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Sammanfattning/abstract 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 
för att främja sömn hos patienter på sjukhus. 
  
Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov som omfattar 6-8 timmar per dygn hos 
en vuxen person. Den är fysiskt och psykiskt stärkande och viktig för kroppens 
läkning och återhämtning vid sjukdom. En omvårdnadsåtgärd är en typ av handling 
som baseras på patientens förutsättningar ska lösa ett problem.  
 
Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design. 
 
Resultat: Flera åtgärder beskrevs främja sömnen som exempelvis planering, 
schemalägga tyst tid, vårdmiljön, hjälpmedel, mentalterapi, avslappnande terapi, 
fysisk och social aktivering, introduktion och information, samt smärtbehandling.  
 
Slutsats: Flera åtgärder finns att sätta in hos patienter med sömnbesvär, där de 
preventiva åtgärderna är enklast och vanligast. Viktigt är att utgå ifrån den enskilda 
patienten. Mer forskning krävs så att rätt åtgärd kan sättas in på rätt patient.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Inneliggande patienter, omvårdnadsåtgärder, sjuksköterska, 
sömnproblem.    
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Inledning	
Ett av människans grundläggande behov är sömn. Flera faktorer spelar roll i att 
sömnen måste främjas då god sömn leder till att välbefinnandet hos en individ ökar 
och hälsan främjas. En tredjedel av människans liv spenderas i sängen med syftet att 
sova och för många människor är sömnen en självklarhet som inte uppskattas förrän 
problem uppstår. Att erhålla kunskap och vara informerad om vad som främjar 
sömnen är viktigt för en sjuksköterska då sömnen spelar en stor roll för en individ och 
individens hälsa (Ericson & Ericson, 2002). Bland patienter inneliggande på sjukhus 
är det vanligt med en störd nattsömn (Southwell & Wistow, 1995). Det är olika 
störningsmoment på ett sjukhus som påverkar sömnen och i de flesta fall går 
sjukhusets rutiner framför patientens sömnbehov. Sömnen är någonting som inte kan 
regleras eller kontrolleras med viljan (Asp & Ekstedt, 2014). 
 
Intresset för studien uppkom med anledning av författarnas egna erfarenheter av 
sömnproblematik hos patienter på sjukhus, till exempel under praktik i utbildningen 
där kontakt med patienter som hade sömnproblematik uppkom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
	



	 1	

Bakgrund 
Dygnsrytmens betydelse och viktiga delar för en god sömn 
Sömnen för vuxna personer omfattar en period av 6-8 timmar per dygn (Elliot, 
McKinley & Cistulli, 2010). Sömnen är beroende av människans dygnsrytm, 
melatonin och kroppstemperatur som programmerar funktionerna i kroppen då det 
råder maximal prestanda under dagen och vila, reparation och uppbyggnad under 
natten. När dygnsrytmen störs uppstår sömnstörningar och trötthet. Sömnens längd 
och andelen djupsömn minskar under människans livstid, där äldre personer upplever 
sig sömnigare under dagen och har en sämre sömn under natten. När sömnen störs är 
det lätt att hamna i vanor som kan utvecklas till sömnstörning. Tre komponenter 
används vid datainsamling och analys av sömnproblem samt val av åtgärder och det 
är sömnbehov, dygnsrytm och aktiveringsnivå (Asp & Ekstedt, 2014). 
 
Sömnfysiologi 
Blodtryck, puls och andningsfrekvens sjunker, muskelspänningen blir lägre samt att 
kroppstemperaturen sjunker och hjärnans blodflöde minskar under sömnen. 
Immunsystemet aktiveras och utsöndring av uppbyggande hormoner som testosteron, 
tillväxthormoner och prolaktin ökar (Asp & Ekstedt, 2014). Enligt tidigare forskning 
anses sömn vara fysiskt och psykiskt stärkande och essentiell för att människan skall 
läka och återhämta sig från sjukdom (Elliot, McKinley & Cistulli, 2010). 
 
Sömnstörningar och anledningar till sömnbrist på sjukhus  
Följande är symtom på sömnstörningar: svårigheter med att initiera sömn, svårigheter 
att fortsätta sova och problem med att vakna tidigt på morgonen (Gilsenan, 2012). 
Sömnstörning innebär problem med kvalitet, kvantitet, dygnsrytm eller psykosociala 
problem i samband med sömn. Det handlar om för lite sömn (insomnier), för mycket 
sömn eller sömnighet (hypersomnier) och avvikelser i normala sömnmönster 
(parasomnier). Den vanligaste sömnstörningen är insomni som påverkas av psykiska 
eller somatiska sjukdomar, alkohol, droger eller mediciner. Även perioder av stress, 
sjukdom och traumatiska livshändelser påverkar. Hypersomni innebär att en individ 
sover väldigt mycket men upplever ändå brist på sömn. Parasomnier är ett 
sömnproblem där välbefinnandet under sömnen störs och vanligast är mardrömmar, 
nattskräck, sömngång, tandgnissling och sängvätning. Att sova på sjukhus innebär att 
sova i en ny och ovan miljö där psykiska och fysiska besvär gör det svårare att somna, 
som exempelvis högt blodtryck, puls och stresshormoner som är något förhöjda, eller 
att personen vaknar efter ett par timmar. Problem med att somna på sjukhus kan vara 
orsakad av en försvagad drivkraft till sömn eller en förändrad dygnsrytm, där tiden i 
sängen ofta är längre än normalt och sömnbehovet inte är tillräckligt (Asp & Ekstedt, 
2014). 
 
Forskning visar att sömnmönster och sömnkvaliteten hos patienter på sjukhus samt i 
öppenvård beror på ljud, smärta, toalettbehov och generellt obehag (Gilsenan, I., 
2012). Patienter bekräftade även att omvårdnadsarbete påverkade deras sömn samt att 
smärta och obehag från medicinsk utrustning var ett problem. Törst var en betydande 
stressor som ofta bidrog till sömnstörningar. Ångest var en annan faktor som var känd 
och potentiellt skadlig för sömnen (Elliot, McKinley & Cistulli, 2010). 
 
Konsekvenser av sömnbrist 
Även om sömnens primära funktion inte är känd anses sömn vara vital för överlevnad 
hos människor och är nödvändig för den fundamentala hälsan och sociala funktioner. 
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Sömnstörningar, oavsett om det är på sjukhus eller i en individs hemmiljö, kan orsaka 
svåra konsekvenser för människors hälsa och välmående. Exempelvis kan 
sömnstörningar orsaka risker som hjärtinfarkt, diabetes, allvarliga olyckor i hemmet 
eller på jobbet, hormonell obalans, övervikt och trafikolyckor (Gilsenan, I., 2012). 
Sömnbrist kan även orsaka andra konsekvenser som minskad livskvalitet, brist på 
energi, koncentrationssvårigheter, oförmåga att tänka logiskt, humörsvängningar som 
leder till retlighet, irritation, ilska och nedstämdhet samt depression och ångest. 
Människor med sömnbrist får en sänkt smärttröskel, försämrat immunförsvar, sämre 
sårläkning samt ökad känslighet för infektioner. Även nedsatt fertilitet, tidigt 
åldrande, snarkningar, sömnapné och obstruktiva besvär kan orsakas av sömnbrist. 
Hjärnans återhämtning är beroende av sömnen då hjärnan inte kan lagra energi i de 
delar av hjärnan som används mest under vakenhet (Asp & Ekstedt, 2014). 

