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Sammanfattning    
Sömn är ett grundläggande behov som behöver tillgodoses för att hälsa ska kunna 
uppnås. Sömnbrist kan leda till ett flertal sjukdomar, en försämrad läkningsprocess samt 
ett nedsatt immunförsvar. Det ligger i sjuksköterskans ansvarsområde att skapa goda 
förutsättningar för sömn. Sjuksköterskor utrycker att de saknar utbildning för att kunna 
skapa förutsättningar för god sömn. Syftet med denna uppsats var att identifiera 
patientupplevda faktorer som påverkade patienternas sömn under sjukhusvistelsen. 
Uppsatsen är en litteraturöversikt baserad på nio vetenskapliga artiklar både kvalitativa 
samt kvantitativa. Miljöfaktorer identifierades som störande sömnfaktorer. Det 
innefattade bland annat ljud och ljus. Det framkom att patientsalar hade en koppling till 
sämre sömnkvalité. Dessutom visade det sig att vårdpersonal väckte patienter för att 
utföra kontroller och undersökningar under olämpliga tider. Patienterna hade svårt att 
anpassa sig till sjukhusets dagsschema och besökstiderna ansågs som störande.  Det 
framkom även att faktorer inifrån påverkade sömnen under sjukhusvistelsen, såsom 
oroväckande tankar kring sin sjukdom. En diskussion fördes om olika metoder för att 
motverka ogynnsamma faktorer och dess effekter på sömnen. Det diskuterades även om 
de positiva och negativa aspekterna angående patientsalar och patientrum. Slutligen 
diskuterades sjukhusrutiner och hur det prioriteras kring sömnen inom vården. 
 
 
 
Sömn, Patientupplevelser, Sömnstörningar, Sjukhus, Vårdmiljö, Omvårdnad 
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INLEDNING 
Under vår utbildning har vi iakttagit att patienter som har varit inneliggande på sjukhus 
har haft svårt att uppnå en fullgod nattsömn. Under utbildningens gång har vi inte 
upplevt att vi fått någon djupare kunskap om sömn och hur den kan främjas. Vi 
upplever det som ett problem som inte tas på allvar inom vården. Sömn är ett 
grundläggande behov för människans välbefinnande och en essentiell del för balans i 
vardagen. Som blivande sjuksköterskor krävs det att vi har kunskap om hur vi kan 
förbättra patienters sömn. Genom att i denna studie identifiera vilka faktorer som 
specifikt påverkar patienters sömn under sjukhusvistelse så kan vi öka denna kunskap. 
 
BAKGRUND 

Sömn 
Sömn är ett stadium där människans medvetande är sänkt. Under detta stadium ges 
möjlighet för människan att återhämta sig såväl fysiskt som mentalt. Under sömnen får 
kroppen ett tillfälle att reparera vävnader samt nervsystemet. Sömnen ger även hjärnan 
ett tillfälle för att återhämta sig, vilket är nödvändigt då sömn påverkar människans 
koncentrations-, problemlösning- och kommunikationsförmåga. Under sömnen 
påverkas frisättningen av hormoner i kroppen såsom till exempel tillväxthormoner, 
testosteron och prolaktin (Asp & Ekstedt 2014, s. 389). 
 
Sömnbehovet varierar beroende på ålder och individ. I de tidigare stadierna i livets 
skede finns det ett större behov av sömn. Spädbarn har ett sömnbehov på 18 timmar per 
dygn och barn i tio års-åldern har ett sömnbehov på nio till elva timmar. Vuxnas behov 
varierar däremot mellan sex och en halv till tio timmars sömn (Asp & Ekstedt 2014, s. 
394). Denna uppsats kommer att rikta in sig mot vuxnas sömnupplevelser. 
 
Kriterierna för god sömn beskrivs som att insomnandet ska ske inom 30-45 minuter. 
Under sömnen bör få uppvaknanden inträffa och om uppvaknanden sker ska de inte 
överstiga 30 minuter. God sömn definieras som att den är djup och oavbruten. 
Sömnperioden ska vara anpassad efter individens sömnbehov (Asp & Ekstedt 2014, s. 
394). Åkerstedt (2002, ss. 46-48) beskriver sömnkvalitet som hur sömnen har utspelat 
sig, det vill säga antal uppvaknanden och deras längd samt insomningstid. Även den 
subjektiva upplevelsen av sömn, hur personen i fråga har upplevt den och hur 
återhämtad han eller hon känner sig är en viktig faktor. 
 
Sömnen indelas i fem stadier, Non Rapid Eye Movement (NREM) 1-4 och Rapid Eye 
Movement (REM) vidare kallat REM-sömn. 

• NREM 1, under den här perioden är sömnen lättpåverkad av yttre stimuli som 
ljud. Personens vakenhetsgrad och uppmärksamhetsförmåga är nedsänkt. 

• NREM 2, kallas för ”bassömn” och innefattar cirka hälften av den sammanlagda 
sömnperioden. 

• NREM 3-4, kännetecknas av djupsömn. Under den här perioden sker den större 
delen av hjärnans återhämtning. 

• REM-sömn, är det stadie då drömmandet sker. Hjärnan är aktiv och personen är 
nästan vaken. 
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Denna process är cyklisk och det tar 90 minuter att gå igenom de fem stadierna, när 
REM-sömnen är avslutad börjar sömncykeln om från NREM 1. (Asp & Ekstedt 2014, 
ss. 390-391). 
 
Sömnen styrs av hormonet melatonin vilket utsöndras ifrån tallkottskörteln. Dess 
utsöndring regleras av mängden ljus som näthinnan exponeras för. Alltså hämmar ljus 
utsöndringen utav melatonin medan mörker stimulerar denna utsöndring. Melatoninet 
framkallar känslan av sömnighet (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie 2007, s. 213). 
 

Sömn och sjukdom 
Sömnstörningar innefattar olika sorters problem. Exempel på detta är när sömnen 
reduceras med mer än 90 minuter jämfört med individens vanliga sömnvanor eller när 
det tar 45 minuter eller mer att somna in. Upprepade uppvaknanden under sömn med 
svårighet att somna in, tidigt uppvaknande som leder till en känsla av att inte vara 
utvilad samt kraftiga mardrömmar klassas också som sömnstörningar (Arnetz & Ekman 
2013, ss. 133-134). 
 
