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SAMMANFATTNING  
Sömnen har en rehabiliterande och återuppbyggande funktion och vi tillbringar sammanlagt 
en tredjedel av vårt liv i sömn. Under perioder då individen utsätts för stora påfrestningar blir 
sömnen ännu viktigare. Att vara patient och vårdas på ett sjukhus anses vara en påfrestande 
situation som leder till att patienten har ett stort behov av god sömn. Syftet med studien var att 
beskriva vuxna patienters upplevelser av sömnstörningar under sjukhusvistelsen samt 
omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta för att främja god sömn hos patienterna. Detta 
är en deskriptiv litteraturstudie där data samlats in genom elektroniska sökningar i 
databaserna Cinahl och Medline samt genom manuella sökningar. Resultaten visar att 
patienterna upplevde sömnstörningar under sjukhusvistelsen, vilket resulterade i förlängd 
insomningstid, nattliga uppvaknanden och kortare sömnperioder. Patienterna upplevde då sin 
sömn som oregelbunden. Orsakerna till detta var många som exempelvis störande miljö samt 
emotionella faktorer. Omvårdnadsåtgärder som musik, tyst tid samt avslappning och bildspråk 
kan tillämpas för att främja en god sömn hos patienterna. Sjuksköterskan har en viktig 
funktion när det gäller att ta reda på patienternas upplevelser av sömnstörningar för att kunna 
sätta in lämpliga omvårdnadsåtgärder.  
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1. INLEDNING 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen har intresset ökat för sömn och sömnstörningar, 
då vi upptäckt att många patienter upplever att sömnen försämras under sjukhusvistelsen. 
Patienternas upplevelser av sömnstörningar har lett oss in i detta intressanta ämne, för att vi 
som blivande sjuksköterskor ska få mer kunskap inom området och kunna förstå patienten 
samt sätta in lämpliga omvårdnadsåtgärder.  
 
2. BAKGRUND 
2.1 Allmänt om sömn 
Abraham Maslow`s behovstrappa består av sju steg som beskriver människans fysiologiska 
och psykologiska grundbehov. I denna återfinns sömnen på andra plats (Kirkevold, 2000). 
Sömnen är ett tillstånd utanför den medvetna kontrollen, då kroppens anabolism, den 
återuppbyggande funktionen är som högst. Vi tillbringar normalt en tredjedel av vårt liv i 
sömn. Kroppen kan då återhämta sig från den nedbrytande funktionen, katabolismen som 
pågår under den vakna tiden. Sömn och vakenhetsrytmen styrs bland annat av den cirkiadiska 
rytmen, dygnsrytmen, vilket innebär att sömn och vakenhetsrytmen följer förändringar i ljus 
och mörker. Den styrs även av olika hormoner som melatonin och kortisol. Insöndringen av 
melatonin är som högst under natten och därför anser vissa forskare att detta är ett 
sömnstyrande hormon tillsammans med kortisol som har en ökad insöndring på morgonen, 
när det är tänkt att individen ska vakna (Jönsson, 1995). 
 

2.2 Sömnens olika stadier 
Sömnen kan delas in olika stadier. Litteraturen visar framför allt på skillnader mellan Rapid 
Eye Movement-sömn (REM) och Non Rapid Eye Movement-sömn (NREM). Under REM- 
sömnen förekommer snabba ögonrörelser, hjärnaktiviteten är hög medan kroppen är totalt 
avslappnad (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Denna sömn anses vara 
nödvändig för minnet och för bearbetande av information. I NREM- sömnen, som har fyra 
stadier, är hjärnaktiviten lägre och personen är avslappnad. Stadium ett är en övergångsfas 
från vaket till sovande tillstånd och den egentliga sömnen börjar i stadium två. Tredje och 
fjärde stadiet består av djupsömn (Ursin, 1986). Efter ca 90 minuter kommer det femte 
stadiet, REM-sömnen. Den återkommer sedan med 90 minuters mellanrum under resten av 
sömntiden. Människan tillbringar 75-77 % av sömnen i NREM-sömnen (Jönsson, 1995). 
 
2.3 Vuxna personers normala sömnvanor 
Vuxna personer över 18 år sover vanligtvis sju till åtta timmar per natt. Hos personer över 65 
år förändras sömnvanorna. Allmänhetens uppfattning har varit att äldre personer behöver 
mindre sömn men så är inte fallet. Orsakerna till de förändrade sömnvanorna är normala 
åldersförändringar, som till exempel oregelbundenheter i melatoninproduktionen, vilket 
påverkar nattsömnens längd och ger nattliga uppvaknanden. Genom att sova på dagtid 
kompenserar de den försämrade nattsömnen (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). 
 
2.4 God respektive dålig sömn 
Kännetecken för god sömn är en upplevelse av att ha sovit djupt och att vakna utvilad. 
Individen har en kort insomningstid, det vill säga tiden från det man lägger sig för att sova 
och tills man somnar. Det finns en upplevelse av sammanhängande sömn från det att man 
somnar tills man vaknar. Motsatsen till detta är en dålig sömn som kännetecknas av lång 
insomningstid och att individen vaknar långt innan denne önskar. Sömnen upplevs ofta som 
ytlig eller orolig med många uppvaknanden under sömnperioden (Jahren Kristoffersen, 
Nortvedt & Skaug, 2006). 
 



2.5 Sömnens betydelse för hälsan 
Sömnen har betydelse för individens hälsa och välbefinnande. Den har samtidigt en 
behandlande och rehabiliterande funktion.  
 

”God sömn ger bättre hälsa, större prestationsförmåga, mer tid att verkligen 

njuta av livet och större livsglädje” (Jahren Kristofferson, Nortvedt & Skaug, 2006 s.305) 

 
Sömnen är viktig för att kunna hantera nya utmaningar. Sömnstörningar däremot anses vara 
skadliga för både den psykiska och fysiska hälsan. För lite sömn kan göra det svårt för 
individen att prestera maximalt (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006).  
Vid sömnbrist förändras individens beteende, koncentrationsförmågan minskar, irritation kan 
uppstå och omdömet försämras. Även kroppens fysiologiska mekanismer påverkas av 
sömnbristen, vilket kan leda till huvudvärk och/eller matspjälkningsproblem. Under perioder 
då individen utsätts för stress och stora påfrestningar blir sömnen ännu viktigare (Jahren 
Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). 
 
2.6 Sömnen på sjukhus 
Att vara patient och vårdas på ett sjukhus anses vara en påfrestande situation vilket kan leda 
till att patienten har ett stort behov av god sömn (Jönsson, 1995). Enligt Lee, Low och Twinn 
(2005) behöver patienten mer sömn under sjukhusvistelsen. Jönsson (1995) menar dock att 
det finns många faktorer som påverkar sömnens kvalitet negativt på sjukhuset. 
 
2.7 Sjuksköterskans omvårdnad 
Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson anser att sjuksköterskan har till uppgift att se 
patienternas olika behov och planera omvårdnaden utifrån detta (Kirkevold, 2000). Enligt 
kompetensbeskrivningen har sjuksköterskan till uppgift att tillgodose patientens basala och 
specifika omvårdnadsbehov och här ingår sömnen (Socialstyrelsen, 2005). Sömnen har en 
viktig funktion och sjuksköterskan bör bland annat rikta sin uppmärksamhet mot patienternas 
sömnupplevelser under sjukhusvistelsen (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006).   
 
3. SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva vuxna patienters upplevelser av sömnstörningar under 
sjukhusvistelsen samt omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan vidta för att främja god 
sömn hos patienterna. 
 
4. METOD 
4.1 Sökstrategi 
För att sammanställa denna deskriptiva litteraturstudie användes elektroniska och manuella 
sökningar enligt Polit & Becks (2008) flödesschema. Flödesschemat följer: utformning av 
syfte, val av databaser och sökord, sökning av artiklar, läsning av abstracts, värdering av de 
valda studierna, bearbetning och analys samt sammanfattning. De elektroniska sökningarna 
genomfördes i databaserna Cinahl och Medline, som bland annat innehåller forskning inom 
omvårdnad. Begränsningar gjordes till åren 2000-2008. Språket begränsades till engelska. I 
Cinahl användes ”Research” och i Medline ”Human” som begränsning. Följande sökord 
användes i Cinahl och Medline; sleep, nurs, patient, hospital, experience, sleep disorder, 
nursing intervention, sleep disturbance och perception. Samtliga sökord trunkerades. 
Resultaten av sökningarna redovisas i en sökmatris, artiklar som förekommit i flera sökningar 
redovisas endast en gång (bilaga 1).  
 