Omvårdnadsåtgärder 
I omvårdnadsprocessens faser är utförandet av de planerade åtgärderna en väsentlig 
del och är den del som kan lösa problemet, som planeras och utvärderas efter 
patientens förutsättningar (Walton, 2016). En omvårdnadsåtgärd innefattar att utföra 
en enskild handling, procedur eller aktivitet. Valet av omvårdnadsåtgärd styrs av 
patientens diagnos och målet som skapats i processen. Det är viktigt att fokus sätts på 
patienten och dess omvårdnad. Syftet med att utföra en omvårdnadsåtgärd är att 
hjälpa en individ att främja sin hälsa (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009). 
 
En omvårdnadsåtgärd kan innefatta prevention; att i tid identifiera risker och börja 
med förebyggande insatser. Behandling; att finna aktiviteter och åtgärder som kan 
lösa en individs problem. Hälsofrämjande insatser; att hjälpa genom stöd, 
information, fakta, samtal, undervisning och uppmuntran för att få en individ att ändra 
ett ohälsosamt beteende (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009).  
 
Yrkesneutrala omvårdnadsåtgärder är åtgärder som är relativt enkla och som inte 
behöver göras av yrkesutbildad vårdpersonal. En yrkesspecifik omvårdnadsåtgärd är 
en åtgärd där det krävs utbildning då uppgiften kan vara svårare och kräver annan 
kompetens (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009). 
 
Oberoende omvårdnadsåtgärder är åtgärder som en sjuksköterska självständigt kan 
ordinera. En beroende omvårdnadsåtgärd är en åtgärd som en läkare annan kompetens 
ordinerar och som sjuksköterskan sedan utför (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009). 
 
Dokumentationen är ett verktyg där aktuella interventioner och planer beskrivs så att 
annan vårdpersonal får ta del av informationen och där kontinuitet och resultat av en 
insats kan utvärderas (Winman & Rystedt, 2014). 
 
KASAM 
KASAM betyder känsla av sammanhang. Definitionen av KASAM innehåller de tre 
centrala begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar 
på hur en individ upplever inre och yttre stimuli som är logiska och förutsägbara. En 
individ med hög begriplighet förväntar sig att den kommer möta förutsägbara 
händelser eller att de överraskningar som sker är logiska och går att förklara. 
Hanterbarhet identifieras som hur en individ upplever att sina resurser är förfogade. 
Vid en hög hanterbarhet kommer individen inte känna sig som ett offer, utan veta att 
livet är orättvist men att saker kan reda sig. Meningsfullhet innebär att en individ 
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känner att livet har en mening och innebörd och att de krav livet ställer på individen är 
värda att investera i. De tre centrala begreppen är höga när en individ har en hög 
KASAM (Antonovsky, 1999).  
 
Problembeskrivning 
Då sömn är en viktig del kopplat till en individs hälsa bör sjuksköterskan besitta 
kunskap om sömnfrämjande åtgärder med målet att patienten skall ha en god 
nattsömn och kunna använda åtgärderna och kunskaperna självständigt. Genom 
kunskap och information om vilka åtgärder som finns underlättar det för 
sjuksköterskan. Ett examensarbete kan genom systematiska sökningar och 
vetenskapligt kontrollerade studier hitta relevanta omvårdnadsåtgärder som kan bidra 
till att lösa inneliggande patienters sömnproblem. 
 
Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att främja 
sömn hos patienter på sjukhus. 
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Metod 
Design 
En litteraturstudie med en deskriptiv design genomfördes för att besvara studiens 
syfte och en integrerad analys användes (Kristensson, 2014).   
 
Sökstrategi  
Första steget var att välja ut de meningsbärande orden som valdes utifrån syftet och 
som sedan användes vid sökningarna i databaser. Databaserna som användes var 
Cinahl, Medline och PsycINFO och i databaserna gjordes ett flertal sökningar. 
Sökorden som användes och de meningsbärande orden vid sökningarna var “sömn” 
och “patienter”. ”Sömn” översattes till ”sleep”, ”patienter” till ”inpatients”/”patients”, 
”hälsofrämjande” till ”health promotion”, och ”sjuksköterska” till ”nurse” efter 
översättning med hjälp av Svensk MeSH. Ämnesorden kombinerades sedan med 
Booleska operatoren ”AND” för att få en begränsning och relevanta resultat i 
sökningen. 
  
I databasen Cinahl användes sökorden “sleep”, “inpatients” och “Health promotion” 
som kombinerades med “AND”. Begränsningarna som gjordes var att artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska, peer review, publikationsår 2008 - 2018 och adults. 
Se Bilaga 1. 
 
Orden “Health promotion”, “nurse” och “nursing” valdes bort då det inte gav några 
sökresultat som passande. I databasen Medline användes orden “sleep”, “inpatients” 
och “promotion” med kombinationen “AND”. Begränsningarna som gjordes var att 
artiklarna skulle vara skrivna på engelska, adults och publikationsår 2008-2017.  
 
Orden “promotion”, “nurse” och “nursing” valdes bort då det inte gav några resultat 
som var relevanta för studiens syfte. I databasen PsycINFO användes “sleep” och 
”patients” som kombinerades med “AND”. Begränsningarna som användes var 
artiklar skrivna på engelska, peer review och publikationsår 2008-2018. Se Bilaga 1.  
 
Urval 
Efter sökningar i databaserna började urvalet genom att titlar från 300 artiklar lästes 
och de titlar som inte var relevanta för studien exkluderades. De artiklar som ansågs 
relevanta för vår studie gick vidare till nästa steg där abstract samt resultat från 24 
artiklar som delades upp lästes var för sig. Sedan jämfördes resultaten med varandra 
för att exkludera irrelevanta artiklar samt att få ytterligare information om artiklarna 
skulle svara mot studiens syfte. Slutligen valdes 13 artiklar ut som lästes och 
granskade i sin helhet. Se Bilaga 1. 
 
Inklusionskriterier var artiklar som handlade om specifika åtgärder som kunde 
genomföras hos patienter på sjukhus och artiklar som granskade antingen patientens 
eller sjuksköterskans perspektiv samt att artiklarna undersökte åtgärder på vuxna 
patienter.  
Exklusionskriterier var studier som undersökte åtgärder på barn.  
 