Sömnbrist orsakar negativa konsekvenser på både kort och lång sikt som i sin tur kan 
påverka livskvaliteten på ett negativt sätt. De negativa konsekvenserna som kan 
uppkomma på kort sikt är till exempel: En känsla av orkeslöshet, en försämring av 
reaktionsförmågan, minnesproblematik och koncentrationssvårigheter. Sömnbristen kan 
även leda till humörsvängningar och depression. Längre perioder med sömnbrist kan 
bidra till en utveckling av metabolt syndrom (Asp & Ekstedt 2014, ss. 396-397). 
Effekten av ämnesomsättningen försämras genom att insulinets effekt minskar samt att 
en ökning av blodfetter sker (Åkerstedt 2002, s. 27). Detta leder till en ökad risk att 
utveckla hjärtkärl-sjukdom och diabetes typ 2 (Asp & Ekstedt 2014, ss. 396-397). 
 
Sömn har en viktig roll när det kommer till kroppens immunförsvar. Kroppen får en 
minskad mängd T-celler samt en minskad mängd proinflammatoriska substanser vid 
sömnbrist. Därmed leder sömnbrist till en ökad risk att drabbas av exempelvis 
förkylning. Längre sömnperioder efter exponering av smitta minskar sjukdomens 

allvarlighetsgrad. De längre sömnperioderna har även en positiv effekt vid vaccinationer 
(Bollinger, Bollinger, Oster & Solbach 2010). Fontana och Pittiglio (2010) beskriver att 
sömnbrist ger en försämrad sårläkningsprocess och en nedsatt förmåga att reglera 
kroppstemperaturen.  
 

Sömnpåverkande faktorer 
Miljö 
Människors insomnande påverkas av miljön runtomkring. Redan vid låga ljudnivåer kan 
insomnandet störas. Ljud som kommer plötsligt eller ökar i intensitet kan enkelt leda till 
uppvaknande trots att ljudet i sig inte är avsevärt högt. Ett ljud som däremot håller sig 
på samma nivå kan tålas vid mycket högre ljudnivåer än det som kommer plötsligt 
(Åkerstedt 2002, ss. 49-50). 
 
Ett upplyst rum har en ljusstyrka på ungefär 200 lux. Om ljuset ligger på 1000 lux 
aktiveras fysiologiska processer som leder till ökad vakenhet samt förhöjt blodtryck och 
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puls. Alltså blir det svårare att sova desto ljusare sömnmiljön är. Nio procent av ljuset 
ifrån omgivningen släpps in i näthinnan när ens ögonlock är slutna. Detta gör att ljuset 
påverkar sömnen även efter insomnandet (Åkerstedt 2002, s. 51). 
 
Rumstemperaturen har en påverkan på insomning och uppvaknanden under sömnen. 
Vid lägre rumstemperaturer (12-13 grader) kan skakningar uppstå vilka försvårar 
insomnandet. Det leder även till en ökad grad av vakenhet (Åkerstedt 2002, ss. 50-51).  
Högre rumstemperaturer eller kroppstemperaturer, som till exempel vid feber, leder till 
svettningar vilket i sig försvårar insomnandet (Åkerstedt 2002, s. 50). 
 

Näringstillstånd och fysisk aktivitet 
Vid viktnedgång kan en människa få en försämrad sömn. Konsumtion av kaffe kan 
förhindra en enkel insomning och det kan också leda till ett för tidigt uppvaknande. 
Detsamma gäller alkohol (Jönsson 1995, ss. 29-30). 
 
Det har visats att en större kroppsansträngning två till tre timmar innan sänggång 
underlättar insomnandet. Kroppsansträngningen måste vara rutinmässig och inte bunden 
till tävlingsmoment, detta då tävlingsmoment är bundna till stress (Jönsson 1995, s. 30). 
 

Läkemedel 
Läkemedel kan ha en inducerande och hämmande effekt på sömnen. Exempel på 
läkemedel som stör normal insomningsfunktion eller sömnmönstret är betablockad, 
kortikosteroider, bronkdilaterare, bensodiazepiner samt cns-stimulantia (Asp & Ekstedt 
2014, s. 395). 
 

Stress 
Stress ökar den fysiologiska och psykologiska aktiviteten vilket förhindrar insomnandet. 
Denna stress innan sänggående kan skapa ett negativt mönster som leder till en 
upplevelse av att aldrig bli utvilad. Mönstret leder sedan till en känsla av oro inför 
kommande sömntillfälle vilket skapar en ond cirkel (Arnetz & Ekman 2013, ss. 134-
135). 
 

Sjuksköterskans roll för patientens sömn  
Dahlberg och Segesten (2010, s. 47) beskriver att hälso- och sjukvårdens primära mål är 
att skapa hälsa. Vårdarens uppgift är därmed att stärka människor i sin hälsoprocess och 
att ta vara på det friska. Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver att sjuksköterskan 
har huvudansvar för omvårdnaden av patienten. Sjuksköterskan ska ha kompetens att i 
samråd med patienten planera och utföra omvårdnadsuppgifter för att tillgodose 
patientens behov, vilket inkluderar bland annat sömn och vila. 
 
Delaney, Currie, Parke och Lopez (2014) påvisar i sin artikel att patienter upplever en 
dålig sömnkvalitet när de är inneliggande på sjukhus. Gellerstedt, Medin, Kumlin och 
Rydell Karlsson (2015) beskriver hur ett flertal sjuksköterskor upplever att deras 
arbetsplatser inte var skapta med patientens behov i fokus och att det därmed saknades 
möjligheter att främja patienters sömn. Sjuksköterskorna beskrev sömn som något som 
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är viktigt för patienterna och som inte ska prioriteras bort. Gellerstedt et al. (2015) skrev 
även att det fanns en vilja att arbeta för att främja patienters sömn. Sjuksköterskorna 
bevittnade dock att de vid flera tillfällen, på grund av tidsbrist, tog till farmakologiska 
åtgärder snarare än omvårdnadsåtgärder för att hjälpa patienter att få en god sömn. 
Sjuksköterskorna utryckte att de inte fått utbildning om sömn varken på arbetsplats eller 
under studietiden. 
 

