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Sammanfattning    

Sömnbesvär förekommer hos 38 procent av Sveriges befolkning mellan 16–84 år och är 
vanligt både vid psykiska och somatiska sjukdomar. Sömnbesvär behandlas ofta farma-
kologiskt och under längre tid än vad som rekommenderas, särskilt hos äldre personer. 
Sömnbesvär kan leda till negativ effekt på både psykisk och fysisk hälsa, samt till för-
sämrad livskvalité. Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges sammanhängande över 
tid i patientens bostad och som kommunerna oftast ansvarar för. I hemsjukvården inne-
har sjuksköterskan den högsta medicinska kompetensen. Syftet är att beskriva sjukskö-
terskors upplevelse av att arbeta med sömnbesvär hos vuxna patienter i kommunens 
hemsjukvård. Metoden var en intervjustudie med induktiv ansats och intervjuerna ana-
lyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet delas in i sju kategorier: orsak till 
sömnbesvär, läkemedel, åtgärder vid sömnbesvär, kommunikation, samverkan, kvali-
tetssäkring och organisation. Vanliga orsaker till sömnbesvär är relaterade till åldrande, 
kroniska sjukdomar, palliativt tillstånd, psykisk ohälsa, förändrad dygnsrytm, kognitiv 
svikt och upplevd sömnbrist. Målsättningen är att patienten inte skall använda sömnlä-
kemedel utan att den bakomliggande orsaken skall behandlas. Sjuksköterskor använder 
sig av sömnhygieniska principer och i kommunikationen upplevs det viktigt, men svårt, 
att arbeta med patientens motivation. Sjuksköterskor i hemsjukvården är inte ensamma i 
arbetet med sömnbesvär utan samverkar med hemtjänstpersonal, anhöriga och andra 
professioner. Sjuksköterskor efterlyser ett validerat mätinstrument att använda vid 
sömnbesvär. Det upplevs organisatoriskt svårare att kartlägga sömnbesvär hos vuxna 
patienter i ordinärt boende eftersom personal inte finns på plats hela tiden. Sjuksköters-
kor strävar efter att använda omvårdnadsåtgärder i arbetet med sömnbesvär, men detta 
hindras av begränsade organisatoriska resurser.  

Nyckelord:  sömnbesvär, kommunens hemsjukvård, vuxna patienter, intervju, sjukskö-
terska, distriktssköterska 
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INLEDNING 

Författarna till denna studie har valt att skriva om sömnbesvär eftersom vi upplever att 
sömnbesvär är ett växande folkhälsoproblem som kan få stora konsekvenser för hälsan 
på flera plan. Vi ser det som ett viktigt område att utveckla och tror att vi som sjukskö- 
terskor och blivande distriktssköterskor har stora möjligheter att kunna arbeta med för 
att främja hälsa hos de patienter som vi möter i vår yrkesverksamhet. Vi gläder oss åt att 
sömnbesvär är något som börjat uppmärksammas mer den senaste tiden. Vår önskan var 
att tillägna oss mer kunskap på detta område som vi och andra kan använda sig av i ar-
betet som distriktssköterska.  

BAKGRUND 

Förekomst av sömnbesvär 
I Sverige uppger 38 procent av befolkningen mellan 16–84 år att de har sömnbesvär.  
Kvinnor mellan 16-84 år som uppger sömnbesvär uppgår till 44 procent, medan det för 
män är 33 procent. Det innebär en ökande siffra för befolkningen och för män, medan 
siffran för kvinnor är oförändrad (Folkhälsomyndigheten 2017).  

Van de Straat och Bracke (2015) genomförde en omfattande studie med sammanlagt 
54.722 deltagare i 16 europeiska länder, där sömnbesvär jämfördes avseende socio-de-
mografiska, familjerelaterade och socio-ekonomiska bestämningsfaktorer. Deltagarna 
var 50 år och äldre, med 56 procent kvinnor. Förekomst av sömnbesvär varierade mel-
lan 17 procent i Danmark och Italien till 31 procent i Polen. I Sverige var motsvarande 
siffra 19 procent. I medeltal uppgav 24 procent av den totala europeiska populationen 
att de haft sömnbesvär under senaste halvåret. Personer mellan 60-69 år uppgav mindre 
sömnbesvär än personer mellan 50-59 år. Förekomsten av sömnbesvär var högre hos 
kvinnor än män i alla länderna, med den högsta siffran 39 procent hos kvinnor i Polen 
jämfört med lägsta siffran 21 procent i Danmark. Motsvarande siffra för Sverige var 24 
procent. Vad beträffar män, var förekomsten av sömnbesvär högst i Estland med 27 pro-
cent respektive lägst i Nederländerna med 11 procent. I Sverige var siffran 13 procent 
för män. Österrike uppvisade minst skillnad på risk för sömnbesvär mellan män och 
kvinnor, medan Tyskland uppvisade den största klyftan mellan könen. Det framkom att 
högre socio-ekonomisk ställning hade koppling till mindre andel sömnbesvär. Personer 
som skilt sig, separerat eller var änkor eller änkemän, upplevde mer sömnbesvär än per-
soner som var gifta. Personer som hade en ny partner eller som aldrig varit gifta upp-
levde inte mer sömnbesvär än de som var gifta. Hos män visade det sig att antalet barn 
hade koppling till sömnbesvär på så vis att ju fler barn, desto större förekomst av sömn-
besvär.  
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Diagnos och orsaker till sömnbesvär 

Enligt Hetta och Schwan (2017) delas sömnbesvär in i fyra undergrupper: insomni, 
störning av dygnsrytm, hypersomni vilket inbegriper narkolepsi och sömnapné och pa-
rasomni, vilket innebär exempelvis mardrömmar och sömngång. ICD-10 definierar dia-
gnosen insomni som svårigheter med att somna, eller för tidigt uppvaknande eller att 
sömnen inte ger tillräcklig vila. Insomni ska förekomma minst tre gånger i veckan under 
minst en månads tid och ha en uppenbar negativ inverkan på patientens liv. För att kun-
na få en klinisk diagnos måste sömnbesvären även orsaka problem på dagtid för patien-
ten. Svårighet att somna hänger ofta ihop med psykologiska orsaker och otillfredsstäl-
lande sömnhygien. Uppvaknanden på natten har ofta somatiska orsaker som smärta, 
astma eller hjärtsjukdom, men kan även bero på alkoholintag eller läkemedel. Att vakna 
för tidigt har ofta samband med depression, men även med alkoholintag (Hetta & Sch-
wan 2017). Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (2010, s. 18-19) diskuterar 
om den ökade förekomsten av sömnbesvär kan bero på samhällsförändringar med mer 
oväsen och störningsmoment i vardagslivet, större krav på att vara effektiv och mer an-
vändning av energidryck, kaffe och alkohol. Frågan ställs också om människor i dagens 
samhälle ställer större krav på vad som innebär en god sömn mot vad som gjordes förr. 

Konsekvenser av sömnbesvär 

Ungefär fem procent av Sveriges befolkning är drabbad av kronisk insomni, vilket har 
koppling till ökad sjukfrånvaro, vårdsökande och social funktionsnedsättning. Sömnbe-
svär är vanligt förekommande både vid psykiatriska och somatiska sjukdomar och kan 
vara förutsägande för framtida ohälsa. Personer med sömnbesvär kan få besvär på dag-
tid med exempelvis brist på energi, värk, koncentrationssvårigheter och minnessvårig-
heter (Hetta & Schwan 2017). Insomni och sömnens längd har visat sig ha koppling till 
risk för både hjärtsjukdom och kardiovaskulär sjukdom, som genom att interagera med 
varandra kan fördubbla risken för detta hos kvinnor efter menopaus (Sands-Lincoln et 
al. 2013). Äldre personer har ökad risk för kroniska sömnbesvär på grund av exempelvis 
multisjuklighet, olämpliga läkemedel och fysiologiska förändringar i sömnmönster. 
Kroniska sömnbesvär rapporteras hos upp till 25 procent av alla äldre personer. Kronis-
ka sömnbesvär kan leda till försämrad livskvalitet, depression och intellektuell funk-
tionsnedsättning (Kragh & Midlöv 2013, ss. 132-136).  

Behandlingsmetoder 

En svensk studie med 1550 deltagare ur befolkningen i åldrarna 18-85 år visade att 13 
procent uppgav behov av behandling för sömnbesvär. Det var en större andel kvinnor än 
män som uppgav behov av behandling. Högre ålder, sjukskrivning, pension och arbets-
löshet var faktorer som var kopplade till upplevt behov av behandling. Den faktor som 
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hade starkast koppling till upplevt behov av behandling var svårighet att somna (Sand-
lund, Westman & Hetta 2016).  

Det är vanligt att sömnbesvär behandlas med hjälp av läkemedel, i synnerhet hos äldre 
personer. Personer mellan 85–90 år använder sex gånger mer sömnmedel än personer 
som är 50 år. Farmakologisk behandling skall helst vara tillfällig och kortvarig, men 
trots detta har många patienter behandling under flera års tid (Hetta & Schwan 2017). I 
en kanadensisk studie intervjuades äldre kvinnor med hemtjänst om långtidsanvändning 
av psykofarmaka. Det framkom att negativa händelser i familjelivet ofta utgjorde början 
till symtom på depression, oro och insomni samt början till den första förskrivningen av 
psykofarmaka. Förskrivningen förnyades år efter år av läkaren. Anhöriga betraktade 
ofta psykofarmaka som både positivt och nödvändigt och såg inte långtidsanvändning 
av psykofarmaka som något riskabelt. Det fanns en syn i samhället att vilja medikalisera 
psykiska symtom (Pérodeau, Paradis, O’Connor & Grenon 2011). 

Läkemedel som oftast används vid sömnbesvär är GABA-erga hypnotika. Dessa kan ge 
biverkningar som anterograd amnesi, andningsdepression, rastlöshet, humörsvängningar 
och ökad ångest. Denna läkemedelsgrupp ger också risk för beroende och utsättningsef-
fekter när läkemedelsbehandlingen avslutas. Gruppen delas in i benzodiazepiner och 
benzodiazepinliknande preparat. Benzodiazepiner är nitrazepam, flunitrazepam, triazo-
lam och oxazepam. Flunitrazepam anses vara det kraftfullaste läkemedlet och skall där-
för undvikas. Benzodiazepinliknande preparat är zopiklon, zaleplon och zolpidem. Zo-
piklon kan ge övergående biverkan med bitter smak och zolpidem kan ge minnesluckor, 
förvirring och avvikande beteende. Andra läkemedel som kan användas som sömnmedel 
är antihistaminer, antidepressiva och melatonin. Zopiklon och oxazepam bör väljas i 
första hand till äldre. Äldre är speciellt känsliga för att få biverkningar (Hetta & Schwan 
2017). Enligt Socialstyrelsen (2017) har det skett en ökning med 40 procent mellan år 
2015 till 2016 på förskrivning av sömnhormonet melatonin, som infördes 2008. Den 
patientgrupp där förskrivningen ökat mest är kvinnor i åldrarna 30-44 år.  