 
 



4.2 Urval 
Inklusionskriterier för denna systematiska litteraturstudie var studier som berörde patienter 
över 18 år, som var inneliggande på sjukhus samt studier med omvårdnadsåtgärder vid 
sömnstörningar. Exklusionskriterier var studier som beskrev sömnstörningar orsakat av annat 
än sjukhusvistelsen, interventioner med farmakologisk behandling samt omvårdnadsåtgärder 
vid specifika sjukdomstillstånd. När resultatet av sökningarna i databaserna Cinahl och 
Medline framkom, lästes alla titlar igenom, sammanlagt 358 stycken. Abstrakt lästes på totalt 
77 studier. Abstracts lästes inte på övriga 281 studier utan dessa valdes bort då de handlade 
om barn, upplevelser av sjukdomstillstånd, träning och operationer samt omvårdnadsåtgärder 
vid annat än sömnstörningar. Efter det första urvalet återstod 32 studier, då de 45 studier som 
berörde sömnstörningar vid specifika sjukdomstillstånd exkluderades. Artiklarna lästes i sin 
helhet och ytterligare 12 studier exkluderades eftersom de innehöll information om upplevda 
sömnstörningar i hemmet eller på vårdhem och/eller var review-artiklar. 20 studier kvarstod 
efter exkluderingen till urval två. Efter det tredje urvalet uteslöts ytterligare tio studier, på 
grund av att de handlade om hormoner eller farmakologisk behandling. Tio studier kvarstod 
efter exkluderingen till urval tre. En manuell sökning gjordes i tidigare 32 funna studiers 
referenser. Där fanns totalt tre stycken studier som enligt titeln besvarade litteraturstudiens 
syfte. Studierna beställdes och lästes i sin helhet. Då litteraturstudiens urvalskriterier 
uppfylldes inkluderades dessa. Totalt inkluderades 13 studier, varav tre studier från den 
manuella sökningen (bilaga 2). 
 
4.3 Värdering 
Studierna lästes kritiskt och värderades utifrån Forsberg & Wengströms (2003) checklistor för 
kvalitativa och kvantitativa studier i ett separat dokument. Studiernas helhetsintryck 
bedömdes noggrant och de tio kvantitativa artiklarna värderades utifrån syfte, frågeställning, 
design, undersökningsgruppens storlek, urvalskriterier, urvalsmetod, mätmetoder, analys, 
resultat och slutsats. Även studiens tillförlitlighet och grad av generaliserbarhet har bedömts 
samt bedömningsinstrumentens förmåga att mäta det som ska mätas. De tre kvalitativa 
studierna, varav två med både kvalitativ och kvantitativ metod värderades utifrån syfte, 
design, urvalsmetod, metod för datainsamling, dataanalys samt utifrån 
undersökningsgruppens storlek. Även studiens trovärdighet, pålitlighet, stabilitet och 
överensstämmelse har bedömts. Alla 13 studier har värderats med hänsyn till etisk 
granskning. Detta innebär att studier som fått tillstånd från en etisk kommitté eller där 
noggranna etiska avväganden finns beskrivna har inkluderats (Forsberg & Wengström, 2003).  
 
4.4 Bearbetning och Analys 
De 13 inkluderade studierna delades upp mellan de båda litteraturstudieförfattarna. Studierna 
lästes noggrant i sin helhet och resultaten översattes till svenska. Samma procedur upprepades 
igen då litteraturstudieförfattarna läste igenom varandras studier. Vid en gemensam 
diskussion delades resultaten upp i likheter, olikheter samt olika kategorier utifrån studiernas 
beskrivning av patientens upplevelser av sömnstörningar samt omvårdnadsåtgärder. De olika 
resultaten färgmarkerades för att lätt kunna föras in under sin kategori i resultatet. Denna 
litteraturstudies resultat har sedan baserats på dessa kategorier. Referenshänvisningen i 
litteraturstudien följer en studie från Journal of Neuroscience Nursing (Isaksson & Ahlström, 
2006). 
 
5. RESULTAT 
I följande resultat finns två huvudkategorier och 15 underkategorier. De beskriver 
tillsammans patienternas upplevelser av sömnstörningar under sjukhusvistelsen samt 
omvårdnadsåtgärder som kan främja god sömn. 



5.1 Patienternas upplevelser av sömnstörningar 
5.1.1 Sjukhusvistelsens påverkan på sömnen 
Enligt enkätstudierna av Dogan, Ertekin och Dogan (2005); John et al. (2003) och Tranmer et 
al. (2003) upplevde patienterna sin sömnkvalitet som signifikant sämre under sjukhusvistelsen 
än när de vistades i hemmet. Det fanns även skillnader mellan patientens upplevelser vad det 
gällde den subjektiva sömnkvaliteten, insomningstiden, sömnperioderna samt sömnvanorna 
och sömnstörningarna (Dogan, Ertekin & Dogan, 2005). En intervjustudie beskriver att äldre 
mäns sömnmönster förändrades under sjukhusvistelsen. Männen upplevde att de hade svårt att 
somna vid sina vanliga sovtider, de vaknade upp mellan två till fem gånger per natt och hade 
då svårt att somna om. De menade även att deras sömnkvalitet varierade och var 
oregelbunden (Lee, Low & Twinn, 2007).  
 
5.1.2 Sömnupplevelser relaterat till avdelningen 
I studierna av Dogan, Ertekin och Dogan (2005) och Tranmer et al. (2003) framkom det 
skillnader mellan patienternas upplevelser av sömnstörningar beroende på vilken avdelning de 
vårdades på. De som vårdats på psykiatriska avdelningar upplevde sämre sömnkvalitet än de 
som vårdats på kirurgiska avdelningar. De som vårdats på en medicinsk avdelning upplevde 
bättre sömnkvalitet än de som vårdats på en kirurgisk avdelning. Enligt Dogan, Ertekin och 
Dogan (2005) var orsakerna till de ovannämnda skilda upplevelserna rädslan över att vistas i 
en ny miljö, aggressivitet, skuldkänslor samt att psykisk sjukdom hade en negativ effekt på 
sömnen. De kirurgiska patienterna upplevde sämre sömnkvalitet på grund av pre- och 
postoperativa komplikationer. Nicolas et al. (2008) enkätstudie beskrivs att 27 av 104 
kirurgiska inneliggande patienter upplevde dålig sömn. Innan sjukhusvistelsen upplevde 12 av 
dessa 104 patienter dålig sömn. De andra patienterna upplevde en god eller normal sömn.  
 
5.1.3 Vårdtidens påverkan på sömnen 
I en enkätstudie av John et al. (2007) fanns det skillnader mellan patienternas upplevelser vad 
det gällde sömnkvaliteten mellan första och andra dygnet under sjukhusvistelsen. Patienterna 
upplevde att deras insomningstid minskade, att sömnperiodernas tid ökade och att antal 
uppvaknanden blev färre under andra dygnet. Tranmer et al. (2003) beskriver i sin enkätstudie 
att patienter som stannat en längre tid på sjukhus upplevde bättre sömnkvalitet. I tre andra 
enkätstudier utförda av Freedman, Kotzer och Schwab (1999); Dogan, Ertekin och Dogan 
(2005) samt Frisk och Nordström (2003) framkom det att patienternas sömnkvalitet inte 
förbättrades under sjukhusvistelsen och att det inte fanns några skillnader i den upplevda 
sömnkvaliteten när det gällde längden på sjukhusvistelsen  
 
5.1.4 Dagliga sovstunders inverkan på nattsömnen 
Lee, Low och Twinn (2007) beskriver att de äldre manliga deltagarna i intervjustudien tog 
sovstunder på dagen, mellan en till två timmar, två till fyra gånger per dag. Detta för att 
kompensera den dåliga nattsömnen som de upplevde. De dagliga sovstunderna bidrog dock 
till en ond cirkel som gjorde att patienterna inte kunde sova på natten  
 
5.1.5 Störande miljö 
I enkätstudierna av Dogan, Ertekin och Dogan (2005); Nicolas et al. (2008) och Tranmer et al. 
(2003) beskriver de att sjukhusmiljön påverkade patienternas upplevda sömnkvalitet negativt.  
 