Teoretisk Referensram  
Vårdvetenskapen riktar sig mot att skapa hälsa hos patienter som har bristande hälsa. 
Patienten är expert på sig själv, vilket betyder att hen har störst insikt i situationen och 
vad ohälsan betyder för hen (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 103-104).  Ett centralt 
begrepp inom vårdvetenskapen är livsvärld. Med livsvärld menas hur personen upplever 
världen, hur den interagerar och existerar inom den. Ur ett patientperspektiv är det 
viktigt att ta tillvara på patientens egna upplevelser då det är patientens upplevda 
välbefinnande som är målet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-129).  
 
Trygghet grundas i en känsla av sammanhang (Wiklund 2003, s 214). Sammanhang 
beskrivs även som grunden till vår förmåga att känna välbefinnande (Wiklund 2003, s. 
80). Dahlberg och Segesten (2010, s. 85) beskriver Maslows motivationsteori, där 
sömnen beskrivs som ett av våra primära behov. Endast efter att människan har mött 
alla sina primära behov kan den rikta sin uppmärksamhet mot att sträva mot trygghet.  
 
I vårdvetenskapen har lidandet en central roll. En av lidandets dimensioner är 
vårdlidandet. Det är en form av lidande som uppstår vid omvårdnad och behandling 
eller på grund av en brist hos någon av parterna. Sjukdomslidande är en annan av 
dimensionerna som uppstår som en följd av sjukdom, något som uppstår vid ohälsa och 
obalans i kroppen (Wiklund 2003, ss. 102-108). 
  
PROBLEMFORMULERING 
Många patienter upplever en försämrad sömn när de är inneliggande på sjukhus. Den 
försämrade sömnen leder till sämre hälsa och välbefinnande. Det framkommer att 
sjuksköterskor inte fått utbildning eller kunskap i hur god sömn uppnås trots att 
sjuksköterskorna har ett intresse för denna kunskap. En av sjuksköterskans uppgifter är 
att se över alla patientens behov men det visar sig att sjuksköterskor inte har tid för att 
främja patientens sömn. Sömn är ett grundläggande behov som måste tillgodoses innan 
välbefinnande kan uppnås då det är en essentiell del av livet kopplad till hälsa. För att 
uppnå en bättre hälsa för patienten måste vården skapa patientanpassade förutsättningar 
för en god sömn. Sjuksköterskan behöver få kunskap om vilka faktorer som 
inneliggande patienter specifikt upplever som problem för att därefter kunna arbeta för 
att förbättra sömnen. 
 
SYFTE 
Syftet med denna litteraturöversikt var att identifiera patientupplevda faktorer som 
påverkar patienternas sömn under en sjukhusvistelse. 
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METOD 
Denna uppsats har utförts som en litteraturöversikt. Detta innebär att forskning från 
både kvalitativa och kvantitativa studier samlas in. Resultat sammanställs och leder till 
kunskap som kan användas i det kliniska arbetet men det belyser även vad som inte är 
utforskat (Segesten 2006, s. 87). 
 

Data 
Litteraturöversikten är grundad på vetenskapliga artiklar som undersöker faktorer som 
patienten upplevt påverkar sömnen. Forskningsartiklar som strikt berörde barn, det vill 
säga personer under 18 år, exkluderades. Likaså gjordes artiklar som endast berörde 
patienter med tidigare diagnosticerade sömnbesvär. Med detta menas att artiklar som 
endast undersökte patienter med till exempel insomni exkluderades. Artiklar som endast 
handlade om patienter med psykiatriska sjukdomar har också exkluderats. 
Inklusionskriterier var att forskningen skulle innefatta patientupplevda faktorer som 
påverkade deras sömn på sjukhus. I uppsatsen används kvalitativa och kvantitativa 
artiklar. Artiklarna som har valts är utförda i olika delar utav världen, exempelvis 
Australien, Kina och Sverige. 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes med hjälp av sökmotorn Primo som tillhandahålls av 
Högskolan i Borås. Internet är ett bra verktyg för att söka fram relevanta vetenskapliga 
artiklar då det är effektivt och tidssparande (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, ss. 86-
88). Insamlingen av forskningsartiklar redovisas i ”Bilaga 1”. Under artikelsökningen 
samlades 49 vetenskapliga artiklar in. Artiklarnas abstrakt lästes igenom för att få en 
översikt av deras resultat och utförande. Därefter lästes 21 av de 49 artiklarna igenom i 
sin helhet varav nio bedömdes motsvara studiens syfte.  
 

Dataanalys 
Artiklarna som ansågs vara lämpliga för studien granskades utifrån ett kritiskt 
förhållningssätt. Detta kritiska förhållningssätt menar Friberg (2006, s. 116) är av vikt 
vid uppsatsskrivande för att inte bara artiklar som stödjer ens egen ståndpunkt ska 
väljas. Vidare kvalitétsgranskades artiklarna med hjälp av Fribergs (2006, ss. 119-121) 
kvalitétsfrågor för kvalitativa samt kvantitativa artiklar. En hög kvalitét på artiklarna 
beskriver Friberg (2016, s. 119) som ett viktigt mål att sträva efter i en uppsats. 
Frågorna kunde till exempel användas för att undersöka ifall det fanns ett tydligt syfte. 
Detta gav vägledning till huruvida artikeln var av god kvalité.  Under den här uppsatsen 
granskades kvalitativa samt kvantitativa vetenskapliga artiklar, artiklarna 
sammanfattades i en tabell, se bilaga 2.  De som behölls för att användas i uppsatsen 
bedömdes vara av hög kvalité. Alla artiklar som användes var skrivna på engelska. Dess 
begrepp och betydelser översattes till svenska med hjälp av ett lexikon för uppsatsens 
bruk. 
 
Friberg (2006, s. 122) skriver att det är av hjälp att organisera bärande begrepp i teman 
och nyckelord. Detta gjordes genom att ge olika teman olika färger för att lättare 
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strukturera upp resultatets innehåll. Resultatet blev två huvudteman och fem subteman. 
Artiklarnas resultat jämfördes gentemot varandra för att likheter samt skillnader skulle 
kunna identifieras.  En jämförelse av uppsatsens artiklars resultat beskrivs av Friberg 
(2006, s. 121) vara av högsta vikt. 
 
RESULTAT 
Resultatet delades in i två huvudteman med tre respektive två subteman presenterade i 
tabellen nedan. 
 
