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Sammanfattning    

Bakgrund och problemformulering: Ett grundläggande behov hos människan är 

sömn. På sjukhus och äldreboende störs patienters sömn av diverse olika faktorer. 

Sedativa läkemedel är vanligt och många patienter introduceras till detta under sin 

vistelse på sjukhus eller äldreboende. Tidigare forskning visar på att sömnbrist kan leda 

till bland annat försämrat immunförsvar, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. 

Sömnen är viktig för människan då det är under den perioden som kroppen återhämtar 

sig, bearbetar dagen och producerar viktiga hormoner.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva interventioner allmänsjuksköterskan kan använda för att 

främja patienters nattsömn på sjukhus och äldreboende.  

 

Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på tolv vetenskapliga artiklar som 

granskats och analyserats med hjälp av Fribergs modell (2012). 

 

Resultat: De inkluderade studiernas resultat presenteras under följande kategorier: 

Yttre faktorer som påverkar patientens nattsömn och patientens inre funktioner som 

påverkar nattsömnen. Dessa kategorier har fem subkategorier: rutiner, aktivitet och den 

sociala miljön, den fysiska miljön, sensoriska och fysiologiska funktioner samt 

emotionella funktioner.  



 

Diskussion: Författarna lyfter i diskussionen fram resultatet från sömninterventionerna 

tillsammans med senaste forskningsresultat rörande interventioner som kan tillämpas i 

praktiken. Här diskuteras miljön runt patienterna, flexibla medicintider, sjusköterskans 

förhållningssätt, ökad medvetenhet och evidensbaserat vårdande. Vidare diskuterar 

författarna vilka hinder sjuksköterskan kan stöta på vid interventioner för bättre sömn 

samt att mer forskning krävs inom ämnet.  

 

Nyckelord: sömn, patienter, interventioner, sjuksköterska, sjukhus, störande faktorer, 

trygghet, lidande 
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INLEDNING 

Det har länge varit känt att patienter har svårt för att sova på sjukhus, då det både är 

svårt för patienten att komma till ro och att somna in. Om patienten ändå har lyckats att 

somna störs sömnen ofta och patienten kan vakna flera gånger under natten. Det finns 

sedan tidigare experimentella studier som undersökt detta fenomen, trots detta saknas 

kunskap om vilka effekter sömnfrämjande interventioner ger. Därför kan det vara av 

vikt att beskriva interventioner allmänsjuksköterkan kan tillämpa för att främja 

patienters nattsömn. Sömn är ett grundläggande behov hos människan, vilket många tar 

förgivet när den infinner sig utan problem. Enligt Carskadon och Dement (2000) 

påverkar en sömnlös natt människan, hon/han orkar mindre och tappar lätt tålamodet 

(Carskadon & Dement, 2000). Sjuksköterskor runt om i landet har stressade 

arbetssituationer som leder till att de ofta tar till enkla utvägar i form av medicinering 

för att motverka sömnbrist hos patienterna. Under utbildningen har författarna kommit i 

kontakt med patienter som under sin vistelse på sjukhus lider av sömnbrist, oro inför 

natten och uppvisat en ökad förbrukning av sedativa läkemedel. Detta är något som är 

oroväckande. Resultatet av denna studie hoppas kunna leda till större kunskap hos 

sjuksköterskan, ökad medvetenhet om sömnens betydelse samt en förståelse över vad 

patienterna behöver för att erhålla en god nattsömn.  

 

 

BAKGRUND 

Sömn 

Sömncykeln består av non REM (NREM) sömn och Rapid Eye Movement sömn 

(REM). NREM sömn delas in i tre faser som går från ytlig sömn till djup sömn. 

Termerna för dessa tre faser är N1, N2 och N3 (Baxton et al., 2012). Under N1 befinner 

sig människan mellan vakenhet och ytlig sömn, och fasen karaktäriseras av reduktion av 

det autonoma nervsystemets aktiviteter så som lägre hjärtfrekvens och blodtryck 

(Hodgson, 1991). Under N2 sover personen djupare och är svårare att väcka. Under N3, 

vilket är den fas där djupsömnen inträder, sker hormoninsöndringen i kroppen. Dessa 

tillväxthormoner produceras i hypofysen och har en återhämtande och reparerande 

effekt. Under REM-sömnen, som är den fjärde fasen i sömncykeln, drömmer vi. Denna 

del utgör ca 10-15 minuter utav den 90 minuter långa fasen och kännetecknas av rapid 
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eye movement, vilket innebär snabba ögonrörelser. Här tros människan bearbeta intryck 

och känslor som upplevts under dagen. Det är även här nya kopplingar mellan olika 

hjärnceller produceras (Åkerstedt & Nilsson, 2003). 