Kvalitetsgranskning 
Antalet artiklar som gick vidare till granskning var 13 stycken. De utvalda artiklarna 
granskades med metoden beskriven av Kristensson (2014). Artiklarna granskades var 
för sig och sedan jämfördes resultatet med varandra. Granskningen resulterade 
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slutligen i att tio artiklar användes för att sammanställa resultatet. Tre artiklar föll bort 
då det ansågs att deras vetenskapliga kvalitet inte var god nog. Artikelmatriser skrevs 
sedan för varje vald artikel. Se Bilaga 2. 
 
Dataanalys 
För att sammanställa resultatet från studierna användes en integrerad analys där 
studiernas likheter och skillnader identifierades, kategoriseras och sammanfattades 
under olika rubriker (Kristensson, 2014). 
 
Forskningsetiska överväganden 
Etiken och etiskt godkännande i artiklarna som användes har övervägts och 
kontrollerats då all forskning går under Nürnbergkoden 1947 och 
Helsingforsdeklarationen 1964 (Kristensson, 2014). Nio artiklar hade fått 
godkännande från etiska råd beroende på i vilket land studien skrevs. Studien skriven 
av Jones & Dawson (2012) beskrev att forskningsetiskt godkännande inte var 
nödvändigt och att de istället följde de etiska reglerna enligt nationella riktlinjer och 
guider. Forskarna i studierna hade tagit hänsyn till deltagarnas egen bestämmanderätt, 
integritet och fått ett informerat samtycke om att delta i studien. Ett neutralt och 
objektivt förhållningssätt användes i sökandet av artiklar och i sammanställningen av 
resultatet.  
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Resultat  
Resultatet baseras på sex kvantitativa studier och fyra kvalitativa studier från 
Australien, Indien, Nederländerna, Schweiz, Sverige, Tyskland och USA. 
I alla artiklar hade sjuksköterskorna vetskap om vad det var som störde nattsömnen 
men mer osäkerhet på vad de skulle göra åt det (Dave, Qureshi & Gopichandran, 
2015; de Niet, Tiemens, van Achterberg & Hutschmaekers, 2011; Ducloux, Guisado 
& Pautex, 2012; Gardner, Collins, Osborde, Henderson & Eastwood, 2008; 
Gellerstedt, Medin, Kumlin, & Rydell Karlsson, 2015; Grossman et al., 2017; Jones & 
Dawson, 2012; Kuck, Pantke & Flick, 2014; Salzmann-Erikson, Lagerqvist & 
Pousette, 2015; Thomas et al., 2012). Sjuksköterskorna var medvetna om att sömnen 
var ett återkommande problem, dock lades inget fokus på området då det inte ansågs 
vara viktigt nog. Efter att studierna applicerats och avslutats uppgav många deltagare i 
studierna att större fokus lades på att komma på fungerande åtgärder som främjade 
sömnen (de Niet et al., 2011; Grossman et al., 2017).  
 
Preventionsåtgärder 
Planering är en del av de åtgärder som sjuksköterskorna genomförde inför natten, som 
att se över vilka patienter som ligger inne för att överväga vilka åtgärder som måste 
göras. I vissa fall valde sjuksköterskorna att tala med läkaren för att avgöra vilka 
kontroller som är nödvändiga att göra under natten och vilka kontroller som kunde 
vänta till morgonen. På så sätt kunde sjuksköterskorna undvika att väcka patienten 
och störa sömnen. I de fall kontroller var nödvändiga informerade sjuksköterskorna 
patienten innan om vad som skulle göras, när det skulle göras och vem som gör dem 
så att patienten kunde känna sig lugn och undvika en överraskning mitt i natten. Vissa 
kontroller blev inte prioriterade om patienten var stabil (Salzmann-Erikson et al., 
2015). En effektiv åtgärd var att informera patienterna om de rutiner som händer på 
avdelningen under kvällen och natten (Gellerstedt et al., 2015).  
 
Att schemalägga tyst tid genom att bestämma tider under dagen då det skall vara lugnt 
och tyst på avdelningen har varit en lösning som påverkar patienters sömn och hade 
även en påverkan på avdelningens ljudnivå. Lösningen var mest effektiv på 
intensivvårdsavdelningar och mindre effektiv på akutvårdsavdelningar. I studien var 
patienter, hälso- och sjukvårdspersonal samt anhöriga nöjda med lösningen. Patienter 
från studien ansåg att den schemalagda tysta tiden inte störde besökstiden och de var 
positiva till den tysta tiden. Sjuksköterskorna i studien ansåg att den schemalagda 
tysta tiden inte störde dem i deras arbete och stödjer åtgärden (Gardner et al., 2008). 
 
Vårdmiljön hade en avgörande roll hos patienter och deras sömnkvalitet. 
Sjuksköterskorna såg till att patienterna inte frös eller var för varma. Om patienterna 
frös kunde fler filtar eller varmare sockor erbjudas och var patienterna för varma 
kunde fönster öppnas. Att skapa en lugn atmosfär gav en lugnande effekt på 
patienterna och patienter som var ängsliga placerades i ett eget rum om det var 
möjligt, och kunde även placeras i korridoren för att undvika att de skulle känna sig 
ensamma. I vissa fall hade patienten svårt att sova när de delade rum med en annan 
patient och lösningar kunde vara att sätta upp skärmar som gav patienterna mer privat 
utrymme som resulterade i att patienterna blev mer lugna (Salzmann-Erikson et al., 
2015). Patienterna ansåg att sömnrundor där sjuksköterskorna släckte lamporna, 
stängde av tv apparater, justerade temperaturen i rummet och hjälpte med ett sista 
toalettbesök inför natten fungerade för att sänka ljudnivån och främjar sömnen 
(Thomas et al., 2012). Forskning visade att åtgärder som att erbjuda öronproppar och 
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ögonmask var sömnfrämjande och hjälpte patienter att sova bättre under sin 
sjukhusvistelse, och det var en fungerande åtgärd som ofta användes (Salzmann-
Erikson et al., 2015). Att erbjuda öronproppar och ögonmask till patienter har visat sig 
ha hög effekt på sömnens kvalitet. Skillnader har setts mellan en interventionsgrupp 
och en kontrollgrupp med skillnad på 22-28 %. Patienterna i interventionsgruppen 
beskrev ljud och ljus som sömnstörande faktorer och uttryckte att det blev bättre med 
åtgärderna som sattes in och skattade faktorerna lägre än gruppen som inte hade de 
tillämpade åtgärderna (Dave et al., 2015). Få patienter beskrev åtgärderna som 
obekväma och de flesta i interventionsgruppen ansåg dem som sömnfrämjande 
faktorer (Jones & Dawson, 2012).  
 