Tiden på sjukhus • Externa miljöfaktorer 

• Medicinska måsten 
• Avdelningsrutiner 

Psykiska faktorer • Det mentala måendet 
• Lidandet 

 

Tiden på sjukhus 
Externa miljöfaktorer 
Det har påvisats en koppling mellan patienter som utvärderade sig högt på en 
sömnstörningsskala och ljudnivån under dag och natt i rummet där patienten vistades 
(Park et al. 2014). Patienter som var inneliggande på en kirurgavdelning upplevde att de 
vanligaste anledningarna till att ljud störde deras sömn var när personer steg in och ut ur 
rummet. Detta kunde vara andra patienter, vårdare och besökare. Det ljud som 
patienterna specifikt pekade ut som sömnförhindrande var transporten av andra 
patienter. Det kunde vara då patienter skulle föras ut från rummet och transporteras till 
operation eller att en ny patient skulle läggas in på rummet (Yilmaz, Sayin & Gurler 
2012). Patienter upplevde även att vanligt störande faktorer för sömnen var att 
sjukhuspersonalen samtalade med varandra, folk som gick i korridorer samt de 
anställdas elektroniska apparater som till exempel telefoner och kopiatorer (Norton, 
Flood, Brittin & Miles 2015). Grossman et al. (2017) pekar på att aktiva alarm på 
avdelningen även var sömnstörande. Park et al. (2014) beskriver i sin artikel att 
patienterna tyckte att det var besvärligt att sova när andra patienter gjorde läten som att 
snarka och jämra sig. Det störde med ljud som uppstod från när toaletten på rummet 
användes, från tv-apparaten och av matvagnen. Norton et al. (2015) visade att de 
störande ljudkällorna även fanns utanför sjukhuset, exempelvis trafik. 
 
Patienterna påpekade att ljus var en vanlig förekommande faktor som störde 
förutsättningar för god sömn. Dessa ljuskällor var ljus från andra patienters sängar på 
rummet samt ljus som strålade in från korridoren (Das, Deepa, Pradhan & Kumari 
2015). I en artikel av Dobing et al. (2016) ges stöd för att patienter upplevde 
belysningen på patientrummen under nattetid som opassande för sömn. Norton et al. 
(2015) beskriver i sin undersökning att patienterna ansåg att ljuset som strålade in 
genom fönstret under de tidiga morgontimmarna på grund av bristfälliga persienner var 
ett återkommande problem. 
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Temperaturen och luftkvalitén i patientrummen var även ett problem i sjukhusmiljön 
kopplat till sömnen (Yilmaz, Sayin & Gurler 2012). Patienter beskrev temperaturen i 
patientrummen som för hög, vilket ledde till svettiga kuddar och ökade 
sömnsvårigheter. Odörer var problematiskt för patienters sömn (Dobing et al 2016). 
Norton et al. (2015) visade i sin artikel att dofter på avdelningen rapporterades som 
besvärande för patienters sömn, till exempel dofter från köket. 
Dobing et al. (2016) beskriver att patienter utryckte att det var svårt att sova i obekanta 
miljöer och att sjukhussängen var obekväm. Ett högre antal nätter spenderat på 
sjukhuset påverkade patienters sömn negativt. Patienter som varit inneliggande längre 
hade därmed en sämre sömn (Park & Kim 2017).  Yilmaz, Sayin och Gurler (2012) fann 
att patienter utryckte att det var svårt att sova för att det var för mycket folk på 
patientrummen. Det konstaterades också att patienter som hade tillgång till enkelrum 
sov bättre än patienter på dubbelrum eller rum med fler sängar. Även Park och Kim 
(2017) påvisade att ett ökande antal patienter på salen påverkade den upplevda 
sömnkvalitén negativt. Park et al. (2014) upptäckte däremot inget signifikant samband 
mellan sömnkvalité och antalet patienter som var inneliggande på rummet. 
 

Medicinska måsten 
Ett återkommande tema var att vårdgivaren störde sömnen. Detta uppstod vid kontroller 
av vitala parametrar och medicinsk administrering (Dobing et al. 2016). Patienterna 
uttryckte att medicineringen skapade en oförmåga till sömn under vistelse på 
intensivvårdavdelning (Tembo, Parker & Higgins 2013). Norton et al. (2015) visade att 
patienter fann medicinsk utrustning besvärande. Det kunde vara saker som pumpar, 
droppställningar och luftfuktare. Sömnen kunde även störas vid provtagningar och 
andra kontroller (Grossman et al. 2017). Patienterna uttryckte att läkarronderna var ännu 
ett störande moment för sömnen. Då ronden skedde under tiden patienten sov. Även att 
bli väckt under sömnen för att undersökningar skulle utföras var störande (Das et al. 
2015).  
 

Avdelningsrutiner 
Patienterna hade svårt att anpassa sin sömn efter sjukhusets dagsschema, det framkom 
att sjukhusets sovtider inte överensstämde med patientens vilket påverkade patientens 
sömn (Yilmaz, Sayin & Gurler 2012).  Dobing et al. (2016) skriver att nattsömnen 
stördes på grund av ökad sömn under dagtid.  Det visade sig att patienterna fann att 
besökstiderna på avdelningen påverkade sömnen på ett negativt sätt (Das et al. 2015). 

 

Psykiska faktorer 
Det psykiska måendet 
Patienters sömn blev även påverkad av faktorer inifrån, som till exempel oroväckande 
tankar relaterade till sjukdomen (Das et al. 2015). Det visade sig att sjukdomens 
allvarlighetsgrad var en faktor som påverkade sömnkvalitén, desto allvarligare sjukdom 
ju mer påverkades sömnen (Park et al. 2014). Park och Kim (2017) visade att patientens 
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subjektiva syn på sin egen hälsa spelade en roll för sömnen. De fann även att depression 
påverkade patienters sömn (Park & Kim 2017). Ångest hade också en negativ inverkan 
(Dobing et al. 2016). Patienter beskrev att det var svårare att uppnå god sömn om det 
förelåg oro för eget välmående (Yilmaz, Sayin & Gurler 2012). 