”Larmen väckte mig och jag fick försöka somna om igen” 
”Ljuset besvärade mig, det skarpa ljuset från rummet bredvid störde mig” 

”Jag sov bara fyra timmar eftersom det var för varmt”  
”Jag vaknade varje gång sjuksköterskan kom förbi” (Nicolas et al. 2008, s. 30) 



John et al. (2007) studie visar att 128 av 183 patienter upplevde dålig sömn under 
sjukhusvistelsen. Orsakerna till detta var lampor, ljud, rumstemperaturen och obekväma 
sängar. I Lee, Low och Twinn (2007) studie beskrev de sex manliga patienterna vårdmiljön 
som allmänt komplicerad och ljudrik då den jämfördes med hemmiljön. I Freedman, Kotzer 
och Schwab (1999) beskrivs dock att ljus upplevdes som signifikant mindre störande för 
sömnen än andra miljöfaktorer som till exempel ljud. Bland de olika ljud som kan uppstå på 
en intensivvårdsavdelning ansågs ljud från vårdpersonal och telemetrialarm som signifikant 
mer störande för sömnen än andra ljud som kommer från bland annat telefoner, tv-apparater 
och sökare. Sömnstörningar orsakade av ljud och ljus visade ett samband med patientens 
vårdtid och det innebar att patienter med längre vårdtid stördes mer av ljud och ljus. Ugras 
och Öztekin (2007) beskriver i sin enkätstudie att 66 av 84 patienter upplevde att oljud i 
sjukhusmiljön var en faktor som påverkade deras sömn negativt. Utav dessa 66 patienter 
besvärades 44 av monitorer, ventilatorer, syrgasadministrering och larm från intravenösa 
pumpar. Frisk och Nordström (2003) beskriver att två av 31 patienter stördes extra mycket på 
natten av konversationer mellan vårdpersonal samt mellan vårdpersonal och andra patienter.  
 
5.1.6 Vårdinterventionernas effekt på sömnkvaliteten 
Patienterna upplevde att deras sömn försämrades med antalet förekommande 
vårdinterventioner (Nicolas et al. 2008).  
 

”Jag vaknade varje gång som jag fick behandling” (Nicolas et al. 2008, s.29) 
 

En enkätstudie av John et al. (2007) visar att 42 av 145 patienter upplevde dålig sömn på 
grund av sjuksköterskans vårdinterventioner. Ugras och Öztekin (2007) visar att 44 av 84 
patienter upplevde sömnproblem i samband med vårdinterventioner som till exempel vid 
kontroll av medvetandegrad. Andra orsaker till vårdinterventioner var kontroller av 
övervakningsmonitorer, venprovtagning och klädbyten (Tranmer et al. 2003). Även kontroller 
av vitala värden och venpunktioner upplevdes som signifikant mer störande faktorer för 
sömnen än till exempel ljus (Freedman, Kotzer & Schwab, 1999). Rutinobservationer och 
inkontinensvård gav patienterna begränsade möjligheter till sömn (Lee, Low & Twinn, 2007).  
  
5.1.7 Personliga faktorer 
I en studie av Ersser et al. (1999) framkom det att personliga faktorer orsakade 63 % av 
sömnstörningarna under första dygnet. Orsaker till att patienterna upplevde sömnstörningar 
kunde vara att patienten befann sig i en akut och instabil fas av sin sjukdom. Dogan, Ertekin 
och Dogan (2005) beskriver att det fanns skillnader i sömnkvaliteten på sjukhus beroende på 
kön, civilstånd, utbildningsnivå och om man har tidigare erfarenheter av att vistas på sjukhus. 
Kvinnor, ensamboende, lågutbildade och de som tidigare vårdats på sjukhus upplevde sämre 
sömnkvalitet under sjukhusvistelsen. Tranmer et al. (2003) visar att oförmågan att sköta sina 
egna dagliga rutiner orsakar sömnstörningar hos 18 av 110 patienter. Frisk och Nordström 
(2003) visar i sin enkätstudie att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan ålder och 
upplevda sömnstörningar på sjukhus.  
 
5.1.8 Emotionella faktorer 
En orsak till att patienterna upplevde sömnstörningar kunde vara känslan av obehag av att 
vistas på sjukhus (Ersser et al. 1999 och Tranmer et al. 2003). I John et al. (2007) beskrivs 
obehag som orsak till sömnstörningar hos 32 av de 102 patienterna. Enligt Dogan, Ertekin och 
Dogan (2005) upplevde patienterna sömnstörningar på grund av oro inför framtiden, över 
sjukdomsdiagnosen samt över behandlingens effekter. Lee, Low och Twinn (2007) beskriver i 
sin intervjustudie att de sex deltagande männen i studien upplevde känslor av hjälplöshet och 
att detta påverkade deras sömn negativt. Patienterna upplevde känslor av hjälplöshet då de 



inte hade kontroll över avdelningens rutiner, hade obesvarade frågor och kände att de inte 
kunde göra något åt sin sjukdomssituation. Patienternas nya fysiska beroenden som orsakades 
av sjukdomen samt att deras personliga behov inte blev bemötta påverkade i vissa fall deras 
sömnkvalitet negativt. De inneliggande patienterna upplevde ofta känslor av rädsla, ångest, 
depression och misstro, vilket också ledde till sömnstörningar. Ugras och Öztekin (2007) 
beskriver att patienterna ofta upplevde sömnproblem på grund av att de saknade sina vänner 
och anhöriga samt att de kände ängslan och oro över framtiden. Frisk och Nordström (2003) 
visar att orsaken till att 11 av 31 patienter upplevde sömnstörningar var allmän oro, ängslan 
samt obehagliga upplevelser under sjukhusvistelsen. Enligt Ersser et al. (1999); Frisk och 
Nordström (2003) och Ugras och Öztekin (2007) påverkade även upplevelser av smärta 
sömnen negativt under sjukhusvistelsen. 
 
5.1.9 Andra patienters inverkan på sömnen 
I sina enkätstudier beskriver Tranmer et al. (2003) och Ersser et al. (1999) att patienter som 
delade rum på sjukhus kunde uppleva sömnstörningar, relaterat till andra patienter. Dogan, 
Ertekin och Dogan (2005) beskriver i sin enkätstudie att 42 av 162 patienter upplevde att de 
stördes av andra patienter. Orsaker till detta var bland annat att rumskamraten snarkade eller 
led av sömnapnè. På grund av detta upplevde patienten disharmoni och förvirrande reaktioner, 
vilket påverkade sömnen negativt. I en enkätstudie av Frisk och Nordström (2003) beskrev 
fyra av 31 patienter att de stördes av rumskamrater som snarkade och/eller jämrade sig. Sex 
äldre män beskrev i en intervjustudie av Lee, Low och Twinn (2007) att närvaron av andra 
patienter minskade deras privatliv och påverkade deras nattsömn negativt. 
  

”Ibland kunde jag höra kvinnan i det andra rummet” (Nicolas et al. 2008, s.29) 

 

5.2 Omvårdnadsåtgärder  
5.2.1 Avslappning och bildspråk 
Richardsson (2003) beskriver att en kombination av avslappning och bildspråk var en effektiv 
omvårdnadsåtgärd för att förbättra sömnen hos kritiskt sjuka patienter. Med bildspråk menas 
en bildframställning i fantasin om en avslappnande plats som patienten fick beskriva för 
forskaren i detalj. Interventionen gavs på kvällarna i tre dagar och varade i 13-18 minuter. 
Under studiens två första dagar fanns det inte några signifikanta skillnader mellan kontroll- 
och interventionsgruppen. I slutet av interventionstiden förbättrades sömnen hos patienterna i 
interventionsgruppen, vilket visade att denna omvårdnadsåtgärd förbättrade sömnen hos 
kritiskt sjuka patienter.  
 
5.2.2 Tyst tid 
En studie av Olson et al. (2001) visar att patienternas sömn på en avdelning förbättrades 
signifikant efter intervention med svaga lampor och sänkt ljudnivå. Interventionen 
genomfördes under två tillfällen per dygn, mellan 14.00-16.00 och 02.00- 04.00. Under 
interventionen sänktes lampstyrkan och ljudnivån minskades genom att Tv-apparater stängdes 
av samt att antalet besökare begränsades under dessa tider. Interventionsgruppens sömn 
förbättrades signifikant och ökade med 96 minuter i medelvärde vid jämförelse med 
kontrollgruppen som inte erhållit denna omvårdnadsåtgärd.  
 
5.2.3 Musik 
Musikinterventioner var enligt studien en bra omvårdnadsåtgärd som kunde främja sömnen 
hos patienterna. De som erhöll musikinterventionen fick signifikant bättre sömnkvalitet än 
kontrollgruppen. Interventionen bestod av att deltagarna i interventionsgruppen fick välja 
mellan sex olika typer av lugnande musik som spelades upp för patienten i 45 minuter varje 



kväll under tre veckor. Varje morgon fyllde patienterna i en sömndagbok som styrkte denna 
omvårdnadsåtgärd, eftersom denna hade en positiv korrelation med patienternas sömnpoäng 
på en sömnskala (Lai & Good, 2006). Resultatet från Gagner- Tjellesen, Yorkovich och 
Gragert (2001) visar att musikterapi var det första valet av omvårdnadsåtgärd för att förhindra 
sömnstörningar hos kritisk sjuka patienter under deras sjukhusvistelse. Av de sjuksköterskor 
som arbetade på psykiatriska avdelningar använde 93 av 135 stycken musikterapi som 
omvårdnadsåtgärd. Många av dem menade att det hade den bästa effekten då det gällde att 
minska patientens upplevelser av sömnstörningar.  
 