Att sjuksköterskorna introducerade sig för alla patienter innan nattskiftet började var 
en åtgärd som fungerade i många fall. Det lugnade patienterna då de visste vem som 
arbetade och vem som skulle sköta omvårdnaden under natten. För de patienter som 
var extra känsliga försökte sjuksköterskorna ta sig tid till att sätta sig ner och prata 
med dem med en lugn ton. Strategin att sätta sig ner och lyssna på en patients 
bekymmer var en god åtgärd för att främja sömnen. Att informera och förklara för 
patienten varför sömn var viktigt var också en god åtgärd som ansågs fungera för att 
främja sömnen (Salzmann-Erikson et al., 2015). En av de strategier som 
sjuksköterskorna använde för att främja sömnen för patienterna var att aktivt lyssna, 
förklara och stödja patienterna att hantera sin situation. Att möta patienternas 
individuella behov, ta sig tid och ge respons rapporterades ge en lugnande effekt som 
gav positiv inverkan på patienters sömn (Gellerstedt et al., 2015). 
 
Yrkesspecifika åtgärder  
Åtgärder i form av stimuluskontroll samt musikterapi kan vara åtgärder för att 
förbättra sömnen. Inom psykiatrin var musikterapi, där patienterna fick lyssna på 
lugnande musik vid läggdags ett positivt alternativ och inom den somatiska vården 
var stimuluskontroll där patienterna fick en positiv association med att sova, ett bra 
alternativ. På några av de avdelningar där åtgärderna testades observerades ingen 
bättre sömneffekt, dock sågs andra positiva effekter som uppmärksamhet kring 
problemen angående sömn och hur personalen skulle kunna åtgärda sömnproblemen 
(de Niet et al., 2011). 
 
Avslappnande terapi, som bestod av att patienterna skulle djupandas och utöva 
muskelavslappnande övningar som åtgärd för att främja sömnen, fungerade för 
patienter som låg inne på sjukhus. Åtgärderna sågs vara en lösning som skulle kunna 
fungera, men som fortfarande inte är tillräckligt beprövade. Resultatet från den 
avslappnande terapin kom efter andra dagen men var dock svagt (Ducloux et al., 
2012). 
 
Fysisk mobilisering och social aktivitet kan förbättra patienters sömnkvalitet. Enligt 
forskning skiljde sig interventionsgruppens subjektiva sömn statistiskt från 
kontrollgruppen. Interventionsgruppen spenderade längre tid i sängen, vaknade färre 
gånger under natten och fick mer sömn totalt än kontrollgruppen. Förbättringen av 
sömnen syntes efter 8 veckors prövning och sjuksköterskorna bedömde att en 
förbättring angående sömnen kunde ses hos hälften av deltagarna (Kuck et al., 2014). 
Smärta beskrevs som en av de faktorer som hindrade sömnen mest och anses vara en 
av de sömnstörande faktorer som behövs åtgärdas först. Att vara smärtlindrad är en 
faktor till god sömn och sjuksköterskorna försökte få patienterna smärtlindrade om 



	 8	

det var möjligt, dock ansåg sjuksköterskorna som deltog i studien att patienterna var 
dåliga på att säga till om de hade ont och sjuksköterskorna fick ofta uppmuntra 
patienterna att berätta när de kände smärta samt att de fick förklara vad smärtan hade 
för negativa effekter på sömnen (Grossman et al., 2017; Salzmann-Erikson et al., 
2015). 
 
Resultatsammanfattning 
Det fanns många åtgärder som sjuksköterskorna kunde använda, allt från större 
åtgärder som krävde utbildning som musikterapi och avslappnande behandling, till 
mindre men ändå viktiga åtgärder som att planera natten, presentera sig för 
patienterna och prioritera bort kontroller som skulle genomföras under natten. Att 
informera patienten om sömnens betydelse ansågs även vara en del i att främja 
sömnen. Det var få studier som var lika varandra, endast öronproppar och ögonmask 
var åtgärder som studerats i flera studier. Den vanligaste åtgärden var 
preventionsåtgärder. Att ta hänsyn till den enskilda patienten och individen för att 
sedan anpassa åtgärderna var en genomgående åsikt som var beskriven i alla studier 
och åtgärderna som hade testas var anpassade efter patienterna som deltog.  
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Diskussion 
Metoddiskussion 
En deskriptiv litteraturstudie valdes då författarna ville göra en överblick över det 
nuvarande kunskapsläget (Kristensson, 2014) och tiden för att genomföra en empirisk 
studie skulle vara för kort samt att många omvårdnadsåtgärder som används skulle bli 
missade. Information samlades in genom olika sökningar och resultatet presenteras 
genom tolkningar och beskrivningar.  
 
Exklusionskriterier i studien var barn och ungdomar då åtgärderna hos dem kan vara 
annorlunda än de hos vuxna. Att patienterna var inneliggande på sjukhus var ett av 
inklusionskriterierna då det var de patienterna och situationerna syftet utgick ifrån. 
Artiklar publicerade år 2008 och framåt valdes för att få relevant tidsaspekt och 
undvika icke aktuella artiklar. Artiklarna skulle även vara vetenskapligt granskade för 
hög vetenskaplig kvalitet (Kristensson, 2014). Ur ett etiskt perspektiv valdes studier 
som gjordes på vuxna patienter eftersom de kan ge sitt godkännande att vara med i 
studien.  
 
Artiklar som valdes beskrev både sjuksköterskors och patienters perspektiv på de 
åtgärder som genomfördes i studierna för att få en större bild på vad som var effektiva 
åtgärder. Andra yrkeskategorier uteslöts då det endast var sjuksköterskan och 
patientens perspektiv som var intressant. Sökorden valdes utifrån de meningsbärande 
ord som valts utifrån syftet och översattes till engelska via Svensk MeSH. 
 
Sökorden som valdes var “sleep” och “inpatient” och sökorden valdes då det gav bäst 
resultat och vid tillägg av sökord blev det bortfall av artiklar som var relevanta för 
studien. Fler sökord prövningar gjordes men gav sämre resultat än med bara “sleep” 
och “inpatient”. De var sensitiva och gav ett specifikt resultat jämfört med andra 
kombinationer som prövades. Sökorden kombinerades enligt den Booleska 
sökoperatoren AND för bättre resultat (Kristensson, 2014).   
 
Databaserna som användes var Medline där studier som innefattar medicin- och 
omvårdnad publiceras och är en av de största databaserna (Kristensson 2014), Cinahl 
där studier inom hälso- och sjukvård presenteras samt PsycINFO där studier inom 
psykologi publiceras. I Medline användes MeSH, i Cinahl användes Cinahl headings 
och i PsycINFO Thesaurus för att få fram ämnesord som kunde begränsa sökningen 
så att sökningen begränsades ner mot syftet. Databaserna valdes ut för bäst sökresultat 
och för att inte någon studie skulle missas.  
 
Granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet gjordes enligt Kristensson (2014) för 
att få ett trovärdigt resultat med hög vetenskaplig kvalitet. När artiklarnas resultat har 
analyserats har de analyserats induktivt och utgått från de olika omvårdnadsåtgärderna 
som är beskrivna i bakgrunden. Artiklarnas resultat delades upp i bakgrundens 
omvårdnadsåtgärder där de sedan i resultatet är indelade och sammanfattade under de 
två omvårdnadsåtgärderna prevention och yrkesspecifika åtgärder. Resultatet har 
sammanställts till en sammanhängande text i en integrerad analys (Kristensson, 2014). 
Studierna granskades var för sig för att minska misstolkningar. Tillförlitligheten blev 
därmed större än om studierna skulle granskats endast en gång. För att få en god bild 
av studiernas resultat har åtgärderna delats upp i de olika omvårdnadsåtgärderna som 
finns. Resultatet presenteras i underrubriker med åtgärder för att göra läsningen 
tydligare. Validiteten anses hög då resultatet svarar till syftet. 



	 10	

Det som skulle kunnat göras annorlunda var att fritextsöka sökorden för att få fler 
resultat och inte söka enbart i Svensk MeSH. En fritextsökning är en sökning som inte 
är bunden till indexord och har fördelar som att den ökar sökningens känslighet 
genom att få fram fler artiklar. Dock kan den få fram fler irrelevanta artiklar som ändå 
inte svarat till syftet och för att inte fånga upp irrelevanta artiklar bör en sökning ha så 
få fritextord som möjligt (Kristensson, 2014).  

Resultatdiskussion 
Anledningen till att studien genomfördes var för att sömn är ett återkommande 
problem som har betydelse för patientens hälsa och välmående (Grossman et al., 
2017). Det är viktigt för sjuksköterskor att veta hur de kan främja den.  
En sjuksköterska har i sin roll att veta vilka åtgärder som kan sättas in hos patienter 
med sömnproblem och hur de ska främja den. Sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter är, som forskning visar, informerade och vet om vad det är 
som kan störa en persons nattsömn på sjukhus men inte vilka åtgärder som kan sättas 
in (McIntosh & MacMillan, 2009). 
 
Dålig sömn är associerat med sämre mående när det kommer till kardiovaskulära 
sjukdomar, stress och immunförsvar (Pressman, Jenkins, Kraft-Feil, Rasmussen & 
Scheier, 2017). En preventiv åtgärd var att presentera sig och förklara nattens rutiner. 
I och med detta kan sjuksköterskan förklara varför åtgärder genomförs och anledning 
till att sömn behövs för att öka patientens förståelse. Att ligga inne på sjukhus kan 
vara en stor händelse för vem som helst och alla hanterar situationer annorlunda 
(Salzmann-Erikson et al., 2015; Gellerstedt et al., 2015). Det är viktigt att 
sjuksköterskan förstår att alla människor hanterar situationer olika och att KASAM 
kan skilja sig åt. Att enkelt förklara varför saker sker och varför sömn är viktigt kan få 
en persons KASAM att bli god. KASAM handlar om hanterbarhet, begriplighet och 
meningsfullhet och beroende, alltså en känsla av sammanhang på hur en individ 
hanterar sin situation och KASAM ser olika ut (Langius-Eklöf, 2017). Om en person 
har god hanterbarhet, god begriplighet och god meningsfullhet kan en person uppleva 
en sjukhusvistelse ganska bra och därmed få en god natts sömn då personen förstår sin 
situation. Även patientens känsla av trygghet kan öka då patienten är medveten om 
vad som sker och vem det är som patienten kan vända sig till om problem uppstår 
(Salzmann-Erikson et al., 2015). 
 
Det finns många åtgärder som kan vidtas och som är effektiva för att främja sömnen. 
De åtgärder som finns skall planeras och utgå från patientens individuella behov 
vilket var grunden för de flesta artiklar som användes i studien. De flesta åtgärder var 
effektiva, även om det fanns de som inte var prövade tillräckligt länge för att ge 
maximalt resultat. En del åtgärder var lätta att sätta in medan andra kräver mer 
planering och insatser från andra yrkeskategorier (Salzmann-Erikson et al., 2015; 
Gellerstedt et al., 2015; Gardner et al., 2008; Thomas et al., 2012; Dave et al., 2015; 
Jones & Dawson, 2012).  
 
Preventionsåtgärder föreföll enligt resultatet som den vanligaste förekommande och 
enklaste åtgärden att vidta. Att presentera sig för patienterna, informera om kvällen 
och planera sitt arbete gjorde patienterna trygga då de visste vad som skulle hända 
under natten (Salzmann-Erikson et al., 2015; Gellerstedt et al., 2015).  
Preventionsåtgärder stöds av Hellström & Willman (2011) som beskriver att miljön 
blir främjande för sömn genom att reglera temperaturen, släcka lampor och hålla en 
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låg ljudnivå är åtgärder som kan minimera risken att störa sömnen, samt åtgärder som 
exempelvis att patienterna deltar i fysisk aktivitet främjar sömnen. Sömnrundor och 
schemalagd tyst tid på avdelningen var åtgärder som krävde lite mer tid men ändå var 
effektiva för patienternas sömn (Thomas et al., 2012; Gardner et al., 2008). En annan 
enkel åtgärd som fungerade bra var att dela ut ögonmask och öronproppar till 
patienterna då det blockerar både ljud och ljus (Dave et al., 2015; Jones & Dawson, 
2012).  
 
Ett intressant fynd i resultatet var att smärta, vilket stöds av Vincensi (2016) var en av 
de faktorer som störde sömnen mest men som inte alltid blev behandlad. Dels på 
grund av att patienterna inte sade till när de hade ont men även för att 
sjuksköterskorna brast i att fråga om smärta (Grossman et al., 2017; Salzmann-
Erikson et al., 2015). Att uppmuntra patienterna om att säga till ifall de har ont och att 
vara mer aktiv i att fråga om det gör ont kan vara enkla åtgärder som förbättrar 
sömnen hos många.  
 
Vid överförbarhet av åtgärder kan åtgärderna appliceras på de patienter som är i 
samma situation som de i studierna, exempelvis att patienter som är inneliggande på 
en somatisk vårdavdelning där de delar rum med andra patienter kan använda sig av 
ögonmask och öronproppar (Dave et al., 2015; Jones & Dawson, 2012), eller att 
patienter på en psykiatrisk avdelning kan använda sig av musik (de Niet et al., 2011). 
Hellström & Willman (2011) beskriver att åtgärder behöver mer forskning då åtgärder 
som främjar sömnen hos en grupp patienter nödvändigtvis inte kommer att fungera på 
en annan grupp patienter i andra situationer. 
 