 

Sömnens betydelse för tillfrisknande 

Att människan behöver sömn är känt och att sömnen har betydelse för tillfrisknande hos 

patienter som vårdas på sjukhus och äldreboende. Enligt tidigare forskning är sömnen 

nödvändig för återhämtning och förberedelse för personens nästa vakenhetsperiod 

(Valenca, Rodenstein & Fernández-de-las-Peñas, 2010). Forskning har visat att 

produktionen av den viktiga cytokinern Interleukin 6 som stimulerar immunförsvaret till 

exempel vid infektion, produceras främst vid sömn (Redwine, Hauger, Gillin & Irwin, 

2000). Enligt Carskadon och Dement (2000) aktiveras immunstystemet och 

uppbyggande hormoner samt tillväxthormoner produceras i ökad omfattning under 

sömnen. Det är alltså under sömnen kroppen fylls med energi och reparerar vävnad både 

i det perifera- och i det centrala nervsystemet. Eftersom hjärnan inte har möjlighet att 

lagra energi betyder sömnen extra mycket för detta organ. De delar av hjärnan som 

använder mest energi under dagen rör människans förmåga för problemlösning, 

koncentration, kommunikation, nytänkande och prestationsförmåga (Carskadon & 

Dement, 2000). Dessa egenskaper behövs för motivation till rehabiliteringsträning och 

sjukdom. Patienter på sjukhus eller äldreboende som lider av sjukdom eller har 

genomgått en operation behöver återhämtande sömn. Sömnen spelar stor roll i 

främjande av ämnesomsättning, immunsystem, hjärt/kärl- och andningsfunktioner samt 

kognitiva funktioner (Brand & Kirov, 2011). 

 

Konsekvenser av sömnbrist 

Drake, Roehrs och Roth (2003) beskriver att sömnlöshet har en negativ effekt på 

människans livskvalité. Det finns forskning som visade att patienter med sömnlöshet 

rapporterade signifikant lägre dagsfunktion, så som emotionella, sociala och fysiska 

funktioner. Vid mindre sömn ökar insöndringen av stresshormoner som kortisol, 

glukagon och katekolaminer, vilka ökar nedbrytningen av muskelvävnad och minskar 

koncentrationen av kväve. Mer sömn tros därför vara av stor betydelse vid sjukdom och 



 3 

skada eftersom sömnen kan bidra med att kroppen bygger upp celler och vävnader som 

blivit nedbrutna under dagen (Åkerstedt & Nilsson, 2003). Valenca, Rodenstein och 

Fernández-de-las-Peñas (2010) beskriver olika fysiologiska problem vid sömnbrist. 

Sömnbrist påverkar bland annat människan negativt psykologiskt vilket kan visa sig i 

form av irritabilitet, koncentrationssvårigheter och ångest. Sömn har även en speciell 

relation till smärta, då smärta kan påverka vår sömn negativt och dålig sömn kan även 

göra människan känsligare för smärta. Florence Nightingale skriver om betydelsen av 

sömn: 

 

” ...om man lyckas få andrum från endera irritation eller 

smärta genom sömn har man vunnit mer än blott andrum. 

Sannolikt är att smärtorna återkommer förminskade 

liksom att deras intensitet minskas, men å andra sidan blir 

både smärtan och irritationen förfärligt stegrande i brist på 

sömn. Detta är skälet till att sömn är så övermåttan viktig” 

(Nightingale 1859, svensk översättning 1992, s.67) 

 

Sömnbrist kan leda till ett lidande för patienten. Eriksson (1994) talar om tre olika typer 

av lidande, ett av dessa är vårdlidande som är viktigt att belysa för att sjuksköterskor då 

kan känna igen, kunna lindra samt minimera vårdlidandet.  Enligt Eriksson (1994)  är 

vårdsituationen/vårdrelationen central i vårdlidandet. Här rör det sig om kränkning av 

patientens värdighet, maktutövning, men det kan även handla om utebliven vård. Att 

patienten blir sedd, hörd och tagen på allvar är viktigt. Då patienten inte får sina behov 

tillfredställda lider hon/han. Wiklund (2003) skriver att utebliven eller felaktig vård kan 

leda till att sjukdomens symtom förvärras eller att konsekvenser uppkommer (Wiklund, 