Tidigare erfarenhet av operation och sjukhusvistelse hade en betydelse för sömnen. Vid 
tidigare erfarenheter var det enklare att sova.  Typ av operation påverkade också, ju 
större ingrepp desto mer inverkan på sömnkvalitén (Yilmaz, Sayin & Gurler 2012). 
Yilmaz, Sayin, Gurler (2012) skriver att patienter som hade fått sin planerade operation 
inställd upplevde en bättre sömnkvalité under natten än patienter som inväntade sin 
planerade operationstid. 

Tembo, Parker och Higgins (2013) undersökte intensivvårdspatienters sömnupplevelse 
och vad som påverkade deras sömn på avdelningen. Patienter uttryckte en ökad 
svårighet att sova kopplat till dödsfall som förekom på avdelningen. De upplevde en 
känsla av att kunna vara nästa som stod i tur att dö och att det enda sättet att undvika 
döden var att ständigt vara uppmärksam. Mardrömmar var ett återkommande tema hos 
patienterna. Det framkom att det fanns en rädsla för att somna för att patienten visste att 
mardrömmar väntade i sömnen. 

 

Lidandet 
Dobing et al. (2016) visade i sin artikel att smärta hade en negativ roll för sömnen. På 
en kirurgavdelning framkom det att smärta var den vanligaste orsaken till störd sömn 
under de första två dygnen efter operation (Dolan, Huh, Tiwari, Sproat & Camilleri-
Brennan 2016).  

Yilmaz, Sayin och Gurler (2012) visade att patienter som led av kroniska sjukdomar 
upplevde en sämre sömnkvalité jämfört med patienter som inte hade kronisk sjukdom. 
 
DISKUSSION 
Ett huvudfynd var att vanligt förekommande sömnpåverkande faktorer även upplevdes 
av patienter som störande. Dessutom upplevdes vårdpersonalen som störande för 
sömnen då de utförde arbetsuppgifter även nattetid såsom kontroller av vitala 
parametrar och omvårdnadsåtgärder. Sömnkvalitén påverkades utav psykiska faktorer 
såsom orosamma tankar och mardrömmar. Det fanns ytterligare faktorer som påverkade 
sömnen såsom att scheman inte passade överens med patienten. 
 

Metoddiskussion 
Data 
Det är vanligt att en litteraturöversikt innefattar fem till sex vetenskapliga artiklar 
(Olsson & Sörensen 2011, s. 145). Den här studien är baserad på nio artiklar på grund 
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av akademins riktlinjer. Fördelen att använda sig av färre artiklar är att det är lättare att 
behålla fokus på syftet. När uppsatsen innefattar ett större antal artiklar kan 
litteraturöversikten bli för övergripande och därmed upphöra att besvara studiens syfte. 
Alla artiklar som användes var peer-reviewed. Det innebär att forskningsartikeln är 
granskad och godkänd av andra forskare inom huvudämnet innan artikeln publiceras i 
en vetenskaplig tidsskrift (Olsson & Sörensen 2011, ss. 73-74). Detta ger en högre 
tillförlitlighet i denna uppsats då alla referenser som använts har bedömts av forskare 
som anses vara kunniga inom området. 
 
Resultatet är en sammanfattning av vetenskapliga artiklar utgivna mellan år 2010-2018. 
Dessa årtal valdes för att skapa en sammanfattning av den mest tidsaktuella forskningen 
samt för att ge en inblick i hur dagens forskarläge ser ut inom ämnet. Östlundh (2017, s. 
77) skriver om hur forskning kan ses som en färskvara och att göra en tidsavgränsning 
kan därmed vara till hjälp. Nackdelen att avgränsa tidsperioden vid år 2010 är att 
forskning som kunde ge en djupare inblick i forskningsområdet har uteslutits. 
 
Artiklarna som valdes ut för uppsatsen var utförda i olika länder i olika delar av världen 
som till exempel Kina, Australien och Sverige. Detta betyder att strukturen på 
avdelningarna och sjukhusrutinerna varierar beroende på vilket land studierna utfördes 
i. Därmed är det svårare att få en klar blick över vilka sömnpåverkande faktorer som är 
generella i vården. Då det är vanligare med patientsalar utomlands så påverkar det 
resultatet och representerar inte situationen i Sverige. 
 
I urvalet uteslöts artiklar som uteslutande innefattade barn eller var fokuserade på 
faktorer som påverkade barnens sömn. Detta beslut fattades eftersom barns sömnbehov 
och sömnmönster är starkt förknippat med barnets utveckling och ålder. Det beslutades 
även att utesluta artiklar som innefattade patienter med tidigare diagnoserad 
sömnsjukdom. Artiklar som endast inkluderade patienter med psykiska sjukdomar 
exkluderades också. Hetta och Schwan (2017) skriver att insomni är vanligt vid 
psykiska störningar. Detta gjordes för att resultatet skulle representera situationen för 
den genomsnittliga patienten och ge en överblick om vilka faktorer som påverkade 
patientens sömn. 
 

Datainsamling 
Vid sökningsprocessen uppkom problemet att sökningarna gav ett stort antal träffar.  
Detta var förmodligen ett resultat av att sökorden var generella och vanliga i 
vetenskapliga artiklar inom vården.  Mot denna bakgrund skapades ett kritiskt 
förhållningsätt till artiklarna som samlades in för att garantera en hög relevans. Detta 
kan möjligen ses som en brist i uppsatsen och dess tillförlitlighet. Östlundh (2017, 
ss.70-76) beskriver fyra olika söktekniker och motiverar varför just dessa är bra metoder 
för artikelsökning. Under datainsamlingen användes ingen specifik sökteknik. Detta kan 
ha resulterat i att antalet träffar vid sökningarna blivit så högt. 
 
Under tiden som forskningsområdet undersöktes upptäcktes att det fanns en 
begränsning av antalet artiklar som svarade an till uppsatsens syfte. De flesta artiklar i 
sökningarna var riktade mot faktorer som var relevanta vid specifika sjukdomar och 
behandlingar. Det fanns även ett stort utbud på forskning som handlade om 
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sömnpåverkande faktorer utanför sjukhusmiljön. Den begränsade forskningsgrunden att 
bygga en litteraturöversikt på är därmed en svaghet för uppsatsen. 
 