Enligt Västra Götalandsregionens (2016) regionala medicinska riktlinjer ska sömnbe-
svär i första hand behandlas icke-farmakologiskt med kartläggning av olika faktorer 
som sömnhygien och livsstil. De sömnhygiensiska principerna som kan ges som egen-
vårdsråd är att ha regelbundenhet i livet vad det gäller sömn, mat och motion. Att 1–2 
timmar före sänggående börja varva ner psykiskt och fysiskt. Att undvika alkohol, niko-
tin och koffein sex timmar före sänggående. Att se över miljön i sovrummet och vad 
sovrummet används till och om sömnen inte inträder, stiga upp tills behov av sömn 
återkommer (Hetta & Schwan 2017). Den första åtgärden som anges är att ge patienten 
information muntligt och skriftligt om sömnhygien för vilket det finns en särskild bro-
schyr. Farmakologisk behandling bör inte överstiga fyra veckor och ska alltid kombine-
ras med icke-farmakologiska metoder (Västra Götalandsregionen 2016).  

Ett projekt har genomförts i Västra Götalandsregionen med syftet att minska förskriv-
ning av sömnläkemedel och lugnande medel eftersom regionen haft den högsta siffran 
av förskrivningar under flera års tid. En förbättring började ske från 2015 och sedan 
dess har siffran minskat. Projektet fokuserade på primärvården, då den högsta andelen 
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nyinsättningar av läkemedel sker där. Vad beträffar kommunerna så framkom att om-
vårdnadsåtgärder är det bästa alternativet vid så kallade beteendemässiga och psykiska 
symtom vid demenssjukdom. Detta är dock resurskrävande vad beträffar personaltäthet, 
varför det inte alltid kan tillämpas. Dock visade projektet att kunskapen ökar i kommu-
nerna om andra behandlingsalternativ än de farmakologiska (Västra Götalandsregionen 
2016).  

Sandlund, Hetta, Nilsson, Ekstedt och Westman (2017) rapporterade om effekten av 
gruppterapi för sömnbesvär i primärvården. Patienterna som deltog i studien var mellan 
20-90 år. Sjuksköterskor i primärvården ledde gruppterapi baserat på kognitiv beteende-
terapi för sömnbesvär. Resultaten utvärderades med Insomnia Severity Index och sömn-
dagbok vilka visade markanta förbättringar bland annat på sömnens kvalité och antal 
uppvaknanden under natten. Dessutom minskade förskrivningen av hypnotika och för-
bättringarna kvarstod vid uppföljning ett år efter behandling.  

Hur mäta sömnbesvär 

Behandling kan mätas och utvärderas med skattningsskalor. Ett alternativ är skattnings-
skalan Insomnia Severity Index, vilken har visat goda resultat (Morin, Belleville, 
Bélanger & Ivers 2011; Sandlund et al. 2017). Det finns också ett annat mätinstrument, 
Minimal Insomnia Symptom Scale (MISS) som också är användbart (Broman, Svedje, 
Mallon & Hetta 2008; Hellström, Hagell, Fagerström & Willman 2010; Westergren et 
al. 2015). För uppföljning rekommenderas sömndagbok (Västra Götalandsregionen 
2016). 

Kommunens hemsjukvård 
Socialstyrelsen termbank (2012) definierar hemsjukvård som hälso- och sjukvård när 
den ges i patients bostad eller motsvarande, och är sammanhängande över tiden. Hem-
sjukvårdsinsatser skall ha föregåtts av vårdplanering och ska ej förväxlas med öppen 
vård. Hemsjukvård kan förutom i ordinärt boende även ges i särskilt boende, dagverk-
samhet som är ett bistånd utanför det egna hemmet och daglig verksamhet, vilket är en 
LSS-insats. Socialstyrelsens termbank (2004) beskriver besök i hemsjukvården som ett 
personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Åtskillnad ska göras 
mellan hemsjukvårdsbesök och hembesök, vilket innebär besök ifrån öppenvården. So-
cialstyrelsens termbank (2004) anger även begreppet hemvård som innefattar både hem-
sjukvård och hemtjänst och innebär vård och omsorg i den enskildes bostad eller mot-
svarande. 

År 1992 genomfördes en av de största reformerna inom äldrevården, den så kallade 
Ädelreformen. Den gick ut på att en helhetssyn på den äldre personen skulle tillämpas. 
Det innebar en rörelse från ett tankesätt som var inriktat på långvård och institutions-
vård, till ett tankesätt där individens rätt till kvarboende i antingen ordinärt eller särskilt 
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boende stärktes. Kommunerna fick rätt att erbjuda hemsjukvård och även att överta an-
svaret över hemsjukvården med landstingets och regeringens medgivande (Sveriges 
Riksdag 2003). Enligt Socialstyrelsen (2017, ss. 13-14) har Sveriges kommuner mer 
och mer tagit över hemsjukvården och 2015 var det bara Stockholms läns kommuner, 
förutom Norrtälje, som ännu inte gjort detta. De flesta personer som får hemsjukvård är 
över 65 år och den största delen är kvinnor. Detta mönster har inte förändrats över tid. 
Däremot ses en ökning av hemsjukvårdsinsatser i ordinärt boende, medan det har skett 
en minskning i särskilt boende. År 2015 var 85 procent av personer med hemsjukvård i 
ordinärt boende 65 år och äldre. Det är vanligt att personer med hemtjänst även är in-
skrivna i hemsjukvård. Hälso- och sjukvården har lagstadgad skyldighet att arbeta för 
förebyggandet av ohälsa. Kommunen ska enligt lag ge valmöjlighet till olika behand-
lingsalternativ inom hemjukvård till den enskilde patienten (SFS 2017:30). 

I Västra Götaland ansvarar kommunerna sedan 1999 för hemsjukvård i ordinärt boende. 
Hemsjukvård kan beviljas då patienter på grund av kroppsliga, psykiska eller kognitiva 
funktionsnedsättningar har svårt för att få tillgodosett sitt behov av hälso- och sjuk-
vårdsinsatser på mottagning, samt då behov finns av hälso- och sjukvårdsinsatser över 
tid som kan utföras i hemmet på ett lika patientsäkert sätt som på mottagning. Efter 
överenskommelser kan hälso- och sjukvårdsinsatser även beviljas till patienter på per-
mission från slutenvård samt till dem som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
under kväll och natt, men som under kontorstid kan ta sig till vårdcentral. Kommunen 
ansvarar för att tillhandahålla sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, medan 
Västra Götalandsregionen ansvarar för att tillhandahålla läkare och andra kompetenser 
(Västra Götalandsregionen & VästKom 2017).  

Sjuksköterskors ansvar 

I kommunens hemsjukvård innehar sjuksköterskor den högsta medicinska kompetensen 
eftersom det inte finns läkare anställda, vilket ställer krav på sjuksköterskors förmåga 
till bedömning och hantering av patienternas vård (Bökberg & Drevenhorn 2010, s. 92). 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska anger att sjuksköterskor ska kunna 
ställa omvårdnadsdiagnoser på grundval av behov, resurser och problem hos den enskil-
de patienten (Svensk Sjuksköterskeförening 2017). I kompetensbeskrivning för di-
striktssköterska ingår att kunna ge stöd till patienter i deras dagliga liv med hänsyn till 
livsvärld, att upptäcka förändrat hälsotillstånd och vidta åtgärder och ha förståelse för 
hur psykosociala sammanhang inverkar på hälsan. Distriktssköterskors arbete ska vara 
hälsofrämjande (Distriktssköterskeföreningen 2008, s. 10). I kommunens hemsjukvård 
ingår i sjuksköterskors och distriktssköterskors uppgifter planering, samordning, priori-
tering och ledning av omvårdnadsinsatser, samt information och undervisning till pati-
enter och anhöriga. Sjuksköterskor och distriktssköterskor ska även konsultera och 
samverka med andra aktörer kring patienten (Socialstyrelsen 2008, s. 25).  
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Hoffmann (2003) framhåller att sjuksköterskor har en nyckelroll i att hjälpa patienter att 
förstå koppling mellan sjukdom, läkemedel och sömnbesvär och att med icke-farmako-
logiska metoder hjälpa patienten att lindra sömnbesvär. Det är viktigt att sjuksköterskor 
förstår att skilja mellan normala förändringar i sömn relaterat till åldrande och allvarliga 
sömnstörningar. Dahlberg och Segesten (2010, s. 240) hävdar att sjuksköterskors peda-
gogiska funktion kan vara den mest betydelsefulla för vårdandet, eftersom kunskap 
möjliggör för patienten att både uppnå livskvalité och ta ansvar för sin egen hälsa. En-
ligt Gedda (2003, s. 99) kan pedagogik möjliggöra för sjuksköterskor att stärka patien-
tens egna resurser till att hantera problem. Det förutsätter att patienten ges tid och att 
sjuksköterskor framskapar en samtalsatmosfär som inger förtroende och som gör att pa-
tienten känner sig bekräftad. Meningen är att patienten själv ska styra över situationen 
utifrån sina förutsättningar och sjuksköterskor har där en stödjande funktion. Svensk 
Sjuksköterskeförening (2016) anger ett ansvar hos sjuksköterskor att arbeta i enlighet 
med evidensbaserad omvårdnad. Det innebär att bästa tillgängliga vetenskapliga under-
lag tillämpas i det praktiska arbetet och kombineras med patientens personliga förutsätt-
ningar och önskningar. Dahlberg och Segesten (2010, s. 183) förklarar att vårdveten-
skapen syftar till att få vetenskapen och patientens livsvärld att möta varandra. 

Forskning om sömnbesvär 
Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (2010, s. 98) påvisade i en omfattande 
litteraturöversikt flertalet brister och luckor i forskningen om sömnbesvär, exempelvis 
om hur långtidsanvändning av sömnläkemedel påverkar äldre personer. Behovet av mer 
forskning inom området sömnbesvär poängteras i litteraturöversikten. Hetta och Sch-
wan (2017) framhåller att kunskapen om olika behandlingars effekter, biverkningar och 
kostnadseffektivitet inte är tillräcklig. Författarna till denna studie fann en kunskapsluc-
ka i forskningen om sjuksköterskors arbete med sömnbesvär i kommunens hemsjuk-
vård, vilket ledde fram till en önskan att göra en studie inom detta område. 

PROBLEMFORMULERING 

Sömnbesvär är ett vanligt förekommande och växande problem hos befolkningen. 
Sömnbesvär kan ha en mängd negativa effekter på hälsan såsom psykiska besvär, ökad 
risk för hjärt- och kärlsjukdom och försämrad livskvalité. Sömnbesvär ger således kon-
sekvenser både på individnivå och samhällsnivå. Långvarig farmakologisk behandling 
av sömnbesvär är fortfarande vanlig, framför allt till äldre personer, trots att det innebär 
risker som beroende och biverkningar. Studier på senare tid har visat att sjuksköterske-
ledda behandlingsmetoder som gruppterapi på vårdcentral har varit framgångsrikt. Det 
finns däremot begränsat med studier av sömnbesvär hos vuxna patienter i kommunens 
hemsjukvård beskrivet ur sjuksköterskors perspektiv. Därför är det av betydelse att be-
skriva sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med sömnbesvär hos vuxna patienter i 
kommunens hemsjukvård.  
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SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med sömnbesvär hos vux-
na patienter i ordinärt boende i kommunens hemsjukvård. 