2003). Förutsättningarna för att lindra lidande är att skapa en vårdkultur där patienten 

känner sig vårdad, välkommen och respekterad (Eriksson, 1994). Att lindra lidande är 

vårdens yttersta syfte. Att sjuksköterskan är närvarande, visar intresse och engagemang 

i patientens situation är viktigt. Vidare skall sjuksköterskan sträva efter att tillgodose 

patientens behov och önskningar, visa medmänsklighet samt inge hopp och trygghet. 

Lidande ska lindras med hjälp av medicinsk hjälp tillsammans med kärleksfull vård 

(Eriksson, 1993).  
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Faktorer som påverkar patienters sömn 

Det finns psykiska och fysiologiska faktorer som påverkar patientens sömn. Inre 

faktorer hos patienten själv kan medföra sämre sömn. Oro, rädsla och känslan av att inte 

ha kontroll över sin egen kropp och den situation hon/han befinner sig i har stor 

betydelse för patientens sömn (Lei et al., 2009). På grund av tristess och inaktivitet är 

det vanligt att patienten somnar till under dagen vilket kan medföra att det blir svårare 

att sova under natten (Lee, Low & Twinn, 2007). Redeker och Hedges (2002) skriver att 

depression och ångest påverkar möjligheten till god sömn negativt. Innan ett kirurgiskt 

ingrepp är det vanligt att patienter känner oro och ångest inför ingreppet, men även efter 

ett kirurgiskt ingrepp är det vanligt att patienten blir deprimerad. Ångest kan uppkomma 

genom oro för obetalda räkningar i hemmet, husdjur eller familjemedlemmar som inte 

klarar sig själva då patienten är inskriven under en längre tid på sjukhus. Patienter oroas 

även för behandlingar och för prognosen för den erhållna diagnosen (Reid, 2001). 

Smärta är en påtaglig faktor som gör det svårt att somna och smärta kan även göra att 

patienter vaknar under natten och ligger vakna länge utan att kunna somna om (Reid, 

2001). 

 

En bidragande faktor för att kunna somna är upplevelsen av trygghet. Det talades  redan 

i början på 1920-talet om vikten av trygghet i omgivande miljö och vikten av att 

sjuksköterskan förmedlade denna typ av trygghet. Patientens behov av trygghet måste 

bli tillgodosedd av vårdpersonalen, först därefter kan de tillgodogöra sig omvårdnaden 

och uppskatta den (Kolcaba och Kolcaba, 1991). Halvorsten, Bastoe och Frantsen 

(2006) skriver att det är en förutsättning att patienten är avslappnad både kroppsligt och 

mentalt för att en god nattsömn skall erhållas. Om patienten inte är avslappnad eller 

upplever välbefinnande och inre ro kan det vara svårt för denne att slappna av och att 

somna. Det är en utmaning för sjuksköterskan att skapa en miljö där patienten kan 

känna trygghet och välbefinnande. Den viktigaste mentala förutsättningen för ett snabbt 

insomnande och en sammanhängande sömnperiod anses vara upplevelsen av trygghet. 

Den viktigaste fysiska förutsättningen anses vara upplevelsen av ett välbefinnande. 

Trygghet förknippas i många fall av att vara mentalt avslappnad. Hos patienter som 

drabbas av sjukdom eller vid vistelse på sjukhus eller på äldreboende består tryggheten 
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ofta i upplevelsen av att fortfarande ha kontroll över sitt liv, tillit till vårdare samt att 

vara i en betryggande miljö (Halvorsten, Bastoe & Frantsen, 2006). Dahlberg och 

Segesten (2011) skriver om trygghet som en grundläggande känsla, denna kan upplevas 

som en inre trygghet. Ett slags grundtrygghet som är starkt kopplad till självkänsla. Den 

kan vara baserad i en inre mognad, en religiös tillit eller i en positiv barndom. Utöver 

inre trygghet talar de även om yttre trygghet som kan vara kopplade till yttre faktorer 

som en god miljö, tillitsfulla relationer, kontroll och kunskap samt goda materiella 

förhållanden. Mors (1992) definierar ordet trygghet som ett tillstånd av 

välbefinnande/hälsa som kan upplevas både vid sjukdom och vid frånvaro av sjukdom. 