De flesta studierna som användes i resultatet kom från länder som USA, Australien, 
Sverige, Nederländerna, Tyskland och Schweiz där samhällsstrukturerna är relativt 
lika och därför är överförbarheten i resultatet är god till västvärldsländer med 
västvärldsperspektiv.  
 
Att det finns en brist på kunskap inom området hos sjuksköterskor var något som 
påvisades flera gånger i vår studie, där sjuksköterskorna uttryckte att de saknade 
kunskaper om sömn från deras utbildning (de Niet et al., 2011). Att ämnet inte 
prioriteras och anses vara oviktigt visar även en review om ämnet (Hellström & 
Willman, 2011).  
 
Ett av de huvudmål som finns i Hälso- och sjukvårdslagen är att befolkningen i 
samhället skall få god hälsa på lika villkor och de åtgärder som sätts in skall ge positiv 
inverka hos en patient. Vården är till för att göra gott och vara av god kvalitet (Hälso- 
och sjukvårdslagen [HSL], SFS, 2017:30). 
 
Vården skall ges efter behoven hos befolkningen för att alla i samhället skall få god 
vård och ha samma förutsättningar samt möjligheter (SBU, 2014). Att sova under en 
sjukhusvistelse kan vara ett problem för många individer och alla i samhället har rätt 
att få hjälp med åtgärder som kan lösa detta. Resultatet från föreliggande 
litteraturstudier kan bidra till en förbättrad kunskap avseende de åtgärder som kan 
användas för att skapa god sömn hos patienter inneliggande på sjukhus.  
Genusforskning idag har fått tänkandet kring kvinnor och mäns lika värde har gett 
samhället möjligheter att ge lika vård för alla. Gamla normer har brutits som handlade 
om att kvinnor och män är olika (Jorfeldt, 2010). Alla artiklar som användes i 
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resultatet innehöll män och kvinnor och särskildes inte utan presenterades i en siffra. 
Oliktänkande kring sömn hos män och kvinnor är inte relevant då det inte är någon 
skillnad varken fysiologiskt eller psykiskt i den aspekten (Jorfeldt, 2010).  
Hälsoskillnader mellan kvinnor och män är komplicerade som orsakas av biologiska, 
kulturella och sociala faktorer. Det är den genetiska eller biologiska modellen och den 
sociokulturella modellen som är förklaringar till de hälsoskillnader som råder. Jämlik 
hälsa skapas när skillnader i hälsa mellan de olika socioekonomiska grupperna 
observeras (Pellmer Wramner, Wramner & Wramner, 2017).  
 
Slutsats/klinisk nytta/vidare forskning 
Åtgärderna som presenteras i studien är lätta att sätta in för många aktörer inom hälso- 
och sjukvården. Vissa åtgärder som att erbjuda öronproppar och ögonmasker kan 
tillämpas på många avdelningar på ett sjukhus. Att som sjuksköterska vara medveten 
om åtgärder som kan främja sömn, exempelvis enkla åtgärder som öronproppar kan 
hjälpa med patientarbetet och den individuella vården. Sjuksköterskor som i sin 
utbildning får kunskap om omvårdnadsåtgärder som förbättrar sömnen för patienterna 
på deras avdelning kan vara bra.  
Forskning på den enskilda individen som är inneliggande på sjukhus är nödvändigt 
och att testa fler eventuella åtgärder för att se vad som kan vara effektivt kan skapa 
ytterligare kunskap om ämnet sömn och dess åtgärder att främja den.  

Tidigare forskning kring området är begränsat. Det fanns gott om artiklar kring 
faktorer som störde sömnen för patienter på sjukhus men inte kring vilka åtgärder som 
kan vidtas för att främja den. Det var svårt att hitta aktuell litteratur i ämnet som gick 
att använda för att stödja resultatet då ämnet är relativt outforskat. 
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Psycinfo 
2018-04-10 
Kl. 11:30 

S2 (DE) Patients 25,968 
artiklar 

   

Psycinfo 
2018-04-10 
Kl. 11:31 

S3 (DE) Sleep AND 
(DE) Patients 
Limits: Peer reviewed, 
engelska, adults, 2000-
2018 

96 artiklar 96 
titlar 

1 abstract 1 artiklar 

Totalt:  220 artiklar 220 
titlar 

24 
abstract 

13 
artiklar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Bilaga 2 
Artikelmatris                            (1) 
Författare, år. Titel, 
tidskrift, sidnr och 
land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Dave, K., Qureshi, A., 
& Gopichandran, L. 
(2015). Effects of 
Earplugs and Eye 
Masks on Perceived 
Quality of Sleep during 
Night among Patients 
in Intensive Care Units. 
Asian J. Nursing Edu. 
And Research, 2349-
2996.  
Indien.	

Syftet var att 
bedöma 
effektiviteten av 
öronproppar och 
ögonmasker på 
kvaliteten av 
sömnen bland 
patienter på 
intensivvårdsavd
elning.	

Inklusionskriterier: Patienter på 
intensivvårdsavdelning.  
Talar engelska eller hindi. Stannar på avdelningen två 
till sju dagar. Ålder 20-70. Exklusionskriterier: 
Patienter med hörselskada, ögonsjukdom/ögonskada, 
flebit, smittsamma hudsjukdomar, eksem och andra 
hudåkommor, patienter med medicinska ventilatorer 
och tar mediciner för att sova. 
 
Urval: 
Urvalet bestod av 65 patienter. 
 
Bortfall: 
15. 
 
Studiegrupp:  
42 män och åtta kvinnor. 
 
Datainsamlingsmetod:  
Intervju. 
 
Analysmetod: 
Kvalitativ analys.	

Styrkor:  
Relevanta 
inklusions- och 
exklusionskriterie
r.  
 
Svagheter: 
Analysmetod inte 
beskriven. 
Objektivitet inte 
tillämpad.	

Studien visade att 
effekten efter 
användandet av 
öronproppar och 
ögonmasker har stor 
betydelse och 
förbättrade 
sömnkvaliteten.	



	

 

 

Bilaga 2 
Artikelmatris                            (2) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

de Niet, G., Tiemens, B., 
van Achterberg., & T. 
Hutschemaekers, G. 
(2011). Applicability of 
two brief evidence-based 
interventions to improve 
sleep quality in patient 
mental health care. 
International Journal of 
Mental Health Nursing, 
319-327. 
Nederländerna.	

Syftet med studien var att 
undersöka tillämpligheten 
av två korta 
evidensbaserade 
interventioner för att 
främja sömnkvaliteten hos 
patienter inom psykiatrin.	

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som 
arbetade på psykiatrisk 
avdelning. 
 