Under datainsamlingsprocessen bestämdes det att artiklarna endast skulle letas upp med 
hjälp av Primo. Detta beslut fattades mot bakgrund av att det fanns svårigheter att hitta 
relevant forskning i databaser som SweMed + och Cinahl. Det här beslutet kan ses som 
en svaghet i studien då det finns en risk att någon relevant vetenskaplig artikel inte 
inkluderades i resultatet. 
 

Dataanalys 
För att öka trovärdigheten i uppsatsen så har granskningsråd som beskrivs av Friberg 
(2017, s. 46) följts. Där beskrivs vikten av att granska den teoretiska utgångspunkten, 
hur resultatet har nåtts samt resultatets innehåll. Detta ledde till att artiklarna granskades 
flera gånger innan det fastställdes att de skulle inkluderas i resultatet. Detta har 
resulterat i att resultatet i denna uppsats är mer tillförlitligt. 
 
Östlundh (2017, s. 77) skriver att det är svårt att få fram en bred bas om sökningen 
avgränsar sig till svenska som språk. Då den mesta forskningen är skriven på engelska 
är detta ett bra språk att använda sig av. Däremot är översättning från svenska till 
engelska ett potentiellt problem. Detta beror på att alla begrepp som använts i artiklarna 
har behövt översättas till svenska. Trots engelskkunniga författare kan det bli fel och 
vissa begrepp kan därmed avvika ifrån deras ursprungliga betydelse. 
 

Resultatdiskussion 
Externa miljöfaktorer 
Flera av patienterna upplevde ljudnivåerna som störande för sömnen. I en artikel av Hill 
och Lavela (2015) upptäcktes att den genomsnittliga ljudnivån nattetid på patientrum 
och patientsalar låg på 51dB med ett intervall mellan 40-66dB. Enligt 
Världshälsoorganisationen (WHO 2009, s. 18) så bör inte ljudnivån överskrida 40 dB 
vid sömn på grund av en ökad risk för sömnstörning och uppvakning under sömn. Detta 
bevisar att sjukhusmiljön inte är optimerad för patientsömn. Eftersom ljudnivån är 
konstant hög på sjukhus så ges inte tillfälle för vila vilket kan påverka den subjektiva 
hälsan och patientens förmåga att uppnå god sömn. 
 
Temperaturen kunde påverka patientens sömn. I resultatet framkom endast att 
patienterna upplevde det som för varmt, men egna erfarenheter antyder att det är vanligt 
att patienter frågar efter filtar då de fryser. I en patientsal är det svårare att individuellt 
anpassa temperaturen då den föredragna temperaturen kan variera. En patient kan frysa 
medan en annan tycker att det är för varmt. Detta kan också vara kopplat till 
patienternas sjukdom, exempelvis kan patienten befinna sig i olika feberfaser. Det 
påverkas även av placeringen av sjukhussängen. Under vintertid kan ett fönster med 
dålig isolering läcka in kyla och under sommartid kan samma fönster värma upp 
rummet. Genom att tänka på placeraringen av patienter i patientsalar kan det gynna 
patienter att erhålla sin föredragna rumstemperatur. 
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En annan faktor som patienter i resultatet tar upp som ett problem är odörer utan klar 
orsak dock ges exempel på att det kan osa ifrån köket. Dessa odörer kan också komma 
från andra patienter. Sannolikt skulle detta problem kunna minimeras med enkelrum till 
illaluktande patienter. Att ligga nära ett fönster kan lindra om odörerna kommer inifrån 
sjukhuset. Däremot kan det även komma lukt utifrån, exempelvis röklukt. Då är det 
värre att ligga närmare fönstret. 
 
Det finns positiva och negativa aspekter med patientrum och patientsalar som påverkar 
sömnen. I resultatet påvisas det att patienterna lider av en sämre sömnkvalité när de 
ligger i en patientsal. Däremot upptäckte Park et al (2014) ingen signifikant skillnad 
mellan sömnkvalité mellan patienter i patientrum och patienter i patientsal. Detta kan 
orsakas av att de negativa faktorerna som är kopplade till patientsalar vägs upp av den 
positiva aspekten av att ha sällskap på salen. Patientsalar skapar tillfälle för sällskap och 
en samtalspartner, en gemenskap och känsla av sammanhang som inte går att uppnå på 
patientrum. I en artikel av Persson och Määttä (2012) uttrycker patienterna att de 
spenderade 90 % av tiden under dagen runt omkring sängen och skulle aldrig kunna 
tänka sig att spendera motsvarande tid ensamma i ett patientrum. Detta då vistelse i 
patientrum innebar att vara isolerad från sina medpatienter och att inte ha en 
samtalspartner. Sällskapet beskrevs som att det skapade en känsla av trygghet. Det 
framkom att vilka patienter som låg på patientsalen var betydelsefullt. Om patienten var 
förvirrad sågs det som en negativ faktor. I denna studies resultat belyses även andra 
faktorer som kan påverka nattsömnen såsom snarkningar, oväsen och odörer. Hur 
påverkad ens sömn blir av dessa faktorer är personligt och kopplat till ens livsvärld. 
Eftersom alla patienter har sin unika livsvärld så kommer de att ha olika uppfattning om 
vilka ljud som är störande och i vilken utsträckning.  
 
Avdelningarna på sjukhusen i Sverige kan stundtals ha ett högt patienttryck. Detta gör 
att avdelningsplatserna blir mer eftertraktade och avdelningarna blir fyllda av patienter. 
Enkelrum må vara det som patienter anser bekvämt och lättast att sova i, men för vården 
är det utrymmessparande att skapa patientsalar. Då kan fler vårdplatser skapas och 
möjligen kan vården bli mer kostnadseffektiv. 
 
Resultatet påvisar att ju fler nätter som en patient spenderar på sjukhuset desto sämre 
blir den upplevda sömnkvalitén. Det framkommer inte varför detta fenomen inträffar. 
Detta kan möjligen vara kopplat till att sjukare patienter spenderar en längre tid på 
sjukhuset och därmed kan en ökad sömnproblematik ses. Längre vårdtider kan också 
innebära en större förskjutning i sömnschemat då det finns en ökad risk för en störd 
dygnsrytm. En lång vårdtid kan möjligtvis också innebära att miljön blir mindre 
främmande vilket kan leda till en bättre sömn om den främmande miljön var en faktor 
som påverkade patientens sömn. 
 