En av de viktigaste komponenterna i god omvårdnad är att patienten upplever trygghet. 

Denna trygghet definieras som en känsla eller process, vilken är subjektiv och 

individuell. Den kan vara antingen tillfällig eller permanent och kräver att personen är 

psykiskt, socialt, själsligt och även miljömässigt tillfredställd (Mors, 1992). Innebörden 

av begreppet trygghet har utvecklats under lång tid och i olika sammanhang. Idag är inte 

trygghet bara en lugnande aktivitet utan snarare en process som inte bara behandlar 

besvären utan även stärker patienten att själv sträva efter hans/hennes egendefinierade 

hälsa, tillfrisknande mål och beteende (Siefert, 2002). 

 

Det finns faktorer i den fysiska miljön på sjukhus som påverkar patientens sömn. Miljön 

både i patientens rum och utanför kan störa patientens sömn under natten. Okända ljud- 

och ljus är de mest påvisade faktorerna. I Southwell och Wistow (1995) studie är det 

ljud som telefonringningar, toalettspolningar, sjuksköterskors prat i korridoren och även 

ljudet av deras skor när de går som stör mest.  

 

Rutinerna på sjukhuset kan även de vara en störande faktor. Att patienten blir väckt mitt 

i natten eller tidigt på morgonen för att få medicin eller för att grannpatienten skall få 

sin hygien skött är vanliga rutiner på sjukhus vilket är störande för patienten själv och 

för de patienter de delar rum med (Lee, Low & Twinn, 2007).  
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PROBLEMFORMULERING 

Sömnen har stor betydelse för människans välmående och tillfrisknande vid sjukdom. 

Varje människas sömnmönster är unikt och anpassat efter vad just den personen 

behöver. Många patienter uttrycker att det är svårt att erhålla en tillfredsställande sömn 

på sjukhus och äldreboende. Miljön skiljer sig från patientens normala sov miljö och 

möjligheten att påverka den är liten. Många patienter blir introducerade till sedativa 

läkemedel för första gången under sin sjukhusvistelse. Det finns då en risk att patienten 

utsätts för tillvänjning av läkemedel, vårdlidande, och längre tid för tillfrisknande. Det 

finns lite forskning om vad sjuksköterskan kan göra för att främja patienters sömn. 

Därför kan det vara av vikt att ämnet belyses och uppmärksammas. Detta kan leda till 

att ett utvärderat evidensbaserat omvårdnadsdokument rörande sömn utvecklas som 

sjuksköterskan först använder sig av innan sedativa läkemedel tas till. Resultatet av 

studien skulle därmed kunna leda till att sjuksköterskan får bredare kompetens om 

patienters behov av sömn och hur dessa behov kan tillfredställas samt att användningen 

av sedativa läkemedel minskar. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva interventioner allmänsjuksköterskan kan använda för att främja 

patienters nattsömn på sjukhus och äldreboenden.  

 

METOD 

Design 

Examensarbetets utgörs av en litteraturöversikt. En litteraturöversikt handlar enligt 

Friberg (2012) om att skapa en översikt av ett specifikt område/problem inom till 

exempel sjuksköterskans verksamhet. Detta innebär att söka efter befintlig forskning 

inom området, vilken sedan kvalitetsgranskas och sammanställas till ett nytt resultat. 

Både kvalitativa och kvantitativa forskningsresultat kan ingå.  
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Litteratursökning 

En översiktlig litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Genom dessa 

sökningar konstaterades det att det fanns forskning inom det valda området och att 

problemet som valts redan var uppmärksammat. Inför sökningen skapades 

inklusionskriterier för att fånga in de artiklar som svarade på syftet: studien skulle 

utspela sig på sjukhus eller på ett äldreboende, artiklarna skulle vara på engelska, 

skrivna mellan åren 1995-2012 och vara en vetenskaplig artikel.  En vetenskaplig artikel 

ska enligt Friberg (2012) redovisa ny kunskap. Här menar hon att ny kunskap kommer 

fram som inte var klart tidigare. De vetenskapliga artiklarna benämns ofta 

originalartiklar då de redovisar ny kunskap och inte kopierar tidigare forskning. Att 

artiklarna ska vara möjliga att granska är också ett kriterium, de ska ha varit utsatta för 

vetenskapligbedömning och helst vara skriven på engelska (Friberg, 2012). Vidare 

skrevs en problemformulering och fortsatt litteratursökning gjordes. Sökord som 

använts är: sleep disorders, prevention & control, nursing, sleep disruption, sleep & 

intervention. Slutgiltigt inkluderade artiklar gallrades ut genom att först läsa samtliga 

artiklarnas titlar, därefter utvalda abstract och sedan utvalda hela artiklar som svarade upp 

mot syftet. Vid första sökningen användes sökorden ”sleep disorder” AND ”preventions 