METOD 

Ansats 
Metoden var en intervjustudie med induktiv ansats. Enligt Lundman och Hällgren Gra-
neheim (2012, s. 188) gör en induktiv ansats det möjligt att analysera intervjuer förut-
sättningslöst. Enligt Elo och Kyngäs (2007) rekommenderas induktiv ansats då det sak-
nas tillräckligt mycket tidigare kunskap om ett fenomen eller om denna kunskap är 
fragmenterad. Den induktiva ansatsens kännetecken är ett sökande efter mönster, då 
forskaren söker efter likheter och skillnader i insamlade data, som sedan beskrivs i ka-
tegorier på olika nivåer av abstraktion och tolkning. Kategorierna beskriver det manifes-
ta innehållet och är textnära (Graneheim, Lindgren & Lundman 2017). Enligt Dahlberg, 
Dahlberg och Nyström (2008, s. 135) är det av vikt att tygla sin förförståelse för feno-
menet som studeras, vilket författarna till föreliggande studie strävade efter att vara 
medvetna om.  

Deltagare och genomförande 
Målsättningen var att intervjua åtta sjuksköterskor, i första hand distriktssköterskor, med 
minst två års yrkeserfarenhet av kommunens hemsjukvård. I händelse av att det inte 
skulle gå att få tillräckligt med deltagare som var distriktssköterskor, beslöts det att stu-
dien även kunde inkludera sjuksköterskor med eller utan annan specialistutbildning, ef-
tersom sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård arbetar med sömnbesvär oavsett om 
de har specialistutbildning eller inte. Författarna begränsade studien till att omfatta de 
som arbetar med vuxna patienter i kommunens hemsjukvård, eftersom majoriteten av 
inskrivna patienter är vuxna.  

Först kontaktades verksamhetschefer för tre kommuner i Västsverige via e-post och till-
frågades om hjälp att hitta lämpliga deltagare till studien.  Efter tre veckor kontaktades 
verksamhetschef för en fjärde kommun för att öka möjligheten att uppnå önskat antal 
deltagare. Verksamhetscheferna fick ett särskilt informationsbrev med bifogad blankett 
för skriftligt samtycke till insamling av data (Bilaga 1). Samtliga verksamhetschefer 
godkände datainsamling skriftligt och skickade i sin tur ut förfrågan till sjuksköterskor-
na i respektive kommun. Kontaktuppgifter och svar om deltagande förmedlades i vissa 
fall av verksamhetschef eller vårdchef, medan en del av deltagarna tog kontakt själva 
per e-post. En kontakt förmedlades av en kollega till deltagaren. Deltagarna kontaktades 
per e-post eller per telefon för att boka tid för intervju. Särskilt informationsbrev med 
detaljer om studiens genomförande skickades per e-post till varje deltagare innan inter-
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vjuerna gjordes (Bilaga 2). Deltagarna lämnade skriftligt samtycke om sitt deltagande. 
Intervjuguiden skickades inte ut till deltagarna i förväg.  

Sju sjuksköterskor anställda i tre olika kommuner deltog i studien. Sex var kvinnor och 
en var man. Sex var specialistutbildade, varav fem distriktssköterskor och en psykiatri-
sjuksköterska. Deltagarna var mellan 41-60 år, hade mellan 7-37 års yrkeserfarenhet 
som sjuksköterskor och mellan 5-18 års yrkeserfarenhet av kommunens hemsjukvård. 
Den ursprungliga målsättningen var att ha åtta deltagare, men bedömningen gjordes att 
sju intervjuer var tillräckligt för att svara på studiens syfte.  

Formen av intervju som tillämpades var en halvstrukturerad intervju. En halvstrukture-
rad intervju kännetecknas av att intervjufrågorna är öppna och att intervjuaren kan an-
vända sig av så kallade sonderande frågor för att få informanten att berätta mer. Förde-
len med halvstrukturerade intervjuer är att de ger förutsättningar till att få fram data av 
hög kvalitet tack vare en kombination av struktur och flexibilitet (Gillham 2008, s.103). 
En intervjuguide skapades (Bilaga 3) och en provintervju gjordes då frågorna behövde 
testas (Gillham 2008, ss. 44, 106-107). Provintervjun föranledde inte att intervjufrågor-
na behövde ändras och provintervjun inkluderades således i studien.  

Författarna utförde fyra respektive tre intervjuer var. Författarna valde att intervjua del-
tagarna var för sig för att inte riskera att informanterna skulle uppleva sig vara i under-
läge gentemot intervjuarna och att det i sin tur kunde påverka svaren. Intervjuerna tog 
mellan 26-45 minuter. Deltagarna fick välja plats för intervju. Alla intervjuer utfördes 
på deltagarnas arbetsplatser förutom en som utfördes på annan plats. Den ena författaren 
spelade in intervjuerna på diktafon medan den andra spelade in på surfplatta. Den för-
fattare som utfört intervjun var den som transkriberade intervjun.  

Etiska överväganden 
Forskningsetiska principer tillämpades enligt det som anges i Helsingforsdeklarationen 
(World Medical Association 2013), det vill säga krav på informerat samtycke, frivillig-
het till att delta, konfidentialitet, skydd av den enskildes integritet. Deltagarna i förelig-
gande studie gavs skriftlig information om vad deltagande i studien innebar och att de 
när som helst kunde avbryta deltagande utan förklaring, samt att insamlat material skul-
le hanteras konfidentiellt så att enbart handledare och författarna skulle få tillgång till 
det, samt avidentifieras i rapporteringen av studien så att deltagarens identitet eller ar-
betsplats inte skulle kunna kännas igen (Bilaga 2). Deltagarna informerades skriftligt 
om att insamlat material skulle raderas efter examination. Tillstånd för insamling av 
data inhämtades av verksamhetschefer för samtliga kommuner och deltagarna lämnade 
skriftligt samtycke till deltagande.  
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Dataanalys 
Transkriptionerna lästes flera gånger av båda författarna för sig för att få en känsla för 
innehållet. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012, ss. 189-191). Meningsbärande enheter identifierades 
och kondenserades för att därefter kodas och delas upp i kategorier. Författarna utförde 
först innehållsanalysen var för sig och sedan jämfördes resultatet med varandra. Det 
mynnade ut i 42 koder och sju kategorier (Bilaga 4).  

    

  
   Tabell 1. Exempel på analysförfarandet i innehållsanalysen.  

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån sju kategorier: orsak till sömnbesvär, läkemedel, åtgärder 
vid sömnbesvär, kommunikation, samverkan, kvalitetssäkring och organisation. Citaten 
från informanterna redovisas i kursiverad stil. 

Meningsbärande enhet Koncentrerad me-

ningsenhet

Kod Kategori

…när det gäller patienter som 
bor i ordinärt boende och har 

sömnbesvär alltså jag kan få till 
mig det via omvårdnadsperso-
nalen alltså nattpatrullen som är 

ute och säger att nu är det oro-
ligt här

Jag får till mig att pati-
enter har sömnbesvär 

via omvårdnadsperso-
nalen. 

omvårdnadsper-

sonal

Samverkan

… annars har inte vi som sjuk-
sköterskor något bra instrument 
liksom där patienten kan skatta 

sin sömn

Sjuksköterskor har ing-
et instrument för skatt-
ning av sömn.

Mätinstrument Kvalitetssäkring
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Orsak till sömnbesvär 

I sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med sömnbesvär betraktas det som en grund-
läggande och självklar uppgift att utreda orsaken till varför patienten har sömnbesvär. 
Vanliga orsaker till sömnbesvär uppges vara förändringar relaterat till åldrande och 
dygnsrytm, kronisk sjukdom, palliativ vård, psykisk ohälsa och kognitiv svikt. Sjukskö-
terskor upplever att sömnbesvär är vanligt bland äldre patienter som är inskrivna i 
kommunens hemsjukvård. I det naturliga åldrandet minskar sömnbehovet till 5–6 tim-
mar per natt. Den äldre personen är mindre fysiskt aktiv, tillvaron går långsammare och 
många äldre personer lever i ensamhet. Det är däremot speciellt viktigt för den äldre 
personen att ha kvalité på sin sömn. Att kartlägga patientens dygnsrytm och levnads-
mönster över dygnet är viktigt i utredningen av orsak till sömnbesvär. Det är inte ovan-
ligt att patienter vänder på dygnet exempelvis om de bor ensamma eller saknar något att 
sysselsätta sig med på dagtid. Om patienten går och lägger sig tidigt på kvällen så resul-
terar det i tidigt uppvaknande och tvärt om när de lägger sig sent. Om patienten sover på 
dagen, så minskar behovet av sömn på natten. Även årstidernas växlingar och livsstils-
faktorer kan påverka dygnsrytmen. Sjuksköterskor upplever att kroniska sjukdomar som 
diabetes mellitus, hjärtsvikt, arteriell insufficiens och sömnapné lätt kan orsaka sömnbe-
svär om de inte är optimalt behandlade. Faktorer som smärta, hunger och nocturi upp-
levs också som orsaker till störd nattsömn. I palliativ vård upplevs ofta orsakerna till 
sömnbesvär som multifaktoriella med besvär av både illamående, smärta, psykiska sym-
tom och existentiella frågeställningar. 

”…sedan är det väldigt många gamla som gärna sover tidigt på kvällen. Jag menar 
egentligen behöver du kanske inte sova mer än fem timmar eller sex när du är gammal 
och om du inte har mer behov vaknar du mitt i natten och då kan det vara lite rörigt 
hemma hos dem på morgonen” 

Informant 1 

”…diabetes är en sådan grej också som gör att folk håller på och sover dåligt. För att 
man håller på och så blir det högt och så blir det lågt och så blir det rekyleffekter och 
så måste man äta och du vet. Där är det också, då får man arbeta med grundproblema-
tiken till de här grejerna.”  

Informant 5 
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”…patienter som vårdas palliativt, vård i livets slut, där förekommer det många gånger 
ihop med oro, smärta, ångest och existentiella frågor och sådant, som gör att man har 
svårt att somna.” 