Avdelningsrutiner 
En anledning till att patienter vaknade var på grund av att vårdpersonalen utförde 
arbetsuppgifter under natten. De kunde exempelvis utföra omvårdnadsåtgärder eller 
kontrollera vitala parametrar. Detta är en arbetsuppgift som skulle kunna utföras på 
morgonen utav dagpersonalen men som istället utförs under natten på grund av 
sjukhusrutiner. Det rationaliserades som att eftersom nattpersonalen hade tid under 



12 
 

natten att utföra arbetsuppgifterna så valde nattpersonalen att störa patientens sömn för 
att avlasta morgonrutinerna.  Egna erfarenheter från en ortoped undervisningsavdelning 
visade att vanliga kontroller genomfördes av nattpersonalen under natten medan när 
studenter var placerade på avdelningen så fick studenterna ta ansvaret för kontrollerna. 
Detta utfördes då som en del av morgonrutinen, vilket ledde till att patientens sömn inte 
blev avbruten under natten. Patienten väcktes endast under natten om det ansågs vara ett 
medicinskt måste. Den här arbetsmetoden är förmodligen inte anpassad för att gynna 
patientens sömn, men är skapad för att överlämna ett större ansvar på studenten. Men 
det leder möjligen indirekt till ett arbetssätt som gynnar patientens sömn och minskar 
mängden faktorer som påverkar sömnen. Ye, Keane, Johnson och Dykes (2013) skriver 
att patienterna upplevde en mycket bättre sömn när sjuksköterskan övervägde hur akut 
det var att mäta vitala parametrar under natten kontra vikten av att låta patienten få en 
ostörd sömn. Hänsyn togs även till om patienten låg på en patientsal eller inte. 
Övervägningen om vitala parametrar skall tas nattetid är mycket svår. Eventuellt kan 
sjuksköterskan störa patientens sömn genom att ta kontroller för ofta. Alternativet är att 
riskera att ta vitala parametrar för sällan och därmed inte upptäcka en försämring i 
patientens sjukdom. 
 
I dagens vård är situationen sådan att det finns en personalbrist och ett pressat 
vårdsystem där personalen kämpar för att få ihop dagen. Detta avlastas av 
nattpersonalens insats att utföra kontroller och ta blodprov under de tidiga 
morgontimmarna. Dagens vårdsituation kanske inte tillåter vårdpersonalen att prioritera 
den ostörda sömnen. Vårdpersonalen borde däremot ändå tänka en extra gång om det 
verkligen är nödvändig att väcka patienten för att mäta vitala parametrar. 
 
Det visade sig att ett större antal patienter upplevde en bristfällig nattsömn relaterad till 
en ökad mängd sömn under dagtid. I Newell, Harries & Ayers (2012) artikel beskriver 
patienterna en känsla av att vara uttråkade. Att de upplevde längre perioder av 
inaktivitet och att de spenderade längre perioder med att stirra in i väggen. För att 
motarbeta detta valde patienterna att gå och lägga sig tidigare. Det kan finnas andra 
anledningar till varför de sov mycket på dagarna. Exempelvis kan det förklaras av att de 
inte sov under natten vilket kan ha lett till en förändrad dygnsrytm vilket kan ha 
resulterat i en negativ spiral. Det kan också vara kopplat till att den enda platsen som är 
patientens ”egen” är sjukhussängen. På grund av den ökade vistelsen i sängen under 
dagen så kan det leda till att patienten slumrat till under dagen. Det kan också orsakas 
av tristess som grundas i en brist på aktiviteter på sjukhuset. Strukturen och vad som 
finns tillgängligt på sjukhusavdelningen och salen kan variera beroende på var i världen 
som sjukhuset är beläget. Exempelvis finns det sjukhussalar i Sverige där patienter även 
har tillgång till en tv i sitt rum vilket kan motverka dagssovandet kopplat till tristess. 
 
Resultatet är baserat på artiklar som utförts på en mängd olika avdelningar, det 
varierade från kirurgi-, medicin- och intensivvårdsavdelningar. Dessa avdelningar hade 
troligtvis stora variationer i rutiner. Detta då vården de utförde och patientgrupperna 
skiljer sig åt. Exempelvis är det troligare att en intensivvårdspatient får uthärda fler 
kontroller än en kirurgpatient. Detta gör att resultatet har en bred variation av faktorer, 
varav alla inte är överförbara till patienter på andra avdelningar.  
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Det mentala måendet 
Clark och Mills (2017) fann i sin artikel en ökad sömnkvalité hos patienter som var 
delaktiga i sin sömn genom att få tillgång till en sömnmeny där de kunde påverka vilka 
faktorer som kunde väljas in och tas bort inför sömnen. Dessa patienter hade en 
subjektiv känsla av en ökad sömnkvalité även om de skattade sig högre på en 
ångestskala och hade en kortare sömnperiod under natten. Det visades också att test-
gruppen led signifikant mer av ångest, kronisk smärta och sömnbrist än 
kontrollgruppen. Detta visar att genom att ge patienten självstyre över vilka faktorer 
som påverkade dem så kunde en subjektiv känsla av god sömn skapas även om 
patienterna vanligtvis led av sömnbrist. Det kan också vara så att den delaktighet som 
patienten får genom sömnmenyn leder till att patienten mår bättre för att vården blir 
individanpassad och patienten känner sig sedd i sitt lidande. Individanpassning är något 
som Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att vården ska sträva efter och att 
vården ska ge uppmuntran till delaktighet i sitt eget vårdande. Detta stöds även av 
Patientlagen (SFS 2014:821). Denna lag syftar till att inom hälso- och 
sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja 
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 
 

Hållbar sömn 
Sömnen är bidragande till läkningsprocessen. Att skapa en miljö där den goda sömnen 
gynnas borde vara ett fokus för vården. Detta kan göras genom att utvärdera vilka 
negativa faktorer som kan bearbetas och eventuellt elimineras genom 
förbättringsarbeten samtidigt som vården finner positiva faktorer för att gynna den goda 
sömnen. Vidare borde även rutiner ses över, exempelvis vilka tider kontroller tas, för att 
inte störa patientens sömn mer än nödvändigt. 
 
Genom att gynna hälsoprocessen kan möjligtvis kortare vårdtider skapas, vilket ligger i 
vårdens intresse. Kortare vårdtider kan möjligen leda till en minskad förbrukning av 
resurser i vården. Detta sammantaget skapar en vård som kan kosta mindre för 
samhället. Det gynnar både miljön och samhället. 
 