& control” AND ”nursing” där antalet träffar blev 91. Efter att ha läst titel och abstract 

valdes 11 artiklar ut där endast fem ansågs uppnå litteraturstudiens syfte. För att få fram 

fler artiklar gjordes en andra sökning med sökorden ”sleep disruption” AND 

”promotion” vilket gav åtta träffar. Efter likvärdig granskning som vid första sökningen 

återstod två artiklar som valdes ut till resultatet. En tredje sökning gjordes med 

sökorden ”sleep” AND ”prevention & control” AND ”nursing” vilket resulterade i 367 

träffar, varav endast en valdes ut. Vid fjärde sökningen användes sökorden ”sleep” 

AND ”nursing” AND ”intervention” som gav 63 träffar och slutade efter granskning i 

tre artiklar. En femte sökning gjordes i Pubmed för att ta del av innehållet i en annan 

databas. Där användes samma sökord som vid fjärde sökningen vilket resulterade i 74 

träffar. Av dessa valdes endast en ut efter granskning (Bilaga 1). Tolv vetenskapliga 

artiklar återstod och dessa har kvalitetsgranskats med hjälp av Fribergs modell (2012). 

Av dessa var en kvalitativ och 11 kvantitativa, de var skrivna i Tawian, Kina, Spanien, 

Norge, USA, Syd Korea och England. 
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Litteraturanalys 

De utvalda artiklarna har analyserats med hjälp av Fribergs modell (2012). För att 

analysera studier skall de först läsa igenom flera gånger för att förstå innehåll och 

sammanhang, därefter skall likheter respektive skillnader utläsas och i sista steget skall 

en sammanställning göras (Friberg, 2012).  

Studierna lästes igenom av författarna enskilt två gånger, där interventioner som 

främjade patienters sömn samt resultatet av dessa markerades med markeringspenna. 

Efter analysen gjordes en översikt över de analyserade artiklarna där urval, syfte, metod 

och resultat presenteras (Bilaga 2). Därefter diskuterades vad som var utmärkande och 

på postitlappar skrevs de olika interventionernas innehåll upp. Dessa lappar kunde 

sedan användas för att gruppera interventionerna efter dess innehåll i olika 

subkategorier. De fem subkategorier ändrades flera gånger om men till slut kunde två 

passande kategorier utläsas och bildas utifrån dessa subkategorier. Subkategorierna 

grupperades i de två kategorierna efter likheter i innehåll. 

 

 

RESULTAT 

Resultatet, som visar interventioner allmänsjuksköterskan kan använda för att främja 

patienters nattsömn på sjukhus och äldreboenden, presenteras i form av två kategorier 

med tillhörande subkategorier (Fig. 1) Kategorierna är: Yttre faktorer som påverkar 

patientens nattsömn samt patientens inre funktioner som påverkar nattsömnen. 
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Figur 1. Resultatet presenterat i kategorier och subkategorier. 

 

Yttre faktorer som påverkar patientens nattsömn 

Reducering av både ljud och ljus och hur detta påverkar patienters insomnande och 

sömn på sjukhus och äldreboenden är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid främjandet 

av sömn. Yttre faktorer som påverkar patientens nattsömn är indelad i tre subkategorier: 

rutiner, aktivitet och den sociala miljö samt den fysiska miljön. 

 

Rutiner 

Kvällsrutiner under en bestämd period innan läggdags så som att läsa, lyssna på radio, 

lugn musik- eller en avslappnings CD med tillhörande övningar fungerar bra för att 

varva ned (Tsai, Wong & Ku, 2008; Vallido, Jackson & O´Brien, 2009). Enligt Vallido 

et al. (2009) anser sjuksköterskor att följande rutiner främjar unga patienters sömn: att 

duscha eller bada varmt, användande av lavendelolja, erhålla en god hygien samt 

utövande av avslappningsövningar. Att inte ligga kvar i sängen när det är svårt att 

somna, byta miljö och till exempel ta en promenad vara bra strategier för att sedan 

kunna lägga sig i sängen igen och lättare somna (Tsai et al., 2008; Vallido et al., 2009). 