Informant 2 

Psykisk ohälsa i form av depression och ångest tas upp som en mycket vanlig orsak till 
sömnbesvär. Patienten kan tappa livsgnistan och dra sig undan. Dessa symtom leder ofta 
till svårt att somna eller att patienten stannar uppe på natten. Patienten kan känna sorg 
över att förlora nära och kära, sin bostad, tryggheten och att inte klara sig själv längre. 
Kognitiv svikt och demenssjukdom framkommer vidare som en vanlig orsak till sömn-
besvär. Det kan ge en förändrad tidsuppfattning hos patienten och även leda till en risk-
fylld situation om patienten exempelvis går ut på nätterna och inte hittar hem. Vid ut-
redning av bakomliggande orsaker finns exemplet på att en upplevd sömnbrist inte alltid 
är densamma som en faktisk sömnbrist. Patienten kanske sover ett normalt antal timmar, 
men upplever sig inte vara utvilad. Patientens upplevelse av sömnbrist spelar därmed en 
central roll. Det är inte heller ovanligt att det är personer i patientens omgivning, till ex-
empel hemtjänstpersonal, som upplever att patienten har sömnbesvär trots att patienten 
själv inte upplever det, vilket är viktigt att skilja på.  

”…när det blir depressionssymtom hos äldre, tappar livsgnistan och man tycker ingen-
ting är roligt och sådär då ser man så kommer sömnbesvären.” 

Informant 3  

”…sedan har vi patienter när det har varit mycket oro på nätterna och de har tagit sig 
ut och gått ut på nätterna och man kanske inte har någon diagnos men man börjar 
misstänka någon kognitiv svikt.” 

Informant 3 

”…men sen finns det ju faktiskt de som upplever själva att de har ett problem och 
kanske inte sover när de vill att de ska sova och då är det ju ett problem tycker jag, som 
de behöver hjälp med att lösa.”  

Informant 4 
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Läkemedel  

Sjuksköterskor kommer i kontakt med patientens läkemedel då patienten behöver hjälp 
med läkemedelshantering vid läkemedelsövertag och handräckning. Vid läkemedelsö-
vertag ansvarar sjuksköterskor för och säkerställer i samverkan med delegerad hem-
tjänstpersonal att patienten får sitt läkemedel vid rätt tidpunkt och rätt dos. Det före-
kommer att patienter använder naturläkemedel och sjuksköterskor behöver hantera även 
detta. Läkemedel mot sömnbesvär sätts in vid läkarbesök som patienten har eller när 
sjuksköterskor har kontakt med läkaren vid rond. Sjuksköterskor upplever ett ansvar att 
hålla läkaren informerad och återkoppla när medicineringen inte fungerar. Sjuksköters-
kor utvärderar medicineringens effekt efter både kortare och längre tid och ger patienten 
och hemtjänstpersonal möjligheten att ge återkoppling om biverkningar. Sjuksköterskor 
ser många nackdelar med att använda sömnmedel eftersom de ger risk för beroende, kan 
ge biverkningar och effekten avtar ofta med tiden. Om patienten tar läkemedlet för ti-
digt eller för sent på kvällen, så påverkar det nästkommande dag. Sömnmedel som tas 
vid olämplig tid kan till och med orsaka störningar i patientens dygnsrytm.  

”… jag får prata med patienten och följa upp, en vecka brukar jag tänka, då har de 
några dagar att testa. Jag säger alltid till patienten och även personalen där det är 
mycket personal att de får höra av sig vid behov innan naturligtvis […] Jag sätter ett 
fast datum för uppföljning men säger att ni får ju gärna ringa innan för man kan ju få 
biverkningar och så är det att man inte alltid behöver detta, och då ser man om de har 
tagit över huvud taget… om man har tagit många gånger för man ser att det hjälper.”  

Informant 2 

”…för det har man ju också märkt att ofta om man sätter in om det går så pass att man 
provar en sömntablett, så tar de sömntablett i några veckor varje dag och sedan funkar 
de inte och sedan är man tillbaka på ruta ett igen. Och då vill man ha en annan sömn-
tablett och det finns inte så många sorters sömntabletter att välja på.” 

Informant 6 

Sjuksköterskor ser det som viktigt att eventuella andra bakomliggande orsaker som ång-
est, depression och smärta behandlas, för ofta visar det sig att sömnbesvären går över 
om detta behandlas först. Andra läkemedel som patienten har kan också orsaka sömnbe-
svär, vilket är viktigt att beakta. Det framkommer att målsättningen för sjuksköterskor 
är att patienten inte ska använda sömnläkemedel utan att omvårdnads- och rehabilite-
ringsåtgärder ska prövas i första hand. Genom att ha läkemedelsgenomgång med di-
striktsläkare, vårdinventeringar samt att sjuksköterskor ifrågasätter mer, så minskar för-
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brukningen av sömnläkemedel. Sjuksköterskor upplever att detta är särskilt viktigt att 
beakta hos patienter med kognitiv svikt eller demenssjukdom. Sömnläkemedel undviks 
helst för dessa patienter eftersom det bland annat ger fallrisk. Sjuksköterskor upplever 
inte så sällan svårigheter med att få patienter att prova utan sömnläkemedel när de an-
vänt sådana en längre tid och det tar lång tid att trappa ur. Många patienter, särskilt äld-
re, har stor tilltro till sömnläkemedel och är rädda för att de ska sättas ut.   

”…man är mer observant på, man ifrågasätter det mer, innan löpte det liksom bara på 
att de hade en sömntablett, det har ju ändrats också i och med de här läkemedelsge-
nomgångarna man har.” 

Informant 7 

 ”…det verkar ju som den äldre personen är livrädd för att bli av med sina sömntablet-
ter, man har så stor tillit till sömntabletter.” 

Informant 3  

Anhöriga, omvårdnadspersonal och patienten själv kan utöva påtryckningar på sjukskö-
terskor om att sömnläkemedel skall sättas in. Det finns också fall där det inte går att 
undvika sömnläkemedel och ibland kan det rent av vara det bästa alternativet för patien-
ten, vilket sjuksköterskor då måste acceptera. Det upplevs ändå som att det viktigaste är 
att omvårdnads- och rehabiliteringsåtgärder provats först. Sömnläkemedel kan vara av 
nytta för patienten om de används på rätt sätt, som tillfälligt för att bryta svåra sömnbe-
svär. Sömnläkemedel kan skapa ett etiskt dilemma och ge sjuksköterskor dåligt samve-
te. Detta beror på att sjuksköterskor är starkt medvetna om att sömnläkemedel helst inte 
bör användas, men upplever att det inte alltid finns något val.  

”…anhöriga tycker många gånger också och så vill patienten jättegärna ha sömntablett 
också och då är det jättesvårt att stå emot. Då provar man ju det. Sedan fungerar det ju 
ibland också bra, såklart. Fast man ska ju undvika.” 

Informant 6 

”Och ibland så får man ge upp. Alltså det är så att man tycker inte kanske att en person 
ska ha särskild medicin eller tabletter, sömntablett, men det känns helt enkelt så att nä, 
den mår bäst med det… Man kan inte komma tillrätta med de problemen som den per-
sonen har utan att de behöver ha nånting så. Och då får man ta det också.” 
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Informant 7  

Åtgärder vid sömnbesvär 

Det framkommer att sjuksköterskor använder sig av olika slags omvårdnadsåtgärder vid 
sömnbesvär. Betydelsen är stor av att se över patientens rörelse-, sov- och matmönster. 
Sömnen handlar inte bara om natten, utan lika mycket om dagen. Patienten behöver sin 
sömn för att orka med dagen och sömnen ger ett ökat välbefinnande. Om sömnbesvären 
bedöms bero på inaktivitet, behövs det åtgärder för att skapa en innehållsrik och me-
ningsfull vardag för patienten. Dagvård eller fler besök av hemtjänstpersonalen kan be-
hövas för aktivering av patienten. Beroende på orsaken till patientens sömnbesvär, så 
kan sjuksköterskor lägga in om nattillsyn för patienten för att inge trygghet. Korttidsbo-
ende eller särskilt boende kan komma ifråga hos patienter med kognitiv svikt eller de-
menssjukdom om omvårdnadsåtgärder i hemmet inte visar sig vara tillräckligt.  

”Dels är det ju att man uppmanar dem att ha en aktiv dag före kvällen så att säga, så 
att man får en naturligare sömn, gärna då… ofta när man bor i sin egen, sitt egna bo-
ende, många av dem har möjlighet att kunna förflytta sig själva och kunna utföra nån 
slags rörelse så att säga och det är ju det första man uppmanar till.” 

Informant 7 

”…är det bekymmer på nätterna så då blir det i regel dagvård och fortsätter bekymren 
på nätterna så blir det mer att det blir ett annat boende. Det är svårt att komma tillrätta 
med sömnbesvär på riktigt dementa för det blir en för stor risk att ha dem hemma då.” 

Informant 6 

Sjuksköterskor använder sig av sömnhygieniska principer, som att hjälpa patienten att 
se över miljön i sovrummet och att undvika koffeinhaltiga drycker för sent på kvällen. 
Många patienter kan få råd och även hjälp av hemtjänstpersonal att exempelvis prova 
varm mjölk om de inte kan komma till ro. Ibland kan till synes enkla saker som en dålig 
säng vara orsak till att patienter sover dåligt och då behöver detta åtgärdas. Det är av 
stor vikt att omvårdnadsåtgärder anpassas individuellt för varje patient. Nattliga till-
synsbesök hos patienten kan vara positivt, men det är viktigt att det sker vid lämplig 
tidpunkt annars kan det istället ge motsatt effekt. Det framkommer att samtal är en ef-
fektiv omvårdnadsåtgärd vid sömnbesvär orsakade av oro och ångest. Det är inte möj-
ligt för sjuksköterskor att ta alla sådana samtal själv, utan det är ofta hemtjänstpersonal 
som gör det. Sjuksköterskor är medvetna om att för att åtgärder ska kunna bli fram-
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gångsrika, så är det nödvändigt att patienten samtycker och vill det själv, så självbe-
stämmande blir därmed en avgörande faktor. Ibland behöver även en gräns dras för vad 
som är rimligt att göra inom området sömnbesvär, ifall olika åtgärder prövats, men pati-
enten ändå inte blir nöjd. 

”…sen när hon ändå inte somnar hm då ringer hon mina kollegor på natten då får hon 
lite tips att hon ska ta en liten varm choklad eller en varm mjölk eller nåt så att det blir 
lite lättare att komma till ro.” 

Informant 2 

”…det här med besök av hemtjänsten och så, att om man har besök på natten till exem-
pel, det kan ju vara bra men det kan också vara dåligt, för det är ju många som vaknar 
av besöken i sig […] det är något man också får tänka på och försöka styra så det blir 
rätt tider.” 

