exklusionskriterier: 
Inga tydliga 
 
Urval: 
Bortfall 146 patienter 
411 patienter deltog i studien i åldrarna 18 och 
äldre. Antal män och kvinnor utges ej. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär, Pittsburgh Sleep Quality Index och 
ett egen utvecklat utifrån tidigare litteratur.  
 
Analysmetod: 
Statistisk analys 
 

Styrkor: 
- Studien har ett 
stort antal 
deltagare. 
- Patienter som 
hade problem med 
ifyllning av 
formuläret fick 
assistans.  
- Eget utformat 
formulär för att 
svara till syftet.  
 
Svagheter: 
- Hur stort antal 
män och kvinnor 
som deltog 
redovisas inte. 
- Stort bortfall 
 
 
Värdering: 
Hög	

Faktorer som stör 
sömn: 
- Ljud och ljus 
- Personer som 
kommer in i rummet. 
- Omvårdnad nattetid  
- Luft och temperatur 
- För många personer 
i samma rum. 
- Struktur på säng 
och kudde. 
- Oro kring säkerhet 
- Hunger	
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Författare, År, 
Artikelns titel, 
Land	

Syfte	 Metod och design	 Värdering	 Resultat	

Yoder, J. C., 
Staisiunas, P. G., 
Meltzer, D. O., 
Knutson, K. L., & 
Arora, V. M. (2012). 
Noise and sleep 
among adult medical 
inpatients: far from 
a quite night. 
Archives of Internal 
Medicine, 172(1), 
68-70. 
doi:10.1001/archinte
rnmed.2011.603 
 
 
USA. 
	

Objektivt mäta 
ljud och 
sömnduration hos 
patienter på 
medicinsk 
avdelning. 

Metod och design: 
Kvantitativ med deskriptiv design.  
 
Inkusionskriterier: 
Patienter som var 50 år eller äldre, och inte kom till vårdenhet 
från IVA eller medverkade i en pågående medicinsk studie.  
 
Exklusionskriterier: 
Patienter med kognitiv nedsatthet, känd sömn problematik, 
behandling i respirator, eller som var inneliggande i mindre än 72 
timmar. 
 
Urval: 
106 patienter deltog.  
Medelålder var 66 år. 
 
Ett bortfall på 39 patienter.  
 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
 
Analys: 
Deskriptiv statistisk analys.  

Styrkor 
Relevant 
metod för 
syftet och väl 
beskrivet 
resultat.  
 
Svagheter 
Ingen tydlig 
beskrivning 
kring urvalet 
och antal män 
och kvinnor. 
	
	
	
	
Värdering: 
Medel	

Faktorer som 
stör sömn: 
Ljud stör 
sömnen på 
sjukhus. De 
främsta 
ljudkällorna är 
-Personalens 
konversationer 
-Andra patienter 
-Alarm 
-Personsökare 
och telefoner.	
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Författare, År, 
Artikelns titel, 
Land	

Syfte	 Metod och design	 Värdering	 Resultat	

Zhang, L., Sha, Y. 
S., Kong, Q. Q., 
Woo, J. A-L., 
Miller, A. M., Li, H. 
W., …Wang, C. L. 
(2013). Factors that 
affect sleep quality: 
perceptions made by 
patients in the 
intensive care unit 
after thoracic 
surgery. Supportive 
Care in Cancer, 
21(8), 2091-2096. 
doi: 
http://dx.doi.org/10.
1007/s00520-013-
1754-2  
 
Kina.	

Identifiera faktorer 
som påverkar 
sömnkvalitén hos 
inneliggande 
patienter på en 
intensivvårdsavdel
ning som 
genomgått en 
thoraxoperation. 

Metod och design: 
Kvantitativ metod deskriptiv design.  
 
Inkulsionskriterier: 
Patienten skulle vara över 18 år och vid medvetande. 
Frivilligt delta i studien och vara inlagda på sjukhuset 
i mer än 7 dagar.  
 
Exklusionskriterier: 
Inga tydliga kriterier. 
 
Urval: 
Ett bortfall på 13 deltagare. 
Studien innehöll 152 deltagare varav 97 var män och 
55 var kvinnor i åldrarna 18 och äldre. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär, Pittsburgh Sleep Quality Index och 
egendesignat formulär. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys 

Styrkor: 
- Tydlig 
beskrivning av 
tillvägagångssätt.  
- Bra förklaring 
av båda 
formulären.  
- Hög reliabilitet 
då ansvariga ssk 
inte viste något. 
 
 
 
Svagheter: 
- Otydligt 
formulerat val av 
design. 
 
 
 
 
Värdering: 
Medel	

Faktorer som stör 
sömn: 
- miljö 
- fysiska och 
patofysiologiska 
- Psykiska. 
- obekant miljö 
- Omvårdnad på natten 
- Sjuksköterskors 
fotsteg 
- Andra patienter som 
pratar. 
- Andningssvårheter 
- smärta 
- Främmande känsla pga 
intuberad. 
- Oro	
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