Det är viktigt att undvika användandet av stimulerande substanser som koffein och 

nikotin. Koffeinintag bör undvikas sex timmar före sänggående och för cigaretter två 

Yttre faktorer som 
påverkar patientens 

nattsömn 

Rutiner 

Aktivitet och 
den sociala 

miljö 

Den fysiska 
miljö 

Patientens inre 
funktioner som 

påverkar nattsömnen 

Sensoriska och 
fysiologiska 
funktioner 

Emotionella 
funktioner 
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timmar före sänggående. Tider för när patienter borde vara i säng och vilken tid de 

rimligen borde vakna/väckas är rutiner som rekommenderas (Vallido et al., 2009). Tysta 

perioder under dagen främjar enligt Gardner, Collins, Osborne, Henderson, och 

Eastwood (2009) sömnen för patienter på sjukhus. Att ha en tyst stund i ett par timmar 

under eftermiddagen gör att patienter kan ta igen sig under denna tiden. Denna rutin har 

dock inte någon positiv inverkan på patienters nattsömn. (Gardner et al., 2009). 

 

Medicinutdelning under natten på sjukhus är en bidragande faktor till störd sömn hos 

patienter. Enligt Jarman, Jacobs, Walter, Witney och Zielinski (2001) bidrar flexibla 

medicintider till liknande rutiner som hemma. Ifall  medicinutdelning sker mellan 06.00 

– 08.00 istället för alltid klockan 06.00, samt mellan 20.00 – 22.00 främjar detta sömn 

eftersom chansen är större att patienten ej behöver väckas för att få medicin. Tidpunkten 

för medicinutdelning bliv mer lik den som patienter har hemma och kan påverka 

sömnen positivt. Dock kan rutiner som denna bli en utmaning för sjuksköterskan, 

eftersom det kräver att hon/han är flexibel i sitt arbete (Jarman et al., 2001).. 

Arbetsuppgifter under morgonen kan komma att infalla under samma period och det är 

viktigt att sjuksköterskan arbetar strukturerat och organiserat för att inte missa något av 

utdelningstillfällena. Det är viktigt att sjuksköterskan kommunicerar och rapporterar 

över viktig information till sjuksköterskor på nästa pass angående givna mediciner eller 

vilka som ej givits då en rutin som denna kan ge individuella tider för medicinutdelning. 

Viss läkemedelsbehandling kräver att den ges med bestämda mellanrum. Dessa tider 

bör planeras med utgångspunkt från att patientens sömn störs minimalt, inte efter 

personalens arbetsschema. Sjuksköterskorna såg problem med flexibla 

medicinutdelningstider så deras raster kunde komma att påverkas och att läkemedlen 

kanske inte kunde ges med de rätta intervallen. Förutom dessa aspekter anses rutinen 

kring medicinutdelning positiv. Sjuksköterskor uttryckte åsikter som att det innebar 

mindre arbete för dem att lugna patienterna på kvällen samt bättre möjlighet att arbeta 

som ett team tillsammans med nattpersonalen (Jarman et al., 2001). 

 

Aktivitet och den sociala miljön 

Fysisk och social aktivitet främjar nattsömnen för patienter (Alessi et al., 2005; 

Richards et al., 2011). Genom att kombinera olika aktiviteter under dagen kan detta 
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minska antal uppvaknanden under natten men ger dock inte någon effekt av den totala 

nattsömnen i tid (Alessi et al., 2005). En reducering av sömn på dagen ger även en 

bättre livskvalité. De olika aktiviteter som kombinerats var att spendera kortare tid i 

sängen under dagen, minst 30 minuters exponering utav solljus under dagen, ökad 

fysisk aktivitet och även en reducering utav ljud och ljus under natten (Alessi et al., 

2005). Social stimulering i kombination med fysisk aktivitet eller utan fysisk aktivitet 

förlänger enligt Richards et al. (2011) den totala nattsömnen. Sömnen förlängs både vid 

endast social aktivitet och med endast fysisk aktivitet. Dock ökas nattsömnen mest för 

vid kombinerad social och fysisk aktivitet. Även REM sömnen ökar (Richards et al., 

2011). 