Informant 5 

Kommunikation 
  

Kommunikation spelar en framträdande roll i sjuksköterskors arbete med sömnbesvär. 
Kommunikation med patienten sker både på sjuksköterskors och patientens initiativ, via 
telefonsamtal och hemsjukvårdsbesök. Sjuksköterskor diskuterar och informerar patien-
ten om hur sömnläkemedel skall tas, om dess biverkningar och utsättningssymtom, 
sömnhygieniska principer, livsstil och ger andra egenvårdsråd för att avhjälpa och lindra 
sömnbesvär. Sjuksköterskor informerar också vidare om förebyggande och förväntat 
förlopp, där det är aktuellt, så att patienten är trygg och kan återkomma när behov upp-
står. Det upplevs att informationen kan leda till ett lärande hos patienten. Att patienten 
upplever förtroende och trygghet i sitt möte med sjuksköterskor är avgörande. Det kan 
leda till att sjuksköterskor får många samtal från patienten, då han eller hon berättar om 
sin situation, för fram behov av hjälp och blir bekräftad. Information handlar inte enbart 
om att ge, utan även om att inhämta, vilket kan vara en utmaning i vissa fall. Ett exem-
pel utgör om patienten inte vill besvära och därför inte berättar om sina sömnbesvär. 
Sjuksköterskor är beroende av att inhämta information ifrån patienten för att kunna ut-
värdera.  

”… så i början är det viktigare att de känner en trygghet med dem som jobbar, ja den 
sjuksköterska som jobbar då, den personal som jobbar, det är viktigare i början än att 
ändra på nånting så att säga.”  
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Informant 7 

”…men jag har ju patienter också som inte har sömntablett såklart men de kan inte hel-
ler uttrycka om de har sovit gott eller inte eller bor i hus ganska ensligt du vet så där. 
Så att man vet inte om de sover så bra, kan vara lite trött och hängig på dagen också så 
det vet man ju inte om de är lite gamla, äldre eller så men eller om det är för att de inte 
har sovit eller om de äter för dåligt det kan man också bli trött av.” 

Informant 1 

Motivation framkommer som en nyckel till förändring. Sjuksköterskor upplever att en 
förändring kan komma till stånd genom att möta patienten där han eller hon är, så att 
patientens egen drivkraft ger motivation till förändring. Alla patienter är dock inte moti-
verade till att ta emot hjälp beroende på orsaker som oro, ångest och kognitiv svikt. 
Sjuksköterskor försöker att hjälpa patienten i rätt riktning men det finns perioder då pa-
tienten inte är mottaglig för information och då får sjuksköterskor acceptera att släppa 
taget och försöka igen senare.  De största svårigheterna och utmaningarna upplevs före-
ligga vid kognitiv svikt och demenssjukdom. Motiverande samtal, rådgivning och in-
formation som kan fungera för andra patienter, fungerar ofta inte i dessa situationer. Pa-
tientens självbestämmande och egna vilja är också avgörande för motivationen, men ett 
empatiskt förhållningssätt av sjuksköterskor har även stor betydelse.  

”…sådana fall där det är svårt, speciellt när de har lite lätt kognitiv störning eller de 
har börjat svikta kognitivt. Så det är väl de personerna som jag har haft störst problem 
med när det gäller sömnmedel och utsättande av sömnmedel. Det hjälper inte hur myc-
ket tid du lägger, hur mycket motiverande samtal man har, att man hela tiden följer upp 
och finns där och kan komma med knep och tips för de kan liksom inte, ja, det är de 
största problemen, tycker jag.” 

Informant 7 

”…man försöker lite man får inte ge upp heller. Det gör vi inte men man kan inte styra 
alla hur mycket som helst. Ibland får man släppa det lite och så kommer man igen se-
dan efter ett tag” 

Informant 1 

”Det är just att de känner att man är engagerad och att man bryr sig. För då, även om 
man har deras åsikter tvärtom mot ens egen så är… känner de sig sedda och bekräftade 
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och att nån bryr sig och att man kan motivera det, eller ja att man är engagerad så är 
det sällan utan att det fungerar.” 

Informant 7   

Samverkan 

Sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård är inte ensamma i arbetet med sömnbesvär, 
utan det sker i samverkan med hemtjänstpersonal, läkare, anhöriga och andra yrkes-
grupper som arbetsterapeut, fysioterapeut och ibland psykolog. Det innebär även sam-
verkan mellan sjuksköterskor som arbetar på dagen och nattsjuksköterskor. Sjukskö-
terskor har också samverkan med anhöriga och det är viktigt med individuellt anpassad 
information även till anhöriga för att alla ska sträva åt samma håll. Hemtjänstpersonal 
känner oftast patienten bäst och kan nästan få en roll som anhöriga och uppmärksammar 
sjuksköterskor på att patienten har sömnbesvär. Sjuksköterskor har ett nära samarbete 
med hemtjänstpersonal, nattpatrull, boendestöd och personliga assistenter. De utbyter 
erfarenheter om vad patientens sömnbesvär kan bero på. Hemtjänstpersonalens observa-
tioner och rapportering är en förutsättning för sjuksköterskors arbete, eftersom de träffar 
patienterna mycket oftare under dygnet. Det är viktigt att de återkopplar om när och var-
för åtgärder för sömnbesvär sätts in, eftersom de ofta utför omvårdnadsåtgärderna. Un-
dervisning riktad till hemtjänstpersonal om till exempel äldre och läkemedel hjälper 
dem att förstå risker och biverkningar med läkemedelsbehandling. Sjuksköterskor upp-
lever som patientansvariga en skyldighet att hjälpa patienten.  

”…man får ju hjälpa dem när man tar på sig ett sådant PAS ansvar.” 

Informant 2 

”…då får man ju prata med dem lika mycket som man gör med personal och den som 
det gäller, om man säger så. Det är lika viktigt. Helst när det är makar, när det är två 
personer som lever ihop… då är det lika viktigt att ha med en anhörig på precis samma 
tåg som… den fyller en lika viktig, lika viktig funktion för att få det till att fungera som 
personen som, som man behandlar.” 

Informant 7 

”…fast det är ju ändå en form av undervisning detta när man pratar med dem och för-
klarar och man går igenom olika alternativ både med dem själva och med då den om-
vårdnadspersonal som finns runtomkring dem… ju mer information alla har och strävar 
efter samma mål, ju bättre är det ju, det har ju bäst effekt då.” 
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Informant 7 

Samverkan i team är av stor betydelse exempelvis när något inte fungerar. I team samlas 
flera yrkeskategorier; hemtjänstpersonal, kontaktperson, biståndshandläggare, natt-
patrull, arbetsterapeut och fysioterapeut och där deltar också sjuksköterskor. Målet med 
team är att tillgodose patientens behov genom en helhetssyn på situationen. Teamet är 
en förutsättning för att ge patienten bästa möjliga vård. I teamarbetet kring sömnbesvär 
framträder patienten, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal som huvudrollsinnehavarna 
med andra professioner och anhöriga runtomkring. Sjuksköterskor har en tydlig sam-
ordnande roll i arbetet med sömnbesvär. Då omvårdnadsåtgärder inte hjälpt, kan läkare 
behöva kontaktas och sjuksköterskor är ofta länken mellan patienten och läkaren. Något 
som har stor inverkan är läkarens inställning till hur sömnbesvär ska behandlas. Att ha 
samma distriktsläkare under lång tid ger bättre förutsättningar än att det är olika läkare 
från gång till gång, eftersom en del läkare exempelvis inte vill prova utsättning av ett 
läkemedel som någon annan läkare har ordinerat.  

”…man får ju lyssna av sina kollegor när de säger att nu är patienten uppe igen och 
han kommer inte till ro, nämen vad står det för […] ser de att det inte fungerar nämen 
då får man ta kontakten med teamet… nu har jag fått till mig att patienten inte sover på 
nätterna, lyssna av kontaktpersonen.” 

Informant 3 

”…egentligen skulle jag vilja beskriva det som att vi har tre perspektiv. Dels är det ju 
mitt perspektiv som övergripande, som personal och sen har vi ett perspektiv från pati-
enten och sen har vi ju ytterligare ett och det är omvårdnadspersonalen.” 

Informant 4 

”…ja, jag är ju länken emellan… kanske läkaren om jag ska ta upp patienten på rond 
till exempel. Så brukar jag nog göra faktiskt, om jag får signalerna ifrån personal, så 
för det första så brukar jag kontrollera med kanske fler än en, titta i omvårdnadsan-
teckningarna, se vad det står, hur det ha sett ut innan, vad patienten för övrigt har för 
läkemedel och kanske prata med patienten eller kanske… förstås prata med patienten. 
Ja det är väl det viktigaste. Och sedan kan man ju diskutera med en läkare om det skall 
till något sömnmedel.” 

Informant 4 
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Kvalitetssäkring 

Det framkommer att sjuksköterskor saknar ett specifikt mätinstrument för att registrera 
och skatta sömn. I ett av de vanligaste kvalitetsregistren som används i kommunens 
hemsjukvård, Senior Alert, upplever sjuksköterskorna att det inte finns något fokus på 
sömn. Det som finns för sjuksköterskor att använda sig av och som upplevs fungera bra 
är kvalitetsregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjuk-
dom). Med hjälp av denna registrering kan patientens levnadsmönster kartläggas över 
hela dygnet. Nackdelen med instrumentet är att det kan kräva stora personalinsatser och 
den personal som registrerar behöver ha kännedom om patienten och vara iakttagande 
och uppmärksam. Sjuksköterskor upplever att det saknas fastställda riktlinjer och rutiner 
för arbete med sömnbesvär, men uppföljning betraktas som något av det viktigaste som 
sjuksköterskor kan göra för att det ska fungera. I vissa fall görs kontinuerlig uppfölj-
ning, men i andra fall görs ingen löpande uppföljning, så det kan skilja sig åt. Vid års-
kontroller sker en form av uppföljning.  

”…vi har ju även ett register som heter BPSD, och det är beteende störning vid psykisk 
sjukdom […]  jag kan tycka att den skattningsskalan är ganska bra att få ett hum om 
över dygnet, annars har inte vi som sjuksköterskor något bra instrument liksom där pa-
tienten kan skatta sin sömn för oss.” 

Informant 3 

”…just när det gäller rent för sömnbesvär har vi inte instrument så, utan det är ju en 
uppföljning som vi gör, ja, inför varje årskontroll och när man, när man håller på och 
försöka förändra något och tills man får det så att fungera bra, så följer man ju upp det 
löpande.” 

Informant 7 

Sjuksköterskor tar upp fallrisk som en riskfaktor som ökar vid samtidig användning av 
sömnläkemedel och som är viktig att prioritera. Där är det viktigt att väga för- och 
nackdelar, eftersom det finns risk för att patienten kan bli liggande länge på golvet 
hemma vid fall.   

” …någon som är vaken om nätterna som skall gå och kissa stup i kvarten. Om man då 
ger den här personen sömntabletter och så kanske den har ont så man petar i lite värk-
tabletter och så. Då blir väl den personen yr i huvudet antagligen och där har man ju 
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någon form av dilemma situation att visst kanske de sover lite bättre men riskerar att 
slå ihjäl sig när de springer fram och tillbaka till toaletten.” 

Informant 5 

”…och just när det är i hemmet så är det i regel mer mattor och det är mer trappor, så 
det är ju större fallrisk - i hemmet, plus att de om de skulle ramla så kan de bli liggande 
länge även om de har hemtjänsten som kommer och kollar till på natten. Det är större 
risker med sömntabletter hemma.” 