5.3 Syntes 
Resultaten beskrev att den upplevda sömnkvaliteten försämrades hos patienter inneliggande 
på sjukhus. Beroende på om patienten vistades på en kirurgisk, medicinsk eller psykiatrisk 
vårdavdelning upplevdes mer eller mindre sömnstörningar. Under vårdtiden upplevdes ljud, 
ljus, rumstemperatur, obekväma sängar och sjuksköterskans nattliga vårdinterventioner som 
störande faktorer för sömnen. Även dagliga sovstunder samt personliga och emotionella 
faktorer påverkade sömnupplevelsen negativt. Närvaron av andra patienter orsakade i vissa 
fall sömnstörningar under sjukhusvistelsen. Resultaten skiljer sig ifrån varandra då vissa 
studier visade att patienternas upplevda sömnkvalitet förbättrades med vårdtiden medan andra 
studier visade att vårdtidens längd inte påverkade sömnkvaliteten. För att främja en god sömn 
hos patienter på sjukhus kan sjuksköterskan tillämpa omvårdnadsåtgärder som avslappning 
och bildspråk, tyst tid samt musik. 
 
6. DISKUSSION 
6.1 Metoddiskussion 
En systematisk litteraturstudie användes för att sammanställa flera olika vetenskapliga resultat 
(Polit & Beck, 2008). Databaserna Cinahl och Medline har använts för att få fram forskning 
inom omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström, 2003). Dessa databaser är enkla att 
söka i, vilket underlättade arbetet för att få fram vetenskapliga resultat som besvarade syftet. 
De tio olika sökord som använts härleddes från syftet innan sökningen påbörjades för att 
undvika att gå miste om relevanta studier. Sökorden trunkerades för att bredda resultaten av 
sökningen (Forsberg & Wengström, 2003). Vid sökningen har de olika sökorden kombinerats 
på olika sätt. Titlar och abstrakts som inte besvarade urvalskriterierna på något sätt har 
exkluderats, vilket kan ha lett till att artiklar som ändå svarade mot syftet har missats. Denna 
risk accepterades för att kunna begränsa mängden funna studier vid sökningarna. I den 
elektroniska sökningen begränsades årtalen till åren 2000- 2008, för att få fram aktuellt 
material. I den manuella sökningen inkluderas två artiklar från 1999, eftersom att de svarade 
mot syftet och urvalskriterierna samt ansågs vara av hög vetenskaplig kvalitet. I och med den 
manuella sökningen som gjordes i de 32 funna studiernas referenslistor har vi utökat vårt 
resultat. Resultatet baserades på engelskspråkiga vetenskapliga artiklar. Översättningen till 
svenska kan ha resulterat i vissa tolkningsfel vilket kan ha haft betydelse för studiens resultat. 
 
I Cinahl användes ”research” för att få fram vetenskapliga resultat. I Medline användes 
”human” för att få resultat som rör människan. Detta var dock inte nödvändigt, vid en 
provsökning utan detta begrepp erhölls samma sökresultat. Denna provsökning genomfördes 
för att undvika att gå miste om betydelsefulla artiklar. Vid sökningar i de olika databaserna 
framkom ofta samma artiklar. För att undvika upprepningar redovisas artiklarna endast en 
gång. De studier som inte funnits tillgängliga i fulltext beställdes. Bearbetning och analys 
skedde induktivt och ledde fram till lämpliga kategorier (Forsberg & Wengström, 2003). I 12 
av 13 studier fanns den etiska granskningen beskriven antingen i artikeln eller i tidskriften. I 
en artikel fanns ingen etisk granskning beskriven (Freedman, Kotzer & Schwab, 1999). 



Denna artikel har inkluderats trots detta eftersom forskarna beskrev att deltagarna i studien 
medverkat frivilligt samt informerats grundligt om studiens tillvägagångssätt.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
I följande del diskuteras litteraturstudiens resultat samt styrkor och svagheter som 
litteraturstudieförfattarna uppmärksammat under arbetets gång. Förslag på implikationer för 
sjuksköterskans omvårdnad ges och resultaten jämförs med litteratur inom ämnet. 
Diskussionen av patienternas sömnupplevelser följer resultatets upplägg medan 
omvårdnadsåtgärderna diskuteras i relation till sömnupplevelserna och då de blir aktuella. 
Detta för att förtydliga hur omvårdnadsåtgärderna kan användas vid sömnstörningar. 
 
Syfte och frågeställningar besvarades med hjälp av de 13 inkluderade studierna. Åtta studier 
beskrev framför allt sömnstörningar och orsaker medan de andra fem beskrev lämpliga 
omvårdnadsåtgärder. Tio av studierna var av kvantitativ metod varav fyra med experimentell 
design. För att få fram data till dessa kvantitativa studier har forskarna använt frågeformulär. 
Resultaten i dessa studier gav framförallt information om att patienterna upplevde 
sömnstörningar och vad som låg bakom detta. Enligt litteraturstudieförfattarna är det viktigt 
att ha i åtanke att det inte är patienternas egna beskrivningar av upplevelser, eftersom 
patienterna rangordnar de redan angivna upplevelserna i frågeformulären. Resultaten ska 
därför tolkas med viss försiktighet. Två av artiklarna var av både kvalitativ och kvantitativ 
design och de har använt frågeformulär och intervjuer för att få fram information. För att få 
fram information till den kvalitativa artikelns resultat användes intervjuer och dagböcker. De 
kvalitativa studierna ger en bättre förståelse för hur patienterna upplever sömnstörningarna då 
de fick beskriva upplevelserna med egna ord. Det hade varit önskvärt med fler kvalitativa 
artiklar som hade ökat förståelsen ytterligare för patienternas egna upplevelser av sömnen.  
 
För att öka tillförlitligheten i en studie kan forskarna kombinera resultaten från de subjektiva 
upplevelserna med objektiva mätningar (Forsberg & Wengström, 2003). Detta för att 
komplettera informationen som gällde patienternas upplevda sömnstörningar. Vi anser att de 
som exempelvis kunde ha använt sig av polygrafiska mätningar och SCSB. Dessa metoder 
beskrivs i Jönsson (1995). Polygrafiska mätningar registrerar den elektriska aktiviteten i flera 
organ och är en klassisk metod som används för att mäta samt registrera individers sömn. 
SCSB är en metod som mäter längden på individens sömnperioder genom att kontrollera 
andnings, kropp och hjärtaktivitet.  
 
En studie av Ersser et al. (1999) hade bland annat som syfte att utvärdera ryggmassagens 
effekter vid sömnstörningar. Då inget resultat om detta beskrevs uppkom funderingar om 
studiens tillförlitlighet. Studien inkluderades trots detta eftersom den besvarade 
litteraturstudiens syfte. Resultatet ansågs ha betydelse då vuxna patienters upplevelser av 
sömnstörningar beskrevs. Då studien var av experimentell design har resultaten även högt 
bevisvärde (Forsberg & Wengström, 2003).  
 
Eftersom studierna kom från olika världsdelar, till exempel Europa, Afrika, Asien och 
Nordamerika får resultatet en större kulturell spridning. Resultaten visade att individer 
upplevde sömnstörningar på sjukhus oavsett vilket land de vistades i. Detta leder till att 
resultaten kan användas på patienter som vårdas på sjukhus i Sverige och på patienter från 
olika länder. 
 
 



I nio av 13 inkluderade studier framkom att inneliggande patienter upplevde sömnstörningar 
under sjukhusvistelsen. Detta kan styrkas av Redeker (2000); Richards et al. (2003) och 
Béphage (2005) som beskriver att sömnstörningar är vanliga problem på sjukhus. Utifrån 
egna erfarenheter kan litteraturstudieförfattarna hålla med om detta. Vid varje morgonrapport 
på avdelningen ges nästan alltid information om att ett flertal patienter sovit dåligt under 
natten. Dessa resultat visar på hur känslig individens sömn blir av att vistas på sjukhus och att 
sömnkvaliteten försämras. För att uppleva god sömn ska individen ha sovit djupt, vaknat 
utvilad, haft en kort insomningstid och upplevelser av sammanhängande sömn.  
Genom att tillämpa flexibla rutiner kan sjuksköterskan möta patienternas behov och önskemål 
(Lee, Low & Twinn, 2007) samt hjälpa patienten till en god sömn. 
 