 

Den fysiska miljön 

Den fysiska miljön är viktig för en god sömn ( Jones & Dawson, 2012; Alessi et al., 

2005). Ljud, ljus, omgivande miljö och obekväma sängar är faktorer som påverkar 

sömnen negativt och är en stark orsak till reducerad sömn (Jones & Dawson, 2012). Vid 

användande av öronproppar och ögonbindel sover patienter längre, genom att ljud och 

ljus då hålls borta. Alessi et al. (2005) belyser två interventioner kring den fysiska 

miljön: att reducera ljus och ljud i patienternas rum och i korridorerna under natten. 

Detta resulterar i färre uppvaknanden under natten samt lättnad vid insomnande efter 

uppvaknande. Den andra interventionen innebar en reducering av ljudet på avdelningen 

mellan 22.00 – 06.00. Patientens sömn påverkades inte men antal uppvaknande under 

natten var färre. Däremot var det lättare att somna om när de väl hade vaknat under 

natten.  

 

Patientens inre funktioner som påverkar nattsömnen 

Interventioner som berör kroppens fysiologi och gensvar kan påverka nattsömnen. 

Gensvar kan visa sig i form av avslappning och/eller en känsla av trygghet som i sin tur 

kan främja sömn. Här belyser författarna massage, smärtlindring, rogivande musik och 

avslappningstekniker. Dessa interventioner presenteras i två subkategorier: sensoriska 

och fysiologiska funktioner samt emotionella funktioner.  
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Sensoriska och fysiologiska funktioner 

Det finns interventioner som berör kroppens sensoriska och  fysiologiska funktioner 

som påverkar nattsömnen (Castro-Sánchez et al., 2010; Tsay, Rong & Ling, 2003; 

Eliassen och Hopstock, 2011; Jones & Dawson, 2012; Vallido et al.. 2009; Ryu, Park & 

Park, 2011). Att minska smärta, förbättra prestation, öka välmående samt återskapa 

balans i kroppen främjar sömn (Castro-Sánchez et al., 2010). Genom myofasciell 

massage sover patienter bättre. Ordet myofasciell massage kommer från myo (muskel) 

och fascia (hinna) och påverkar alltså muskelhinnan. Denna typ av behandling ökar 

muskelhinnornas flexibilitet och hjälper musklerna att arbeta till sin fulla potential 

(Castro-Sánchez et al., 2010). Akupressurmassage visar både på fysiologiska och 

psykologiska effekter. Genom akupressurmassage sover patienter bättre och antalet 

sömntimmar per natt ökar, även smärta lindras genom denna typ av massage (Tsay, 

Rong & Ling, 2003). Enligt Eliassen och Hopstock (2011) är adekvat smärtlindring en 

viktig åtgärd för att patienter skall komma till ro och därmed främja sömn. Jones och 

Dawson (2012) diskuterar att smärta och obehag hör samman, där obehag påverkar 

sömnen negativt. För att kunna somna skriver Vallido et al. (2009) om vikten av god 

smärtlindring. Myofasciell massage ger en signifikant förändring av upplevd smärta, 

med lägre värden mätt med VAS-skala som smärtskattnings-instrument. Smärtsamma 

känsliga punkter på kroppen reduceras också vilket resulterar i att sömnen håller sig 

förbättrad (Castro-Sánchez et al., 2010).  

Det finns olika typer av musik, musik som är sömngivande och ”vanlig” musik. 

Sömngivande musik som spelas på låg volym stimulerar högre nivåer av sömnvågor i 

hjärnan jämfört med annan musik eller ingen musik alls. Alphavågor som är 

antagonister till sömn, minskar vid lyssnade på sömngivande musik (Ryu, Park & Park,  

2011). Att kombinera musik med öronproppar och ögonbindel främjar både 

sömnkvalitén och antalet sömntimmar per natt. Musiken hjälper till att hålla ljudet ute 

samtidigt som patienten kan komma till ro och bli lugn. Antalet sömntimmar ökar samt 

förbättras sömnkvalitén (Ryu, Park & Park, 2011). 
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Emotionella funktioner 

En känsla av trygghet och avslappning främjar en god nattsömn (Richardson, 2003; 