Informant 6 

Organisation 

Arbetet med sömnbesvär kan stöta på begränsningar och styras av de resurser som finns 
i organisationen. På natten finns inte samma resurser och personaltäthet tillgängliga som 
på dagen, vilket försvårar utförande av tidskrävande omvårdnadsåtgärder som exempel-
vis samtal. Det är svårt att ha samma kontroll i hemmet eftersom personal inte finns till-
gänglig hela tiden. Sjuksköterskor upplever att det är en stor skillnad mellan särskilt bo-
ende med bemanning dygnet runt och ordinärt boende. Geografiska avstånd kan utgöra 
hinder för omvårdnadsåtgärder, framför allt för nattpatrullen i glesbefolkade kommuner. 
Resurserna ser annorlunda ut i tätbebyggda kommuner där avstånden är kortare och 
möjliggör för många personer att bo kvar i ordinärt boende, medan andra som är bosatta 
i glesbygd måste flytta till särskilt boende framför allt då de drabbas av demenssjukdo-
mar och det blir för riskabelt för dem att vara ensamma.  

”…vi har ju inte den personaltätheten på, på natten som vi har på dagen, det är ju bara 
så att när det är natt så är det natt. Det finns inte samma resurser så att säga, tillgäng-
liga.” 

Informant 4 

På dagen kan patienten också ha få besök vilket skapar svårigheter i kartläggningen av 
patientens dygnsrytm. Patientansvar över ett stort antal gör att sjuksköterskor inte alltid 
träffar alla patienter regelbundet. Eftersom patienten inte har den tillsyn i ordinärt boen-
de som i särskilt boende, framkommer att sömnbesvär inte är lika lätt att arbeta med där 
som hos personer som bor på särskilt boende eller har personlig assistans. Tiden är en 
viktig faktor och tidsbrist kan leda till att sömnläkemedel används för att tid saknas till 
resurskrävande omvårdnadsåtgärder. Det krävs mycket tid av sjuksköterskor för att 
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uppmuntra en patient till andra åtgärder än farmakologiska. Sjuksköterskor upplever en 
påtaglig tidsbrist i kommunens verksamhet, vilket försvårar arbetet med sömnbesvär.  

”…hur dåligt sover hon om hon inte får dem det vet vi ju inte, det är ju ingen som är 
där på natten.” 

Informant 1 

”…jag har funderat kring just det här med sömntabletter och så, att man borde göra 
mycket annat först. Men sen har det ju med tidsbrist och så för våran del också. Ibland 
känner man att ja, det är enkelt att ta till tyvärr, att man ger sömntablett. Än att ta reda 
på bakgrunden och sitta ner och prata och höra vad som verkligen är – bekymret.” 

Informant 6 

”… sen är det ju lite synd i dagens vård och omsorg att det finns alldeles för lite tid att 
ägna sig åt människor vilket resulterar i att man träffar dem mindre och känner dem 
sämre och de får inte heller den uppmärksamhet och sällskap som de behöver av våran 
verksamhet.” 

Informant 5 

Hemtjänstpersonalens utbildningsnivå upplevs också ha betydelse för hur arbetet med 
sömnbesvär ska fungera, eftersom det upplevs mer och mer vanligt att hemtjänstperso-
nal som arbetar i kommunen saknar utbildning i omvårdnad. Vissa har heller ingen tidi-
gare arbetserfarenhet och saknar grundläggande kunskap om att arbeta med människor.  

”…nu är det regelmässigt inga människor som har någon erfarenhet alls och inte har 
haft något jobb heller innan och då är det klart att man inte har basal kunskap om att 
arbeta med människor då blir det ju en sådan här grej också svårare att arbeta med.” 

Informant 5 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Här diskuteras uppsatsens styrkor och svagheter utifrån kvalitetsbegreppen förförståel-
se, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 
ss. 187-197; Graneheim & Lundman 2004).  

Förförståelse 

Författarna till denna studie diskuterade begreppet förförståelse tillsammans med hand-
ledare före studiens genomförande för att bli medvetna om hur det skulle kunna ha in-
verkan på studiens resultat. Gillham (2008, s. 27) förklarar att det är oundvikligt att vi 
förstår och tolkar ny kunskap genom vår tidigare kunskap, men det gäller att vara med-
veten om det. Den ena författaren är yrkesverksam sedan ett antal år i kommunens hem-
sjukvård vilket skulle kunna öka risken för att förförståelse haft påverkan på innehållsa-
nalysen. Dock har den andra författaren inte arbetat i kommunens hemsjukvård, vilket 
kan kompensera och balansera upp detta. Innehållsanalysen och kodningen utfördes var 
och en för sig först, vilket minskar risken för att förförståelse skulle kunna påverka re-
sultatet på ett negativt sätt.  

Giltighet 

Exempel ges på analysprocessen i innehållsanalysen och citat från transkriptionerna, då 
detta enligt Graneheim och Lundman (2004) är ett sätt att underlätta bedömningen om 
studiens giltighet. Genom att be deltagarna berätta om ett eller flera patientfall från de-
ras vardag, synliggjordes deras arbete på ett tydligt sätt. Några av deltagarna upplevde 
det svårt att utgå ifrån specifika patientfall och berättade då i allmänna ordalag om van-
liga patientsituationer. De flesta intervjuerna utfördes i lugn miljö, men det förekom 
också att telefon ringde och någon kom in och hämtade saker, vilket tillfälligtvis kunde 
störa. Författarna diskuterade före intervjuerna faran med att deltagarna inte skulle del-
ge negativ information. Ett sätt att minska risken för detta var att intervjuerna aldrig ut-
fördes två och två av författarna, för att undvika att framskapa en obekväm situation för 
informanterna. I intervjuerna framkom både svårigheter och möjligheter i arbetet med 
sömnbesvär. 
   
Urvalet av deltagare till studien gjordes enligt inklusionskriterierna, det vill säga minst 
två års erfarenhet av arbete i kommunens hemsjukvård, ordinärt boende. Det var sju del-
tagare som anmälde intresse och samtliga inkluderades i studien då författarna upplevde 
att de lämpade sig väl och för att undvika tidsbrist. Ingen avbröt deltagande, så det upp-
stod därmed inget bortfall. Det går inte att bedöma om urvalet var representativt, då för-
fattarna till denna studie inte kände till det totala antalet sjuksköterskor som var anställ-
da i respektive kommun. Granheim och Lundman (2004) framhåller vidare att giltighe-
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ten stärks av att deltagarna har varierande ålder, kön och erfarenhet. En svaghet kan så-
ledes vara att inga sjuksköterskor yngre än 41 år deltog, samt att alla utom en var kvin-
nor. Däremot kan det betraktas som en styrka att deltagarna var erfarna och kände väl 
till problematiken med sömnbesvär, vilket gav innehållsrika intervjuer. Det kan ses som 
en styrka att deltagarna kom från tre olika kommuner. Svaren visade att samma företeel-
ser framkom oberoende av vilken kommun de kom ifrån. De flesta deltagarna var di-
striktssköterskor, dock inte alla. Det kan diskuteras om resultatet blivit annorlunda ifall 
enbart distriktssköterskor hade inkluderats. Författarna resonerade dock att alla sjukskö-
terskor i kommunens hemsjukvård arbetar med sömnbesvär oavsett om de är distrikts-
sköterskor eller inte. Fördelen med att inte enbart inkludera distriktssköterskor var att 
det visar på att både sjuksköterskor med grundutbildning och sjuksköterskor med olika 
specialistutbildningar arbetar i kommunens hemsjukvård. 

Tillförlitlighet 

Författarna i denna studie har tidigare endast ufört mindre intervjustudier, så det fanns 
ett lärande i intervjuerna som utfördes. Författarnas intervjuteknik förbättrades från in-
tervju till intervju speciellt avseende uppföljande frågor. Där anser författarna ha lärt sig 
mest vad beträffar intervjuteknik. Det kan diskuteras om resultatet blivit annorlunda om 
en forskare med större erfarenhet av intervjustudier utfört intervjuerna.  
När författarna transkriberat sina respektive intervjuer, så lästes även den andres inter-
vjutranskriptioner. Därefter gjordes analys av samtliga intervjuer var för sig. Menings-
bärande enheter togs ut och koncentrerade meningsenheter och koder som bedömdes 
svara mot syftet formades. Därefter jämförde författarna varandras analyser och kom 
fram till att mycket var likt och i övrigt kompletterade den ena författarens analys den 
andras. Kategorier skrevs ned av båda författarna och justerades tills de kändes naturliga 
och bedömdes svara på syftet. Fördelen som sågs trots att författarna bor geografiskt en 
bit ifrån varandra, var att båda fick reflektera självständigt först innan meningsbärande 
enheter, koder och kategorier jämfördes och författarna enades om ett slutresultat. Båda 
har därmed haft en stor delaktighet i resultatet. Författarna har haft omfattande kontakt 
via telefon och e-post med varandra och med handledare under arbetets gång.    
Det kan diskuteras om resultatet blivit annorlunda om antalet deltagare hade varit större, 
vilket hade krävt rekrytering över längre tid. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 
finns dock en risk för inkonsekvens vid datainsamlingen om den sträcker sig över längre 
tid och data är omfattande. Kvale och Brinkmann (2014, s. 156) framhåller att ett för 
stort antal intervjuer kan göra det svårt att analysera dem på ett mer djupgående sätt.  
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Överförbarhet  

Bedömning av överförbarhet förenklas genom att ge en utförlig beskrivning av sam-
manhang, urval av deltagare, datainsamling och analysprocess, samt en innehållsrik re-
dogörelse av resultatet (Graneheim & Lundman 2004), vilket författarna strävat efter att 
göra. Det går inte att generalisera resultatet och det är inte målet med kvalitativ forsk-
ning. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det läsarens sak att avgöra om resultatet 
är överförbart till ett annat sammanhang. Det är viktigt att ha i åtanke att intervjuerna är 
utförda i ett begränsat geografiskt område med ett begränsat antal deltagare. Det är en 
början, men mer forskning behöver tillkomma för att utröna fenomenet att arbeta med 
sömnbesvär hos vuxna patienter i kommunens hemsjukvård.  

Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras utifrån sju kategorier: orsak till sömnbesvär, läkemedel, åtgärder 
vid sömnbesvär, kommunikation, samverkan, kvalitetssäkring och organisation, samt en 
rubrik med fokus på hållbar utveckling. 