Studierna har kommit fram till olika resultat då det gällde vårdtidens påverkan på den 
upplevda sömnkvaliteten. Vissa anser att sömnen förbättrades med vårdtiden (John et al. 2005 
och Tranmer et al. 2003) medan andra menar att den inte förbättrades (Freedman, Kotzer & 
Scwab, 1999; Dogan, Ertekin & Dogan, 2005 och Frisk & Nordström, 2003). 
Litteraturstudieförfattarna anser därför att man inte kan gå för långt på en studies resultat utan 
man måste fundera på orsakerna till dessa slutsatser. Då resultaten skiljde sig ifrån varandra 
blir det svårare att göra generaliseringar till en annan population. Tänkbara orsaker till 
skillnaderna kan vara att forskarna använt sig av olika mätinstrument och att 
undersökningarna har genomförts på olika avdelningar. Det kan även vara så att vissa 
patienter känner sig tryggare på avdelningen då vårdtidens längd ökar, vilket kan leda till 
bättre sömnkvalitet. Det kan även vara så att patienterna störs mer av miljön desto längre tid 
de vistas på avdelningen, vilket istället påverkar sömnkvaliteten negativt. Vidare forskning 
inom detta område kan behövas.  
 
När det gäller sjukhusmiljöns påverkan på patientens sömn är alla åtta studier som beskriver 
detta fenomen överens om att sjukhusmiljön påverkade sömnen negativt (Nicolas et al. 2008; 
Dogan, Ertekin & Dogan, 2005; Tranmer et al. 2003; Lee, Low & Twinn, 2007; Freedman, 
Kotzer & Schwab, 1999; Ugras & Öztekin, 2007; Frisk & Nordström, 2003 och Ersser et al. 
1999). Detta kan styrkas av Cmiel et al. (2004) som beskriver att miljöfaktorer som 
konversationer mellan personal, dörrar, larm, telefoner och sökare störde patienternas sömn. 
Redeker (2000) och Lee, Low & Twinn (2005) beskriver också att miljöfaktorer är en vanlig 
orsak till patienternas upplevda sömnstörningar under sjukhusvistelsen.  
 
Litteraturstudieförfattarna kan utifrån detta anta att om dessa miljöfaktorer reduceras så 
förbättras patientens sömn. Detta beskrivs i en kvantitativ artikel med experimentell design av 
Olson et al. (2001) som visade att tyst tid var en effektiv omvårdnadsåtgärd för att förbättra 
sömnen hos de 464 hospitaliserade patienterna i interventionsgruppen. Denna studie styrks av 
Martin & Ancoli-Israel (2008) som beskriver att ljus- och ljudnivån ska dämpas under natten. 
Detta kan jämföras med Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2006) som beskriver att 
störande ljud bör minskas och att sjuksköterskan ska förklara för patienten vad det är som 
låter. Störande ljud kan minskas genom att undvika onödiga samtal på rummen, att telefoner 
placeras där de stör patienterna minst, att dörrar öppnas och stängs försiktigt samt att 
sjuksköterskan vid behov erbjuder öronproppar.  
 
Omvårdnadsåtgärder som rör miljön tillämpades redan på 1800-talet vilket vi som 
litteraturstudieförfattare anser intressant. I Thorsén (2002) beskrivs Florence Nightingale och 
hennes omvårdnadsarbete som tog fart i mitten på 1850-talet. Nightingale betonade redan då 
miljöns betydelse för hälsan och hon beskrev bland annat ljus, temperatur och ljudnivå som 
viktiga faktorer för patienternas livskvalitet. Rätt ljus, temperatur och ljudnivå är faktorer som 



behöver anpassas efter individen för att denne ska kunna uppnå god nattsömn. Enligt 
litteraturstudieförfattarna kan man jämföra Nightingales omvårdnadsåtgärder med det som 
framkom i denna litteraturstudie, då det bland annat handlar om miljöns betydelse för 
sömnen. Kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) beskriver att vi som sjuksköterskor 
har till uppgift att medverka i utvecklingen av en god vårdmiljö samt visa omsorg för 
patientens behov. Det är viktigt att vi som blivande sjuksköterskor tänker på dessa enkla, men 
viktiga omvårdnadsåtgärder som kan förbättra vårdmiljön och minska patienternas upplevda 
sömnstörningar under sjukhusvistelsen. 
 
Då obehag, oro och hjälplöshetskänslor påverkade patienternas sömnupplevelser negativt 
under sjukhusvistelsen (Ersser et al.1999; Tranmer et al. 2003; John et al. 2003; Dogan, 
Ertekin & Dogan, 2005; Lee, Low & Twinn, 2007: Ugras & Öztekin, 2007 och Frisk & 
Nordström, 2003) är det viktigt att vi som sjuksköterskor kan stödja patienten. I studien av 
Lee, Low och Twinn (2007) beskrevs framför allt känslor av hjälplöshet som en faktor som 
påverkade sömnkvaliteten negativt. Vi anser att detta resultat ska tolkas med viss försiktighet 
eftersom det inte fanns några beskrivningar av dessa upplevelser hos kvinnor. För att minska 
patienternas oro kan avslappning och bildspråk tillämpas (Richardsson, 2003). Detta kan 
styrkas av Redeker (2000) och Richards (1996) som beskriver att avslappning minskar oro 
hos patienter som upplever sömnstörningar. Detta kan jämföras med Jahren Kristoffersen, 
Nortvedt och Skaug (2006) som beskriver att bildspråk och avslappning påverkar patientens 
psykiska och fysiska tillstånd positivt genom att de minskar patientens oro. I och med den 
minskade oron förbättrades patienternas nattsömn.  
 
Vi anser att bildspråk och avslappning kan tolkas som effektiva omvårdnadsåtgärder som kan 
tillämpas vid sömnstörningar under sjukhusvistelsen. Sjuksköterskan kan genom samtal med 
patienten få denne att tänka på behagliga upplevelser som främjar en god sömn. Då patienten 
behöver hjälp med att slappna av, kan ett avslappningsband spelas upp. Sjuksköterskan kan 
även ge muntliga instruktioner om hur avslappning kan uppnås.  
 
För att främja sömnen hos patienter under sjukhusvistelsen kan musik användas (Lai & Good, 
2006 och Gagner-Tjellesen, Yorkovich & Gragert, 2001). Detta kan styrkas av Richards et al. 
(2003) reviewstudie som beskriver att musik användes för att främja en god sömn hos 
patienter på sjukhus. Även dessa resultat kan jämföras med Jahren Kristoffersen, Nortvedt 
och Skaug (2006) som beskriver musik som omvårdnadsåtgärd. De menar att musik har en 
avslappnande effekt hos patienter som upplever en generell försämring av sömnkvaliteten 
under sjukhusvistelsen. Musiken ska ha ett tempo på 60 slag i minuten och upplevas som 
behaglig av individen. Musik av sträng- och stråkinstrument samt ljud av hav eller regn 
upplevs ofta ha en lugnande effekt på patienterna.  
 
Litteraturstudieförfattarna har funderat på omvårdnadsåtgärderna musik och tyst tid, eftersom 
de säger emot varandra. Hur kan musik hjälpa, då tyst tid är en effektiv omvårdnadsåtgärd 
och tvärtom. Orsakerna till detta kan vara att det är störande ljud som påverkar sömnen 
negativt och inte ljud som upplevs som tilltalande för individen. Då denna omvårdnadsåtgärd 
ska tillämpas på sjukhus är det viktigt att andra patienter inte störs av musiken. Hörlurar av 
bra kvalitet leder till att risken för detta minskar.   
 
Resultaten visar även att kvinnor, ensamboende, lågutbildade och de som tidigare vårdats på 
sjukhus upplevde sämre sömnkvalitet under sjukhusvistelsen. Studiens resultat gav ingen 
information om orsakerna till dessa upplevelser (Dogan, Ertekin & Dogan, 2005).  



Litteraturstudieförfattarna anser att tänkbara orsaker till detta kan vara att kvinnorna oroar sig 
för familjen och att de ensamboende kanske saknar anhöriga som kommer och hälsar på. Vi 
anser även att ekonomin kan vara sämre om man är lågutbildad och att sjukskrivning påverkar 
ekonomin ytterligare. Dessa faktorer kan orsaka oro som leder till att individen kan uppleva 
sömnstörningar. Att patienter som vårdats på sjukhus tidigare upplever mer sömnstörningar 
kan bero på tidigare negativa erfarenheter om sjukhusvistelsens påverkan på deras sömn. För 
att finna orsaker till detta kan ny forskning behövas.  
 