Urval: 
Urvalet bestod av 28 
sjuksköterskor i kvantitativ 
studie och 
10 sjuksköterskor i 
kvalitativ studie. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer. 
Fältanteckningar.  
Enkät. 
 
Analysmetod: 
Kvantitativ analys. 
Kvalitativ analys.	

Styrkor:  
Tydlig design och 
insamling av data.  
Två typer av data, 
kvalitativ och kvantitativ. 
 
Svagheter: 
Urval dåligt beskrivet.	

Studiens resultat visade att 
de två åtgärder som 
undersöktes och 
applicerades främjade 
sömnen hos patienter som 
var inneliggande på 
sjukhus.	

 



	

Bilaga 2 
Artikelmatris                            (3) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Ducloux, D., 
Guisado, H., & 
Pautex, S. (2012). 
Promoting Sleep for 
Hospitalized 
Patients With 
Advanced Cancer 
With Relaxation 
Therapy: Experience 
of a Randomized 
Study. American 
Journal of Hospice 
& Palliative 
Medicine, 536-540.  
Schweiz.	

Syftet med 
denna studie 
var att 
demonstrera 
om 
avslappnings
behandling 
kan främja 
inneliggande 
patienters 
tillfredsställel
se med sömn.	

Inklusionskriterier:  
Metastatisk cancer, uppskattad prognos på mindre än sex 
månader. Diagnostiserad sömnstörning. Inlagd på sjukhus minst 
fem dagar. Mini-mental status över 20. Smärta kontrollerad 
under de senaste 48 timmarna. Dyspné kontrollerad under de 
senaste 48 timmarna. Prata franska flytande.  
 
Exklusionskriterier: 
Sista dagarna i livet. Hörselnedsättning.  
 
Urval: 
Urvalet bestod av 357 patienter. 
 
Bortfall: 
337 stycken. 
 
Studiegrupp: 
Interventionsgrupp 1; tre män och sex kvinnor. 
Interventionsgrupp 2; tre män och sex kvinnor.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Enkät. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys.	

Styrkor:  
Tydlig metod 
och 
tillvägagångssä
tt. 
Tydligt urval. 
 
Svagheter: 
Litet antal 
deltagare, 
många som 
försvann då de 
inte uppfyllde 
kraven.  
Studien kunde 
delvis svara på 
syftet.	

Avslappningsterapi 
ansågs i resultatet 
vara en möjlig åtgärd 
för att främja 
sömnen hos patienter 
på sjukhus.	



	

Bilaga 2 
Artikelmatris                            (4) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Gardner, G., Collins, C., 
Osborne, S., Henderson, 
A., & Eastwood, M. 
(2008). Creating a 
therapeutic environment: 
A non-randomised 
controlled trial of a quiet 
time intervention for 
patients in acute care. 
International Journal of 
Nursing Studies, 778-786. 
Australien.	

Syftet med studien 
var att utvärdera en 
planerad tysttids 
intervention på en 
akutvårdsavdelning.	

Inklusionskriterier:  
Ortopedpatienter. 
 
Urval: 
Urvalet bestod av 233 
patienter. 
 
Bortfall: 
6 stycken. 
 
Studiegrupp: 
299 patienter, 
67 män, 98 kvinnor. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Kvasiexperimentell studie. 
Enkät. 
 
Analysmetod: 
Kvantitativ analys.	

Styrkor:  
Tydligt syfte och 
frågeställning. 
Design beskriven. 
Tydligt hur stort urval de 
vill ha i studien för power.  
Uppgav limitations. 
 
Svagheter: 
Nämner inte vilken 
analysmetod de använt. 
Beskriver inte inklusions-
och exklusionskriterier.	

Resultatet visade att 
applicera tyst tid på en 
vårdavdelning visades 
främja sömnen hos 
patienterna.	

 



	

 

Bilaga 2 
Artikelmatris                            (5) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Gellerstedt, L., Medin, J., 
Kumlin, M., & Rydell 
Karlsson, M. (2015). 
Nurses´ experiences of 
hospitalised patients´ sleep 
in Sweden: a qualitative 
study. Journal of Clinical 
Nursing, 3664-3673. 
Sverige.	

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
patienters sömn på 
ett akutsjukhus och 
deras uppfattningar 
av sömnfrämjande 
interventioner.	

Inklusionskriterier: 
Minst ett års arbetserfarenhet i 
ett akutsjukhus. 
Förstår det svenska språket.  
 
Urval: 
Urvalet bestod av 22 
sjuksköterskor. 
 
Studiegrupp:  
20 kvinnor och två män.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Kvalitativ analys.	

Styrkor:  
Metod väl beskriven. 
Design väl beskriven. 
 
Svagheter: Inte mycket 
information om urvalet.	

Att sjuksköterskan aktivt 
jobbar för att patienterna 
skall känna sig säkra, väl 
omhändertagna och 
bemötta utan stress, var 
strategier som användes 
för att arbeta för en god 
sömn. 
	

 



	

 

Bilaga 2 
Artikelmatris                            (6) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Grossman, M-N., 
Anderson, S-L., Worku, 
A., Marsack, W., Desai, 
N., Tuvilleja, A., Ramos, 
J., Francisco, M-A., 
Lafond, C., Balachandran, 
J-S., Mokhlesi, B., Farnan 
J-M., Meltzer D-O., & 
Arora V-M. (2017). 
Awakenings? Patient and 
Hospital Staff Perceptions 
of Nighttime Disruptions 
and Their Effect on Patient 
Sleep.Journal of Clinical 
Sleep Medicine, 301-306. 
USA.	

Det första syftet 
var att undersöka 
skillnaderna 
mellan 
sjuksköterskor, 
läkare och 
patienternas 
uppfattningar om 
sömnstörning på 
sjukhus. 
Det andra syftet 
var att bedöma 
sambandet mellan 
patientens 
rapporterade 
sömnstörningar på 
sjukhus och 
objektiv 
sömnvaraktighet 
och effektivitet.	

Inklusionskriterier: Patienter 50 år eller 
äldre, inneliggande på medicin och 
hematolog/onkolog avdelning.  
Talade engelska. 
 
Exklusionskriterier: 
Patienter som kom från en 
intensivvårdsavdelning, kognitivt 
försämrade, hade en dokumenterad 
sömnstörning, var sängliggande, var 
återinlagda inom 2 veckor eller hade blivit 
hospitaliserade i mer än 72 timmar före 
godkänd screening. 
 
Urval: 
Urvalet bestod av 166 patienter. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Enkät. 
 
Analysmetod: 
Kvantitativ analys.	

Styrkor:  
Bra att de tog upp 
avgränsningar. 
Jämförande 
sjukvårdspersonal 
och patienter hur 
de uppfattar sömn. 
 