Orsak till sömnbesvär 

Resultatet visade att kroniska sjukdomar och tillstånd ofta utgör bakomliggande orsaker 
till sömnbesvär. Ett av dessa tillstånd är smärta. Lindström, Andersson, Lintrup, Holst 
och Berglund (2012) rapporterade att både smärta och sömnbesvär är vanligt hos äldre 
personer i Sverige. Hela 77 procent av deltagarna som upplevt smärta under de senaste 
fyra veckorna hade även sömnbesvär. Hjärtsvikt framkom också som orsak till sömnbe-
svär, vilket överensstämmer med Johansson et al. (2012) i vars studie framkom en di-
rekt koppling mellan sömnbesvär och kardiopulmonella symtom som dyspné och nattlig 
hjärtklappning, men även smärta. Oavsett diagnos så hade fysiska symtom en direkt på-
verkan på sömnbesvär samt en indirekt påverkan på depressiva besvär. Psykisk ohälsa 
som depression och ångest upplevdes som en vanlig orsak till sömnbesvär i denna stu-
die. Rössler et al. (2017) fann att personer som upplevde sömnbesvär, oavsett typ av 
sömnbesvär, hade större sannolikhet att ha samtidig depression. Personer med allvarliga 
sömnstörningar hade en högre förekomst av generaliserat ångestsyndrom och symtom 
på dystymi. Stephan, Sutin, Bayard och Terracciano (2017) påvisade ett samband mel-
lan en subjektiv upplevelse av att vara gammal ovsett kronologisk ålder och ökade 
sömnbesvär över tid, vilket delvis förmedlades av depression, ångest och kroniska till-
stånd.  

Ytterligare en sjukdom som kom upp som orsak till sömnbesvär i denna studie var dia-
betes. Detta bekräftas av Luyster och Dunbar-Jacob (2011) som fann sömnbesvär van-
ligt förekommande hos vuxna personer med diabetes typ 2. Kognitiv svikt togs också 
upp av deltagarna i denna studie som orsak till sömnbesvär. Elwood et al. (2010) utför-
de en studie med män i åldern 55-69 år och fann att dagtrötthet och sömnstörningar var 
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förutsägande för både vaskulär demens och kognitiv svikt av vaskulär genes utan de-
menssjukdom. Beaulieu-Bonneau och Hudon (2009) fann också att sömnstörning var 
vanligt hos personer med mild kognitiv svikt. Deltagarna i denna studie identifierade 
även förändringar i sömnmönstret relaterat till åldrande som orsak till sömnbesvär och 
att själva upplevelsen av sömnbesvär också är en faktor som påverkar. Larsson och 
Rundgren (2010, ss. 309-310) påpekar att äldre personer kan uppfatta åldersförändring-
ar i sömnmönstret som sömnbesvär. De sover kortare tid vilket gör att de istället ligger 
vakna i sängen längre än förut, vilket de tolkar som sömnbesvär. Nocturi framkom ock-
så som en vanlig orsak till sömnbesvär. Enligt Larsson och Rundgren (2010, s. 311) kan 
ökad urinproduktion bero på både åldrande, behandling med vätskedrivande läkemedel 
och kroniska sjukdomar som hjärtsvikt och diabetes. Socialstyrelsen (2016, s. 16) beto-
nar ansvaret för utredning och behandling av blåsdysfunktion, vilket är en kompetens 
som ingår i distriktssköterskans utbildning.  

Läkemedel 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna såg det som viktigt att beakta att läkemedel 
kan vara bakomliggande orsak till sömnbesvär. Enligt Kragh och Midlöv (2013, s. 133) 
är det vanligt att äldre personer kan få sömnbesvär av exempelvis SSRI-preparat, korti-
son och betablockerare. Läkemedelsbehandling och läkemedelshantering intog en cen-
tral roll i sjuksköterskans arbete med sömnbesvär genom att det framför allt är sjukskö-
terskan som följer upp hur behandling fungerar och förmedlar detta till läkaren. Johans-
son-Pajala, Jorsäter Blomgren, Bastholm-Rahmner, Fastbom och Martin (2016) inter-
vjuade sjuksköterskor i kommunens äldreomsorg där det framkom att sjuksköterskan 
fungerar som medlare för att övervaka patienternas läkemedelsbehandling och läkeme-
delshantering. I distriktssköterskans kompetens ingår att ha en fördjupad kunskap om 
vanliga sjukdomar och symtom, samt även en fördjupad kunskap om läkemedel, bland 
annat om dess biverkningar (Distriktssköterskeföreningen 2008, s. 11) vilket är värde-
fullt i utredning av orsakerna till sömnbesvär. Resultatet visade att sjuksköterskor upp-
levde att många patienter hade en stor tilltro till sömnläkemedel och var rädda för att 
förlora det. Enligt SBU (2010, s. 276) kan patienter uppleva sömnläkemedel som en 
trygghet, vilket kan skapa ett psykologiskt beroende.  

Åtgärder vid sömnbesvär 

Att utreda sömnbesvären framstod som en självklarhet för sjuksköterskorna i denna stu-
die. Bedömning och utredning betonas också av Rose, Fagin och Lorenz (2010) särskilt 
med tanke på patienter med demenssjukdom. I denna studie framkom att sömnbesvär i 
samband med kognitiv svikt och demenssjukdom upplevdes som svårast att hantera och 
komma till rätta med. Detta understöds av Kinnunen, Vikhanova och Livingston (2017) 
i en systematisk litteraturöversikt där studier om både farmakologiska och icke-farma-
kologiska behandlingsmetoder ingick. Studierna visade att frågan om effektiva och säk-
ra kliniska behandlingsalternativ för personer med demenssjukdom ännu ej är löst. I re-
sultatet till föreliggande studie framkom att samtal var en åtgärd som betraktades som 
effektiv vid sömnbesvär orsakade av oro. I distriktssköterskans kompetens ingår färdig-
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het i samtalsmetodik (Distriktssköterskeföreningen 2008, s. 11), men det är oftast om-
vårdnadspersonal och i vissa fall nattsjuksköterska som tar sådana samtal, eftersom pa-
tientansvarig sjuksköterska oftast har många patienter och begränsat med tid. 

Kommunikation 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att kommunikation hade en framträdan-
de roll i arbetet med sömnbesvär. I en studie av Huang, Liao, Chang och Lai (2017) från 
Taiwan undersöktes sjuksköterskestudenters inställning till att undervisa om sömnhygi-
eniska principer. Via ett frågeformulär så skattade studenterna sin egen sömnkvalité, 
kunskaper om sömn och attityder till sömnhygieniska principer undersöktes. Ungefär 64 
procent av studenterna gav sömnhygieniska råd under sin praktik samtidigt som sömn-
läkemedel gavs. Det som försvårade var brist på kunskap och tid samt motstånd till råd 
hos patient eller anhörig. De studenter som skattade sin sömn som god och hade bra 
kunskap och attityd till sömnhygieniska principer var de som gav mest undervisning. 
Författarna till denna studie menar att det är viktigt att tänka på att sjuksköterskor på 
grund av egna erfarenheter lägger olika vikt vid rådgivning och undervisning. I resulta-
tet framkom vidare att en avgörande faktor i arbetet med sömnbesvär var patientens mo-
tivation och att sjuksköterskor ibland fick acceptera att förändring ej gick att genomföra. 
Statens Beredning för Medicins Utvärdering (2010, s. 335) påpekar att patienter kan 
uppleva det som en kränkning mot deras integritet ifall hälso- och sjukvårdpersonal för-
söker få dem att förändra sin livsstil, men å andra sidan kan information om hur 
livsstilsförändringar kan förbättra sömnen öka patienternas kontroll över sina liv, vilket 
stärker deras autonomi. Dock innebär autonomi också att patienterna själva måste få 
avgöra om de vill göra en livsstilsförändring eller inte.  

Samverkan 

Betydelsen av samverkan i team med andra yrkesgrupper som läkare och hemtjänstper-
sonal var tydlig i resultatet av denna studie. Sjuksköterskorna fick ofta reda på av hem-
tjänstpersonal om patienten hade sömnbesvär och var därmed beroende av deras obser-
vationer och insatser, vilket understöds av Josefsson (2010, ss. 20, 24-25). Läkarens in-
ställning till behandling av sömnbesvär kunde utgöra både hinder och möjlighet för 
sjuksköterskan, beroende på om läkaren föredrog farmakologisk eller icke-farmakolo-
gisk behandling. Sivertsen, Nordhus, Bjorvatn och Pallesen (2009) påvisade i en norsk 
studie där allmänspecialister deltog, att råd om sömnhygien var det vanligaste behand-
lingsalternativet de använde sig av, men att sömnläkemedel förskrevs ändå i stor ut-
sträckning. Allmänspecialisterna bedömde sömnbesvären i 93 procent av fallen genom 
att ta upp anamnes, medan validerade mätinstrument jämförelsevis användes i ca 8 pro-
cent av fallen. Antidepressiva läkemedel ansågs som den bästa behandlingen vid lång-
variga sömnbesvär, medan sömnläkemedel ansågs effektivast vid kortvarig behandling.  
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Kvalitetssäkring 

Resultatet visade att validerade mätinstrument för sömnbesvär är något som sjukskö-
terskor i kommunens hemsjukvård saknar som verktyg i arbetet med sömnbesvär. 
Gustafsson, Mattsson, Dubbelman och Snöljung (2014) fann i en intervjustudie att sjuk-
sköterskor i kommunens hemsjukvård uttryckte en önskan att arbeta evidensbaserat men 
att de saknade stödjande strukturer för att kunna göra detta. Författarna till denna studie 
tror att mätinstrumentet Insomnia Severity Index (Morin, Belleville, Bélanger & Ivers 
2011) som används på vårdcentraler skulle kunna användas även i kommunens hem-
sjukvård. Det finns dock ett annat mätinstrument MISS (Minimal Insomnia Symptom 
Scale) är en mer kortfattad självskattningsskala som testats av flera forskare i Sverige 
med resultat som indikerar att den skulle kunna vara användbar för screening av sömn-
besvär hos vuxna i både lägre och högre ålder. Den är utvecklad ifrån det mer omfattan-
de mätinstrumentet Uppsala Sleep Inventory (Broman, Svedje, Mallon & Hetta 2008; 
Hellström, Hagell, Fagerström & Willman 2010; Westergren et al. 2015). Författarna till 
denna studie tänker sig att MISS skulle kunna fungera som ett första verktyg för sjuk-
sköterskor och distriktssköterskor i kommunens hemsjukvård i arbetet med sömnbesvär 
hos vuxna patienter.  

Organisation 

Begränsningar i organisationens resurser var något som utgjorde hinder för de omvård-
nadsåtgärder som rekommenderas vid sömnbesvär. Flera deltagare upplevde en tydlig 
skillnad mellan särskilt boende och ordinärt boende vad beträffar möjligheter till att ar-
beta med sömnbesvär, eftersom personer bosatta på särskilt boende har personal i närhe-
ten hela tiden. Detta andra förutsättningar att följa patientens livsmönster över dygnet. 
Norell, Ziegert och Kihlgren (2012) påvisade i en kvantitativ studie att äldre personer 
bosatta på särskilt boende gavs mer tid avseende delegerad omvårdnad än äldre perso-
ner i ordinärt boende. Tidsbrist upplevdes av sjuksköterskorna i denna studie som ett  
hinder både för dem själva och för andra yrkeskategorier som hemtjänstpersonal. Detta 
är i linje med Wilhelmsson och Lindgren (2009) i vars studie distriktssköterskor fram-
höll tidsbrist, för stort antal patienter, underbemanning och bristande ekonomiska resur-
ser i organisationen som hinder för att kunna arbeta hälsofrämjande. Omvårdnadsåtgär-
der rekommenderas i första hand för behandling av sömnbesvär enligt regionala riktlin-
jer (Västra Götalandsregionen 2016), men resultatet i denna studie visar att resurser som 
tid och personal saknas ofta, vilket även bekräftas i slutrapporten av Västra Götalands-
regionens (2016) projekt att minska förskrivning av sömnläkemedel. Författarna till 
denna studie ser här en diskrepans mellan riktlinjerna och de resurser som kommunerna 
har till sitt förfogande.  