Vi anser att emotionella faktorer tillsammans med miljön till viss del påverkningsbara, till 
skillnad från andra faktorer. En sådan faktor är sjuksköterskans vårdinterventioner, som bland 
annat innefattar behandling och kontroll av medvetandegrad. De kan inte alltid påverkas och 
reduceras på samma sätt eftersom dessa vårdinterventioner i vissa fall är livsnödvändiga. Då 
faktorerna inte kan reduceras är det viktigt att informera patienten om detta.  
 
6.3 Konklusion 
Evidensbaserad omvårdnad ska ligga till grund för sjuksköterskans omvårdnad och med det 
menas ett förhållningssätt och en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som 
underlag för vårdbeslut (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). De omvårdnadsåtgärder och 
beskrivningar av sömnupplevelser som framkommit under litteraturstudiens gång har stärkts 
av vetenskapliga studier och har klinisk nytta då de kan tillämpas på patienter som upplever 
sömnstörningar. Detta leder till att vi som sjuksköterskor kan förstå patienternas upplevelser 
av sömnen bättre och tillämpa omvårdnadsåtgärderna som kan främja god sömn. Som det ser 
ut idag finns det dock behov av ytterligare forskning om omvårdnadsåtgärder som kan främja 
god sömn hos patienter som vårdas på sjukhus. Vi som litteraturstudieförfattare anser att 
ökade kunskaper inom detta område skulle vara till stor nytta för dessa patienter. 
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en experimentell design 
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terapeutisk ryggmassage 
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sömnen. 
 

 
Experimentell design  
 
Datainsamlingsmetod: Data samlades in med hjälp av Sleep Pattern 
Assesment Tool (SPAT) och Subjective Evaluation of Sleep Tool 
(SEST).  
 
Analysmetod: Statistiska beräkningar. 
 
 Population/studiegrupp: 
- Antalet tilltänkta deltagare i studien var 41 stycken. 
- Inklusionskriterier var att personerna skulle bo eller vårdas på någon 
av de inkluderade vårdhemmen eller sjukhusen samt vara 60 år eller 
äldre. 
- Exklusionskriterier var nedsatt klinisk kondition, demens och/eller 
att massage var kontraindicerat på grund av det sjukdomstillstånd 
personen befann sig i.  
- Inget externt bortfall finns beskrivet. 
 
Urval: 
- Internt bortfall på nio personer orsakat av ändrade åsikter om 
deltagande i studien eller att de blivit överflyttade till ett annat sjukhus 
eller en annan vårdavdelning. 
-  Antal deltagare i studien var 32 stycken, varav 18 personer som 
vårdades på sjukhem och 14 personer vårdades på sjukhus. 
- De deltagande männen och kvinnorna i studien var 60 år eller äldre. 
 
Intervention: Finns ingen mer information än att interventionen består 
av ryggmassage. Kontrollgruppen är inte beskriven. 

 
Resultatet beskriver att 
patienternas upplevelser av 
sömnkvaliteten är sämre på 
sjukhus än på vårdhem. 
Orsaker till dessa 
upplevelser är obehag, att 
det finns skillnader i vård 
miljön, som att patienter på 
sjukhus ofta delar rum med 
andra, att oljud från andra 
personer stör deras 
nattsömn samt att 
rumstemperaturen är 
obehaglig. Gemensamma 
upplevelser om 
sömnstörningar är smärta 
och obehag. Det finns inget 
resultat i artikeln om 
ryggmassagens effekter. 
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Syftet med studien var att 
bestämma: ifall 
sömnkvalitén och sömnen 
under dagtid ändrades 
under patientens vårdtid; 
ifall det var skillnader i 
sömnkvaliteten mellan 
olika typer av 
intensivvårdsavdelningar; 
och rollen av andra 
miljöfaktorer som 
uppfattas som 
sömnstörningar. 

 
Deskriptiv design 
 
Datainsamlingsmetod: Data samlades in med hjälp av Intensive 
Care Unit (ICU) Questionnaire. 
 
Analysmetod: Statistiska beräkningar. 
  

Population/studiegrupp: 
- 203 deltagare. 
- Inklusionskriterier: Inneliggande patienter på en 
intensivvårdsavdelning (IVA) inkluderades. Inga 
exklusionskriterier finns beskrivna. 
- Inget externt bortfall finns beskrivet. 
 
Urval: 
- Inget internt bortfall finns beskrivet. 
- Totalt 203 deltagare. 
-121 män och 82 kvinnor deltog i studien. 
 
 
 
 
 
 

 
Data indikerar på att 
sömnstörningar är vanliga 
problem på alla typer av 
intensivvårdsavdelningar 
och för många av 
patienterna. Miljöfaktorer är 
en av många faktorer som 
stör patientens sömn. 
Störande miljöfaktorer som 
uppgavs var: 
Kommunikation mellan 
personalen samt mellan 
personal och patienter, 
telemetrilarm, tända lampor, 
medicinadministration, 
olika larm på till exempel 
intravenösa pumpar samt 
TV- apparater, telefoner och 
doktorernas sökare. 
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Syftet med studien var att 
beskriva hur patienter 
behandlade på 
intensivvårdsavdelning 
upplever deras sömn och 
att jämföra patienter och 
sjuksköterskors 
perspektiv av patientens 
sömn. 

 
Komparativ design 
 
Datainsamlingsmetod: Data samlades in med hjälp av Richard 
Campell Sleep Questionnaire (RCSQ) och Visual analog skala 
(VAS).       
 
Analysmetod: Statistiska beräkningar. 
 
Population/studiegrupp: 
- 33 stycken tilltänkta deltagare. 
- Inklusionskriterier: vara vid medvetande, kunna svara på 
frågor och vara orienterade till tid och rum samt fått 
intensivvårdsbehandling under två dygn. 
- Externt bortfall: Två patienter valde att inte delta i studien. 
 

Urval: 
- Inget internt bortfall finns beskrivet. 
- 31 patienter deltog i studien. 
-19 män och 12 kvinnor i åldern 19-85 år. 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 av 31 patienter uppgav 
att det inte var något särskilt 
som störde deras nattsömn. 
11 patienter uppgav att 
orsaker till deras 
upplevelser av 
sömnstörningarna var 
obehagsupplevelser i form 
av smärta, ångest och oro. 
Fyra patienter uppgav att 
deras rumskamrater störde 
deras sömn genom att 
snarka och jämra sig. Två 
patienter uppgav att deras 
nattsömn stördes på grund 
av konversationer mellan 
personalen samt mellan 
personalen och andra 
patienter. 



Bilaga 2 
Tabell 2- Artikelmatris       

24(32) 

 
Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år mm. 
Land   

Syfte Design  
   Metod = Datainsamlings- och analysmetod 

   Population/studiegrupp och urval 
 

Resultat 

 
Gagner-Tjellesen, 
D., Yurkovich, 
E.E., & Gragert, 
M.  
 
Use of music 
therapy and other 
ITNIs in acute 
care.  
 
Journal of 

Psychosocial 

Nursing and 

Mental Health 

Services, 39(10), 
26-37. 
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USA 
 
 
 

 
Syftet med denna 
deskriptiva studie var att 
undersöka den kliniska 
användningen av 
musikterapi som en 
självständig terapeutisk 
omvårdnadsåtgärd (ITNI) 
på akut kritiskt sjuka 
patienter. 
 

 
Deskriptiv design 
 
Datainsamlingsmetod: Frågeformulär. 
 
Analysmetod: Statistiska beräkningar. 
 
Population/studiegrupp: 
- 321 tilltänkta deltagare. 
- Inklusionskriterier var att man skulle vara sjuksköterska och 
tillhöra en sjukhusavdelning, inga exklusionskriterier finns 
beskrivna. 
- Externt bortfall på 186 personer.  
 
Urval: 
- Inget internt bortfall finns beskrivet 
- 135 deltagare besvarade frågeformulären. 
- Åldern var mellan 23-63 år, och medelåldern låg på 38.2 år. 
120 av SSK var kvinnor och 15 var män.  
De hade mellan 1-38 års erfarenhet, med ett medelvärde på 12.2 
år. 
 
 
 
 
 
 

 
Resultatet visar att 
musikterapi är identifierat 
av sjuksköterskan som det 
första valet av 
omvårdnadsåtgärd för att 
förhindra sömnstörningar 
hos kritisk sjuka patienter 
under deras sjukhusvistelse. 
Resultaten visar att 
sjuksköterskor som arbetar 
på psykiatriska avdelningar 
tycker att musikterapi gav 
den bästa effekten då det 
gäller att minska patientens 
upplevelser av 
sömnstörningar. 
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Sleep disturbance 
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Journal of 
Nursing, 18(1), 
42-48. 