Det kan vara intressant att undersöka syftet till denna uppsats med en empirisk studie 
för att få ett mer aktuellt resultat. Därefter kan interventionsstudier göras baserat på 
faktorerna som fås fram i resultatet. Även relationen mellan patientsömn och 
patienternas vårdtider kan vara intressant att undersöka. Det skulle ge en indikation på 
om just ämnet patientsömn är ekonomiskt och socialt hållbart att ägna mer resurser på. 
 
SLUTSATSER 
Som tidigare fastställts behöver sjuksköterskor en bredare kunskapsbas för att kunna 
skapa goda förutsättningar för sömn. Sömnbrist är relaterat till en sämre 
läkningsprocess och en svårighet att uppnå välbefinnande. Därmed är det av intresse för 
vården att gynna patienters sömn, både för patientens skull men även för hela samhället 
då det kan reducera vårdkostnaderna. I sjukhusmiljön finns det många faktorer som 
påverkar patienters sömn. Somliga av faktorerna kan åtgärdas genom enkla åtgärder 
från sjuksköterskan medan andra kräver en omorganisation av avdelningens rutiner. Det 
upptäcktes även faktorer som kräver en renovering av sjukhus och avdelningar för att 



14 
 

kunna åtgärdas. Resultatet av uppsatsen kan användas som en bas för en ytterligare 
studie där det kan undersökas om hur faktorerna som har belysts kan åtgärdas. 
Uppsatsen skulle även kunna utgöra grunden för utvecklandet av ett sömn-pm. Därmed 
skapa ett tillfälle att upplysa sjuksköterskor om vilka faktorer som gynnar och hindrar 
den goda sömnen. 
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Kvantitativ metod. 
100 patienter deltog i 
studien. Data 
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hjälp av en enkät. 
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sömn under 
sjukhusvistelsen 
jämfört med när de 
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rapporterades vara 
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obekväma sängar, 
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sömnstörningar. 
Dessutom skulle 
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vilka faktorer som 
är associerade med 
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hjälp av olika 
enkäter, Potential 
hospital sleep 
disruptions and 
noises questionnaire 
och PSQI. 

Patienter, läkare och 
sjuksköterskor tyckte 
alla att smärta, 
kontroll av vitala 
parametrar och 
provtagningar var de 
tre vanligaste 
orsakerna till 
uppvaknande. 
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T. & Camilleri-
Brennan, J. 
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Syftet med artikeln 
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Kvantitativ metod. 
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Undersökningen 
genomfördes 
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2015 
 
Nursing Standard. 
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beskriva ett 
förbättringsprojekt 
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Data samlades in 
med hjälp av 
enkäter, 
observationer och 
intervjuer.  
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What affects the 
subjective sleep 
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elderly patients? 
 
Park, M. J. & Kim, 
K. 
 
2017 
 
Geriatrics & 
Gerontology 
International. 

Syftet var att 
identifiera faktorer 
som påverkar den 
subjektiva 
sömnkvalitén hos 
äldre patienter. 

Kvantitativ metod. 
290 patienter deltog. 
Data samlades in 
med PSQI. 

Det upptäcktes att 
sömnkvalitén 
påverkades av 
depression, den 
subjektiva hälsan, 
diagnosen och antal 
patienter på salen. 

Noise in hospital 
rooms and sleep 
disturbance in 
hospitalized 
medical patients. 
 
Park, M. J., Yoo, J. 
H., Cho. B. W., 
Kim. K. T., Jeonh. 
W. C. & Ha. M. 
 
2014 
 
Enviromental 
health and 
tocicology. 

Författarna ville 
mäta ljudnivåerna 
på patientrum och 
patientsalar samt 
identifiera 
ljudkällor som 
patienter upplevde 
som störande. 
Därefter skulle 
kopplingen mellan 
dem undersökas. 

Kvantitativ 
metod.103 patienter 
deltog i studien. 
Ljudnivåerna på 29 
patientrum mättes 
med bullermätare. 
Patienterna fyllde i 
en enkät, Pittsburgh 
sleep quality index 
(PSQI), för att 
utvärdera sin sömn 
kvalité. 

Medelvärdet för 
ljudnivån under 24 
timmar var 63.5 
decibel. Patienter som 
låg på patientsalar 
uppfattade att den 
vanligaste 
sömnstörande 
ljudkällan var deras 
medpatienter. 86 % av 
patienterna som deltog 
i studien ansågs ha en 
dålig sömnkvalité. Det 
fanns en signifikant 
koppling mellan 
ljudnivå och 
sömnstörning.    
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The experience of 
sleep deprivation 
in intensive care 
patients: Findings 
from a larger 
hermeneutic 
phenomenological 
study. 
 
Tembo, A., Parker, 
V. & Higgins, I. 
 
2013 
 
Intensive and 
Critical Care 
Nursing. 

Syftet var att 
beskriva hur akut 
sjuka patienter 
påverkas av att 
vara inneliggande 
på 
intensivvårdsavdel
ning. 

Kvalitativ metod. 12 
patienter deltog i 
studien och 24 
intervjuer utfördes. 

Patienter upplevde en 
kontinuerlig sömnbrist 
under perioden de var 
akut sjuka under sin 
vistelse på 
intensivvårdsavdelnin
g. Dessutom 
identifierades ett 
behov att främja sömn 
och motverka 
mardrömmar. 

Sleep Quality of 
Hospitalized 
Patients in Surgical 
Units. 
 
Yilmaz, M., Sayin, 
Y. & Gurler, H. 
  
2012 
 
Nursing forum. 

Syftet var att 
undersöka 
sömnkvalitén hos 
patienter på 
kirurgavdelningar 
och vilka faktorer 
som påverkade 
sömnen.    

Kvantitativ metod. 
411 patienter deltog i 
studien. Data 
samlades in med 
hjälp av PSQI. 

Patienter som hade 
tidigare erfarenhet av 
att vara inneliggande 
på sjukhus eller 
operation upplevde en 
bättre sömnkvalitet. 
Faktorer som 
påverkade sömnen var 
ljud, sjukhusets 
dagsschema, 
medicinering och 
omvårdnad under 
natten med mera. 
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