Studiens betydelse för vård och vårdande 

Resultatet i denna studie visar ett behov av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder i arbe-
tet med sömnbesvär i kommunens hemsjukvård. Författarna hoppas att det kan bidra till 
att kommuner börjar efterfråga validerade mätinstrument och mer riktlinjer anpassade 
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till kommunens hemsjukvård för att arbetet med sömnbesvär ska kunna utvecklas. 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 31) framhåller vikten av att inte endast be-
handlingar, utan att även omvårdnadsåtgärder ska ha ett vetenskapligt underlag, ef-
tersom dagens vård präglas av ökande krav, men krympande resurser.  

Hållbar utveckling 

Regeringskansliet (2016) beskriver att begreppet hållbar utveckling har tre dimensioner; 
miljömässig, social och ekonomisk. Sömnbesvär är ett växande samhällsproblem som 
kan få stora efterverkningar i form av ökade kostnader för samhället, men också i form 
av mänskligt lidande. Enligt Kjällström, Håkansta och Hogstedt (2005, s. 233) styr före-
tag som är vinstdrivande forskning och produktion av läkemedel. De lägger stor vikt vid 
ekonomiskt intressanta läkemedel för stora patientgrupper på bekostnad av medicine-
ring mot ovanligare sjukdomar och till resurssvaga grupper. I marknadsföring missgyn-
nas aktiviteter som är hälsofrämjande. Den vetenskapliga utvecklingen, spridning av 
kunskap och frihandel har gynnat människor i höginkomstländer och lett till förbättrad 
hälsa och ökad livslängd men den har också bidragit till ökade kostnader för större 
vårdbehov (Kjällström, Håkansta & Hogstedt 2005 ss. 219, 257). I ett konkurrensdrivet 
samhälle riskerar miljön att nedprioriteras (Kjällström, Håkansta & Hogstedt 2005 s. 
159). 

Författarna till denna studie ser att det är nödvändigt att arbeta förebyggande mot sömn-
besvär för att säkerställa en hållbar utveckling för vårt samhälle. Då behövs verktyg för 
screening av sömnbesvär i likhet med de validerade instrument som redan finns för fö-
rebyggandet av andra tillstånd som exempelvis undernäring. Det behöver även skapas 
bättre förutsättningar för de icke-farmakologiska behandlingsmetoder som rekommen-
deras för att säkerställa en hållbar framtida utveckling i en växande befolkning, där an-
delen äldre personer ökar. Författarna till denna studie föreslår fler kvalitativa studier ur 
sjuksköterskors perspektiv på arbete med sömnbesvär, både i kommunens hemsjukvård 
men även på vårdcentral och i slutenvård. Författarna föreslår även kvantitativa studier 
som enkätstudier över vilka metoder som används vid sömnbesvär i kommunens hem-
sjukvård.  

Slutsatser 
Sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård strävar efter att använda sig av omvårdnads-
åtgärder som sömnhygien vid sömnbesvär hos vuxna patienter, men detta försvåras ofta 
av begränsningar i resurser vad beträffar tid och personaltäthet inom organisationen och 
avsaknad av validerade mätinstrument. Fortsatt forskning är nödvändig för att utveckla 
möjligheterna för sjuksköterskor att arbeta evidensbaserat med sömnbesvär hos vuxna 
patienter i kommunens hemsjukvård. Vår övergripande slutsats är att sjuksköterskor bi-
drar med kompetens och inger trygghet i arbetet med sömnbesvär hos vuxna patienter i 
kommunens hemsjukvård. 
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!                                                                 
Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling   

Vi, Maria Källgren och Liselotte Sonedahl, studerar till distriktssköterskor vid 
Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi 
en magisteruppsats på avancerad nivå. 

Syftet med vår magisteruppsats är att fördjupa kunskaper om distriktssköterskans 
upplevelser av sömnbesvär hos vuxna patienter i kommunens hemsjukvård. Därför 
planerar vi göra åtta enskilda intervjuer med i första hand distriktssköterskor, men även 
sjuksköterskor är välkomna att delta. De distriktssköterskor och sjuksköterskor vi söker 
bör ha varit yrkesverksamma i två år i kommunens hemsjukvård, ordinärt boende.  

Intervjuerna kommer att ske hösten 2017, under veckorna 38–41 på arbetsplatsen eller 
enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknas till 40–60 minuter. Intervjuerna 
kommer att ljudinspelas, som raderas efter att magisteruppsatsen examinerats. Att 
medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 
material hanteras konfidentiellt och kan inte i magisteruppsatsen varken spåras till den 
intervjuade eller till arbetsplatsen.  

Vi vore tacksamma för Din hjälp att hitta distriktssköterskor och sjuksköterskor som vill 
delta i studien. Bifogat formulär om godkännande finns på sida två och skickas till 
nedanstående adress.  

Vi uppskattar svar från de distriktssköterskor och sjuksköterskor som vill delta, via mail 
eller telefon senast vecka 37. Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen 
att kontakta oss eller vår handledare.  

Med vänliga hälsningar 

Maria Källgren                                                               Liselotte Sonedahl 
Örbyvägen 15                                                                 Leg. sjuksköterska 
511 61 Skene                                              hjortronvagen1@live.se 
Leg. sjuksköterska                         Mobil: xxxx-xxxxxx  
mariakallgren80@gmail.com   
Mobil: xxxx-xxxxxx    

Karin Josefsson Leg. sjuksköterska 
Docent, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
Karin.josefsson@hb.se  
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Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Maria Källgren och 
Liselotte Sonedahl genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan 
beskrivits. 
Borås / 2017 

____________ 
Datum: 

_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
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!  

Informationsbrev 

Till Dig som arbetar som distriktssköterska eller sjuksköterska i kommunens hem-
sjukvård 

Vi är två sjuksköterskor som specialistutbildar oss till distriktssköterskor vid Borås 
Högskola. Under hösten 2017 skriver vi en magisteruppsats. Syftet är att beskriva di-
striktssköterskors och sjuksköterskors upplevelse av sömnbesvär hos vuxna patienter i 
kommunens hemsjukvård. Vi vill fördjupa oss inom detta område eftersom det är något 
som vi som sjuksköterskor ofta möter i vår yrkesverksamhet. Din medverkan är värde-
full för att utveckla detta område och bidrar till att fylla den kunskapslucka som finns.  

Studiens upplägg  
Åtta enskilda intervjuer planeras under vecka 38-41, 2017 varav hälften genomförs av 
Maria Källgren och hälften av Liselotte Sonedahl. Intervjuerna pågår ungefär 40-60 min 
och ljudinspelas, för att sedan skrivas ut i text. Ljudinspelningarna raderas efter att upp-
satsen examinerats. Du får bestämma var intervjun genomförs, exempelvis på arbets-
plats eller annan plats.  

Du har blivit tillfrågad att delta i studien som är distriktssköterska eller sjuksköterska 
med minst två års yrkeserfarenhet av kommunens hemsjukvård, ordinärt boende. Studi-
en följer nationella forskningsetiska krav. Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när 
som helst avbryta ditt deltagande utan motivering. Materialet får endast undertecknade 
och vår handledare tillgång till. Ingenting av det Du sagt kommer att kunna härledas 
varken till Dig eller till din arbetsplats. Du får tillgång till den färdiga uppsatsen om Du 
önskar. Om Du undrar över något, är Du välkommen att höra av Dig till oss eller vår 
handledare.    

Med vänlig hälsning        

Maria Källgren   Liselotte Sonedahl  
Leg. sjuksköterska                                                         Leg. sjuksköterska  
Distriktssköterskestuderande             Distriktssköterskestuderande  
Mobil: xxxx-xxxxxx    Mobil: xxxx-xxxxxx 
mariakallgren80@gmail.com                                        hjortonvagen1@live.se 
                                               

Karin Josefsson, handledare                                                                                                                  
Leg. Sjuksköterska, Docent, universitetslektor                                                                                                             
Medicine Doktor i Klinisk Äldrevård                                                                                        
Karin.josefsson@hb.se  
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INTERVJUGUIDE 
 
Skriftligt samtycke 
Ja/nej 

Inledning  

Beskriva sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med sömnbesvär hos vuxna patienter i 
kommunens hemsjukvård. 

Bakgrundsdata  

Kvinna/Man  
Ålder …..  
Sjuksköterskeexamen år …………. 
Yrkeserfarenhet som sjuksköterska, arbetade år ………. 
Specialistutbildad   ja/nej    Om ja, vilken specialitet……………………………….exa-
mensår ………… 
Arbetade år i kommunens hemsjukvård ………. 

Huvudfråga  

Kan du berätta så detaljerat du kan om patientsituationer med vuxna patienter med 
sömnbesvär? 

- Omvårdnadsåtgärder? 
- Möjliggör omvårdnadsåtgärder? 
- Försvårar omvårdnadsåtgärder? 
-

Följdfrågor 

- På vilket sätt?  
- Kan du berätta lite mer? 
- Utveckla?  
- Ge några exempel?  

Avslutning 
- Finns det något du vill tillägga innan intervju avslutas? 
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Skriftligt samtycke till att delta  

Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med sömnbesvär hos vuxna patienter i 
kommunens hemsjukvård 

Jag lämnar mitt skriftliga samtycke till att delta efter att jag ha tagit del av skriftlig och 
muntlig information om ovanstående studie. Jag är medveten om att jag när som helst 
avbryta studien utan förklaring.  

………....................................  ……….................................... 
Ort    Datum 

…………………………….....  
Namn 
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KOD KATEGORI

Läkemedelshantering Läkemedel

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsgenomgång

Läkemedelsbiverkningar

Sömnapné Orsaker till sömnbe-
svär

Diabetes

Hjärtsvikt

Smärta

Nokturi

Palliativa patienter

Dygnsrytm

Årstider

Åldersförändringar

Existentiella frågor

Inaktivitet

Depression

Ångest

Kognitiv svikt

Samtal Kommunikation

Förtroende

Motivation

Rådgivning

Information

Empati

Omvårdnadspersonal Samverkan

 Läkare

Andra professioner

Patienten

Anhöriga

Handledning och under-
visning

Samordning
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Arbetsrutiner Kvalitetssäkring 

Mätinstrument

Uppföljning

Riktlinjer

Kvalitetsregister

Sömnhygieniska åtgär-
der

Åtgärder vid sömnbe-
svär

Omvårdnadsåtgärder

Självbestämmande

Utbildning Organisation

Tid

Personal
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