 

2007 
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Denna studie var syftad 
till att fastställa förlopp, 
kvantitet och kvalitet av 
sömn och prevalensen, 
orsakerna och effekten av 
sömnstörningar hos 
hospitaliserade patienter. 

 
Deskriptiv design 
 
Datainsamlingsmetod; Kvantitativa och Kvalitativa instrument: 
Sleep Quality Tool (SQT), Sleep Behaviour Observation Tool 
(SBOT) samt frågeformulär med 20 strukturerade frågor till 
sjuksköterskan. 
 
Analysmetod: Statistiska beräkningar.  
 
Population/studiegrupp: 
-183 stycken tilltänkta deltagare. 
- Vuxna, alerta och orienterade patienter från medicin, kirurg 
och ortopedavdelningar som inte var psykotiska eller använde 
sömnmediciner inkluderas. Patienter som opererats 
exkluderades.  
- Inget externt bortfall finns beskrivet. 
 
Urval: 
- Inget internt bortfall finns beskrivet. 
-183 patienter samt 80 sjuksköterskor deltog i studien. 
- 98 manliga och 85 kvinnliga patienter i ålder 20-67 år samt 18 
manliga och 62 kvinnliga sjuksköterskor över 20 år. 

 
Resultaten beskriver bland 
annat patienternas 
sociodemografiska 
bakgrund och 
karaktäristiska kännetecken 
för patienternas sömn. 
Patienterna uppgav att deras 
sömn påverkades negativt 
under sjukhusvistelsen. Den 
beskriver också faktorer 
som påverkat patientens 
upplevelser av sömn 
negativt t ex obehag, tända 
lampor, ljud och 
rumstemperaturen samt 
interventioner från 
sjuksköterskan. 
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2005 
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Syftet med studien är att 
rapportera och undersöka 
effekterna som lugn 
musik har på sömn 
kvaliteten hos äldre män 
och kvinnor i Taiwan. 

 
Experimentell design 
 
Datainsamlingsmetoder: Frågeformulären som användes var Epworth 
Sleep Scale och Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). 
 
Analysmetoder: Statistiska beräkningar. 
 
Population/studiegrupp 
- 93 tilltänkta deltagare. 
-Inklusionskriterier: 60 år eller äldre, normal kognitiv förmåga och 
hörsel. Tala taiwanesiska eller kinesiska. Resultat på fem poäng på 
PSQI frågeformuläret och mindre än 16 poäng på ESS-
frågeformuläret, vilket indikerar en dålig sömnkvalitet. Personerna får 
inte heller lida av sömnanpné.  
-Exklusionskriterier: Parkinson, alzheimers, astma eller sömnproblem. 
Användande av hypnotika, sedativa, antidepressiva, antikolinergika, 
antihistamin, neuroleptika eller melatonin för att kunna sova. 
Koffeinintag över 1,4 mg/kg 10 timmar innan sängdags eller 
mediationsövningar 30 min före sängdags. 
Externt bortfall: På 33 personer. 
 
Urval: 
-Inget internt bortfall finns beskrivet. 
-30 deltagare i varje grupp, sammanlagt 60 deltagare i studien. 
-Ålder 60-83 både män och kvinnor. 
Intervention: Undersökningsgruppen fick välja mellan sex olika 
musiktyper som spelades i 45 minuter vid läggdags under tre veckor. 
Kontrollgruppen fyllde i samma frågeformulär som 
undersökningsgruppen, men fick inga musikinterventioner.  

 
På PSQI skalan kunde man 
se att musikinterventionerna 
var effektiva för att 
förbättra sömnen. Det fanns 
signifikanta förbättringar på 
sömnkvalité, sömnlatensen, 
sömnens varaktighet, sömn 
effektivitet och i 
patienternas dagliga 
aktivitetsnivå. Resultaten 
visade att 
interventionsgruppen sov 
signifikant bättre än 
kontrollgruppen.  
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Resultat 

 
Lee, C.Y., Low, 
L.P.L., & Twinn, 
S.  
 
Older men’s 
experience of sleep 
in the hospital.  
 
Journal of clinical 

nursing, 16, 336-
343. 
 
2007 
 

Kina 

 
 
 
 

 
Syftet med denna studie 
var att undersöka 
sömnupplevelser hos 
äldre patienter under en 
period av hospitalisering 
på en vårdavdelning. 

 
Deskriptiv design 
 
Datainsamlingsmetoder: Tre data insamlingsmetoder användes: 
Ett demografisk dataformulär, två semistrukturerade intervjuer 
med varje informant och en sömndagbok som fylldes i av varje 
deltagare. 
 
Analysmetod: Innehållsanalys. 

Population/studiegrupp: 

-Sex stycken tilltänkta deltagare. 
-Inklusionskriterier: Personerna ska ha varit på avdelningen i tre 
dagar, ha ett stabilt fysiskt tillstånd, vara 65 år eller äldre, vilja 
prata med forskaren om sina sömnupplevelser samt tala och 
förstå kantonesiska och vara mentalt/kognitivt intakta och kunna 
skriva på kinesiska. Inga exklusionskriterier finns beskrivna. 
Inget externt bortfall finns beskrivet. 

Urval: 

- Inget internt bortfall finns beskrivet. 
- Sex personer deltog i studien. 
- Männen som deltog i studien var mellan 65 och 79 år. 
 
 
 
 

 
I studiens resultat beskrivs 
olika huvudkategorier och 
subkategorier som framkom 
under innehållsanalysen. 
Dessa beskriver 
patienternas olika 
förändringar i 
sömnupplevelserna under 
sjukhusvistelsen. 
Patienterna upplevde bland 
annat förändringar i 
sömnmönstret. Deras sömn 
påverkas av andra patienter, 
vårdmiljön, de nya fysiska 
beroendena och av 
hjälplösheten de känner. 
Dagliga sovstunder 
kompenserar den dåliga 
nattsömnen för stunden, 
men bidrar dock till en ond 
cirkel som försämrar 
nattsömnen. 
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Nicolas, A., 
Aizpitarte, E., 
Iruarrizaga, A., 
Vazquez, M., 
Margall, A., & 
Asiain, C. 
 
Perception of 
night-time sleep by 
surgical patients in 
an intensive care 
unit.  
 
Nursing in Critical 

Care, 13(1), 25-
33.  
 
2008 
 
Spanien 
 
 
 
 

 
Syfte och mål med denna 
studie är att beskriva hur 
kirurgpatienter upplever 
deras sömn under 
intensivvården samt att 
jämföra den subjektiva 
upplevelsen hos patienter 
med sjuksköterskans 
journal och analysera 
dessa för graden av 
överrensstämmelse. 

 
Deskriptiv design 
 

Datainsamlingsmetod: Instrumentet Richard Campell Sleep 
Questionnaire (RSCQ) användes för att ta reda på patientens 
upplevelser av nattsömnen på sjukhuset. 
 
Analysmetod: Innehållsanalys samt statistiska beräkningar.  
 
Population/studiegrupp: 
- 104 stycken tilltänkta kirurgiska deltagande patienter. 
- Patienter som fick intensivvård på ett sjukhus i Spanien 
inkluderas. Patienter som behövde brådskande kirurgisk vård 
och respiratorbehandling exkluderas. Även patienter med 
alkoholproblem, psykiska problem, obstruktiv sömnapné och 
oförmåga att kommunicera exkluderades.  
- Inget externt bortfall finns beskrivet. 
 
Urval: 
- Inget internt bortfall finns beskrivet. 
- 104 patienter deltog i studien. 
- 75 män och 29 kvinnor med en medelålder på 57.72 år. 
 
 
 
 
 

 
Resultatet visar att 29 
patienter upplevde god 
sömn, 48 stycken normal 
sömn och 27 stycken 
upplevde att de sov dåligt. 
Innan sjukhusvistelsen var 
sömnen god hos 69 
patienter, normal hos 23 
patienter och dålig hos tolv 
patienter. Dessa resultat 
visar att patienternas 
sömnupplevelser i vissa fall 
påverkas negativt under 
sjukhusvistelsen. 
Vårdinterventioner var en 
av orsakerna till 
sömnstörningarna. Flera 
citat i studien beskriver hur 
patienternas sömn 
påverkades under 
sjukhusvistelsen. 
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Olson, D.M., 
Borel, C.O., 
Laskowitz, D.T., 
Moore, D.T., & 
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Quiet time: a 
nursing 
intervention to 
promote sleep in 
neurocritical care. 
 
American journal 

of critical care, 
10(2),74-78. 
 