Svagheter: 
Urval och bortfall 
inte beskrivet.  
Analysmetod inte 
beskriven.	

Patienter rapporterade att 
smärta, kontroller av vitala 
parametrar, tester, ljud och 
medicinering var de mest 
störande faktorerna som 
påverkade deras sömn 
under sjukhusvistelsen.	



	

 
Bilaga 2 
Artikelmatris                            (7) 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Jones, C., & 
Dawson, D. 
(2012). Eye masks 
and earplugs 
improve patient´s 
perception of 
sleep. British 
Association of 
Critical Care 
Nurses, 247-254.  
Storbritannien.	

Syftet var att 
utvärdera 
självrapporterade 
sömnupplevelser och 
upplevda faktorer 
som påverkar 
sömnkvaliteten bland 
intensivvårdspatienter 
före och efter 
införandet av 
öronproppar och 
ögonmasker.	

Inklusionskriterier:  
24 timmar efter intravenös sedation. 24 timmar sedan 
allmän bedövning. Vistelsens längd mer än 24 
timmar. Patienten kan förstå frågor och ge muntligt 
samtycke. Kan kommunicera på engelska.  
 
Exklusionskriterier: 
Patienten kräver intensivvård.  
Har genomgått öronrelaterad operation/trauma, är 
döv. Har genomgått ögonrelaterad operation/trauma, 
är blind. 
 
Urval: 
Urvalet bestod av 100 patienter. 
 
Studiegrupp:  
27 män, 23 kvinnor i pre-interventionsgrupp. 30 män, 
20 kvinnor i post-interventionsgrupp. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Kvalitativ analys.	

Styrkor:  
Metod väl beskriven. 
Studien svarade på 
syftet. 
 
Svagheter: 
Inte mycket 
information om 
urvalet.	

Patienter 
rapporterade att 
de sovit längre när 
de använde 
öronproppar och 
ögonmasker.	



	

Bilaga 2 
Artikelmatris                            (8) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Kuck, J., Pantke, M., & 
Flick, U. (2014). Effects of 
social activation and 
physical mobilization on 
sleep in nursing home 
residents. Geriatric 
Nursing, 455-461. 
Tyskland.	

Syftet var att 
främja 
patienters sömn 
genom att 
förbättra deras 
sociala 
aktiviteter och 
fysiska 
mobilisering.	

Inklusionskriterier: 
Patienter som hade svårigheter att 
somna, fortsätta sova under natten 
eller led av icke-vilsam sömn minst 
en gång i veckan. Mild till måttlig 
kognitiv nedsättning. Fysiskt möjligt 
kunna delta i träningsprogrammet. 
 
Exklusionskriterier: 
Medicinska åkommor som 
exempelvis tidigare hjärtinfarkt, akut 
hjärtsvikt, hjärt-kärlsjukdom, 
aortastenos, flebit/trombos de senaste 
fyra veckorna.  
 
Urval: 
Urvalet bestod av 204 patienter. 
 
Studiegrupp: 
65 kvinnor, 23 män.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Experimentell randomisering. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys.	

Styrkor: 
Randomisering till 
intervention-och 
kontrollgrupp och en 
oberoende tredje part var 
involverad vid 
randomiseringen.  
Metod och 
tillvägagångssätt väl 
beskriven.  
 
Svaghet: 
Bortfall av deltagare.	

Att applicera social 
aktivitet och fysisk 
aktivitet var effektivt till 
en viss del hos patienterna. 
Dock prövades detta inte 
tillräckligt för bäst resultat.	



	

Bilaga 2 
Artikelmatris                            (9) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Salzmann-Erikson, M., 
Lagerqvist, L., & Pousette, 
S. (2015). Keep calm and 
have a good night: nurses´ 
strategies to promote 
inpatients´ sleep in the 
hospital environment. 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 356-364. 
Sverige.	

Syftet med studien 
var att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
beskriva deras 
strategier för att 
främja inneliggande 
patienters sömn i 
sjukhusmiljö.	

Inklusionskriterier:  
Jobbade natt/delvis natt. 
Anställd på en kirurgisk, 
medicinsk, ortopedisk eller 
intensivvårdsavdelning med 
inneliggande patienter. Minst 
två års klinisk erfarenhet som 
legitimerad sjuksköterska.  
 
Exklusionskriterier 
Icke legitimerad sjuksköterska. 
Arbetade med 
öppenvårdspatienter.  
 
Urval: 
Urvalet bestod av 8 personer. 
 
Studiegrupp:  
7 kvinnor, 1 man. Ålder 29-60. 
  
Datainsamlingsmetod: Semi-
strukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod:  
Kvalitativ analys.	

Styrkor: 
Tydlig och lätt att läsa. 
Metoden och 
tillvägagångssätt väl 
beskriven. 
Svagheter: Eventuellt 
bortfall och hur stort 
urvalet skulle vara är inte 
beskrivet.	

Resultatet visade på flera 
effektiva åtgärder som 
svarade till syftet och var 
främjande för sömnen.	



	

Bilaga 2 
Artikelmatris                          (10) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Thomas, K.P., Salas, 
R.E., Gamaldo, C., 
Chik, Y., Huffman, 
L., Rasquinha, R., & 
Hoesch, R.E. (2012). 
Sleep Rounds: A 
Multidisciplinary 
Approach to Optimize 
Sleep Quality and 
Satisfaction in 
Hospitalized Patients. 
Journal of Hospital 
Medicine, 508-512. 
USA.	

Syftet med studien var 
att undersöka sömn 
bland neurologiska och 
neurokirurgiska 
inneliggande patienter, 
identifiera specifika 
sömnstörande faktorer, 
och bedöma patientens 
tillfredsställelse 
angående deras sömn.	

Inklusionskriterier: Patienter 
inneliggande på neurologisk och 
neurokirurgisk avdelning, patienterna 
skall vara medicinskt och mentalt 
stabila och kunna ge verbalt 
medgivande. 
 
Exklusionskriterier: 
Patienter under 16 år och patienter 
med encefalopati, patienter som är 
apatiska och icke engelsktalande. 
 
Urval: 
Urvalet bestod av 95 patienter. 
 
Datainsamlingsmetod:  
Enkätstudie. 
Ljudmätarinspelning. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys.	

Styrkor: 
Tydligt syfte. 
Studien fick svar på sitt 
syfte.  
Beskriver orsaker som 
kan ha stört 
datainsamlingen. 
Data från enkäter bra 
beskrivna. 
 
Svagheter: 
Brist på objektiv 
sömndata. 
Icke-randomiserad 
studie.  
Oförmåga att visa 
orsakssamband.   
Urval inte väl beskrivet.	

Enligt resultatet i denna 
studie så var sömnrundor 
något som främjade 
sömnen och skapade 
trygghet hos patienterna.	

 