2001 
 
USA 
 
 
 
 

 
Syftet med studien var att 
testa hypotesen att 
patienter på en 
neurologisk 
intensivvårdsavdelning 
sover lättare om ljud och 
ljus stimuli minskar. 
Forskarna önskar också 
att avgöra den totala 
möjligheten av att 
använda strukturerad 
”tyst tid” på en 
intensivvårdsavdelning. 
 

 
Experimentell design 
 
Datainsamlingsmetod: Data samlades in med hjälp av dagliga 
observationer av patienterna. Sjuksköterskan som utförde 
observationerna följde ett protokoll (Nurse Observation Check List) 
och studerade patienten i minst fem sekunder under de ”tysta tiderna”. 
 
Analysmetod: Statistiska beräkningar. 
 
Population/studiegrupp: 
- Antal tilltänkta deltagare i studien finns inte beskrivet. 
- Inklusionskriterier och exklusionskriterier: Alla patienter som 
vårdades på avdelningen studerades om de inte hade tio eller lägre på 
Glasgow Coma Scale, vilket ledde till en exkludering. 
- Externt bortfall finns inte beskrivet. 
 
Urval: 
- Internt bortfall finns inte beskrivet. 
- Antal deltagare i studien var 843 patienter, varav 379 i 
kontrollgruppen och 464 i interventionsgruppen. 
- Kontrollgruppen bestod av 48 % kvinnor och 52 % män, 
Interventionsgruppen bestod av 47 % kvinnor och 53 % män. 
Medelåldern var 51 år för båda grupperna. 
 
Intervention: Svaga lampor och sänkning av ljudet på avdelningen 
genom att stänga av Tv-apparater och minska antalet besökare under 
fyra timmar per dygn. Kontrollgruppen observerades på samma sätt 
som interventionsgruppen. 
 

 
Resultatet visar att det är 
signifikanta skillnader 
mellan patienterna i 
kontrollgruppen och 
interventionsgruppen. Fler 
patienter sov i 
interventionsgruppen än i 
kontrollgruppen då sömnen 
hos dessa studeras vid de 
bestämda tidpunkterna för 
”tyst tid” som var mellan kl. 
14.00-16.00 och mellan kl. 
02.00- 04.00. Att sänka 
ljudnivåerna och ljusstyrkan 
på lamporna förbättrade 
sömnen hos patienterna 
under sjukhusvistelsen. 
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Richardson, S.  

 

Effects of 

Relaxation and 
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Sleep of Critically 
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Dimensions of 
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Nursing, 22(4), 

182-190. 

 

2003 

 

USA 

 
 
 
 

 
Syftet med studien var att 
undersöka effekten av 
avslappning och 
bildspråk på sömnen hos 
vuxna som är kritiskt 
sjuka. 

 
Experimentell design  
 
Datainsamlingsmetod; Information samlades in med hjälp av Verran 
och Snyder-Halpern sömn skala (VSH). 
 
Analysmetod: Statistiska beräkningar. 

Population/studiegrupp: 

-42 tilltänkta deltagare. 
- Inklusionskriterier: Personer över 18 år som var inlagda på en 
intensivvårdsavdelning och hade tal eller pekförmåga. 
-Exklusionskriterier: Patienter med ostabilt tillstånd, alzheimers, 
demens, psykos, hjärnskador, hjärn-opererade, koma samt patienter 
som inte kunde prata engelska. 
- Externt bortfall: sex personer valde att inte delta i studien. 
 
Urval: 
- Inget internt bortfall. 
- Totalt 36 deltagare, 20 personer i kontrollgruppen och  
16 personer i experimentgruppen. 
- Ålder över 18 år, 17 män och 19 kvinnor. 
 
Intervention: Kombination av avslappning och bildspråk. 
Interventionen gavs på kvällarna i tre dagar och varade i 13-18 
minuter. Personerna i kontrollgruppen gavs inga interventioner. 
Med bildspråk menas en bildframställning i fantasin om en 
avslappnande plats som patienten beskrev för forskaren i detalj. 
 

 
Hypotesen var att sömnen 
hos kritiskt sjuka skulle 
förbättras över tiden om 
man jämförde med dem 
som inte använde 
interventionen. Resultaten 
visar ingen signifikant 
skillnad de två första 
dagarna. Men det fanns 
signifikanta skillnader 
mellan grupperna dag tre. 
Resultaten av studien visade 
att sömnen förbättrades 
efter tre nätter med hjälp av 
interventionen. 
Kombinationen av 
avslappning och bildspråk 
var en effektiv intervention 
för att förbättra sömnen hos 
kritiskt sjuka patienter. 
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The sleep 
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Clinical Nursing 
Research, 12(2), 

159-173. 

 
2003  
 
Kanada 
 
 
 

 
Syftet med denna studie 
var att mäta 
sömneffektiviteten och 
faktorer som kan påverka 
sömneffektiviteten i en 
grupp av medicin och 
kirurg patienter under 
sjukhusvistelsen. 

 
Deskriptiv design 
  
Datainsamlingsmetod: Två instrument användes: Snyder-
Halpern & Verran Sleep Scale (VSH Sleep Scale) och Factors 
Influencing Sleep Questionnaire (FISQ). 
  
Analysmetod: Statistiska beräkningar.  
 
Population/studiegrupp: 
- 110 tänkta deltagare 
- Inklusionskriterier för deltagande i studien var att de kunde tala 
och skriva på engelska samt att de skulle vistas på sjukhuset i 
minst tre dagar. Patienter med alkoholproblem, hjärnskador, 
diagnostiserade sömnproblem, behov av dialys, akut hjärtinfarkt 
och kirurgiska patienter som återhämtar sig från knä, höft eller 
prostataresektion exkluderades. 
- Externt bortfall på 24 patienter. 
 
Urval: 
- Internt bortfall på 23 patienter beskrivs, orsakerna till detta var 
bland annat nya vårdbehov. 
- Efter bortfallen av patienter återstod 63 patienter som fullföljde 
undersökningen helt, dessa var uppdelade som medicin och 
kirurgpatienter. 
- Medelåldern var 57.5 år på de 54 kvinnor och 56 män som 
deltog i studien från början. 

 
Resultatet beskriver olika 
upplevelser om orsaker till 
sömnstörningar. Flera 
patienter hade svårt att 
somna om ifall de hade 
vaknat på natten och de 
stördes av ljud från andra 
patienter. Många upplevde 
att vårdmiljön var obekväm 
och därför påverkade deras 
sömnupplevelser negativt. 
Andra störande aktiviteter 
var vårdinterventioner 
under natten samt tända 
lampor. Resultaten visar 
även på skillnader mellan 
medicinska och kirurgiska 
patienters upplevelser.  
Kirurgiska patienter 
upplevde sämre sömn än de 
patienter som vårdas på en 
medicinsk avdelning. 
Patienter som stannar en 
längre tid på sjukhus 
upplever till slut bättre 
sömnkvalitet.  
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Turkiet 

 
 
 
 

 
Syftet var att definiera 
orsaker och vård 
interventioner som 
påverkar patientens sömn 
på neurokirurgiska 
intensivvårdsavdelningen. 

 
Deskriptiv design 
 
Datainsamlingsmetod: beskrivande data samlades in med hjälp 
av frågeformulär som fylldes i under intervjuer. 
 
Analysmetod: statistiska beräkningar. 
 

Population/studiegrupp: 
-126 stycken tilltänkta deltagare. 
- Inklusionskriterier: Patienter mellan 18-65 år som vårdats på 
en intensivvårdsavdelning under minst en natt och inte tagit 
några sömntabletter eller lugnande. Patienterna skulle vara vid 
medvetande, orienterade till tid och rum, kunna förstå och fylla i 
frågeformuläret samt svara på frågor. Patienter med tidigare 
sömnbesvär, tillstånd som påverkar sömnen, t.ex. neurologiska 
och neuromuskulära dysfunktioner och patienter som var 
endotrakeal intuberade exkluderades. 
- Externt bortfall på 42 personer på grund av ålder, förflyttning, 
kommunikationsproblem eller ovilja att medverka i studien. 
 
Urval: 
- Inget internt bortfall finns beskrivet. 
- 84 deltagare deltog i studien. 
- Deltagarna var män och kvinnor mellan 18-65 år. 
 

 
Vissa patienter upplevde att 
deras sömnproblem berodde 
på att de inte var nära sina 
anhöriga och att de vistades 
i en främmande miljö. De 
upplevde att det var mycket 
oväsen från monitorer, 
ventilator, 
syrgasadministrering och 
larm samt att 
sjuksköterskans vård 
interventioner störde deras 
sömn. Även smärta 
påverkade deras sömn 
negativt. 
 

 