Vallido et al., 2009; Eliassen & Hopstock, 2011). Det är viktigt att patienter behöver 

känna sig trygga och känna ett lugn för att kunna erhålla en god nattsömn (Vallido et 

al., 2009). Varm mjölk kan ges till patienter innan sänggående, vilket anses verka 

lugnande på unga patienter och kan liknas med ett naturligt sömnmedel. För att 

patienter skall känna trygghet förespråkas närhet, att sitta med patienten och prata tyst 

med denne en stund (Vallido et al., 2009). Vikten av trygghet påtalas även av Eliassen 

och Hopstock (2011). Liknande interventioner beskrivs som kan tillämpas och har med 

sjuksköterskans närhet till patienten att göra. Enkla tillämpningar som att hålla 

patientens hand, sitta nära så att patienten kan se sjuksköterskan eller att ge 

hand/fotmassage anses inge trygghet och därmed främja nattsömnen. Interventioner för 

att få patienten avslappnad påverkar nattsömnen positivt (Eliassen & Hopstock, 2011). 

Enligt Richardson (2003); Tsay, Rong och Ling (2003) främjar olika 

avslappningsövningar nattsömnen. Genom att använda en utarbetad manual där 

patienter guidas genom en fantasi miljö, hur de skall andas och vilken kroppsdel de 

skall fokusera på, leds de till total avslappning. Denna typ av avslappningsövning ärr en 

effektiv metod för att främja sömn (Richardson, 2003). Akupressurmassage främjar 

också sömnkvalitén och antalet sömntimmar ökar hos patienter på grund av att 

massagen har en avslappnande effekt (Tsay, Rong & Ling, 2003). 

 

DISKUSSION 

Metod diskussion 

För att svara på syftet rörande de interventioner allmänsjuksköterskan kan använda för 

att främja patienters nattsömn användes litteraturöversikt som metod enligt Friberg 

(2012). Denna metod möjliggjorde att tidigare forskning kunde redovisas i det valda 

området. Syftet uppnåddes och studiens resultat anses av författarna kunna tillämpas av 

allmänsjuksköterskor i praktiken för att främja patienters nattsömn.  

Inledandevis gjordes en litteratursökning i databaserna Cinahl och Pub Med, eftersom 

de är de största databaserna rörande vård och medicinskforskning. Alla artiklar fanns 
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inte i fulltext vilket begränsade sökningen och flertalet artiklar valdes bort av denna 

anledning.  Titlar på artiklar som var intressanta för studien som varken hade abstract 

eller fulltext försöktes med hjälp av bibliotekarie fås fram, där fyra artiklar hittades utan 

att kunna användas till resultatet. Två av dessa artiklar var skrivna på spanska, en 

svarade inte an till syftet och den fjärde gick inte att få tag på. Studierna är utförda i 

flera olika länder som Kina, Taiwan, Spanien och Norge. Detta kan vara en fördel 

eftersom då flera folkgrupper studerats. Däremot påträffades ingen svensk studie vilket 

författarna anser kunde varit intressant att ta del av. 

Av tolv utvalda studier är endast en kvalitativ och övriga kvantitativa och de svarar an 

på studiens syfte och innefattas av inklusionskriterierna. Eftersom en studie var 

kvalitativ var det svårt att utläsa skillnader och likheter mellan denna studie och de 

kvantitativa studierna. Exlusionskriterierna i flera av studierna har diskuterats. I några 

studier exkluderades personer med kraftig övervikt, vissa psykiska och somatiska 

sjukdomar. Detta anser vi påverka studiernas trovärdighet och generaliserbarhet 

eftersom hälsan och sjukdomar har inverkan på sömnkvaliteten och är relevanta 

aspekter att ta hänsyn till. Flera studier som hittats är sjukdomsspecifika och inte 

generaliserbara för alla patienter, dessa berör istället exempelvis patienter med 

njursjukdomar, hjärt/kärlsjukdomar eller fibromyalgi. Författarna ansåg att det var 

viktigt att inkludera flera olika sjukdomar eftersom sömnproblem kan drabba alla 

människor. 

Resultatet innehåller tre studier utförda på äldreboenden då författarna anser att 

sjuksköterskor kan utföra liknande omvårdnadsåtgärder både på sjukhus och på 

äldreboenden. Sjukhusvården kan pågå i veckor och därmed anses resultaten från 

studierna gjorda på äldreboenden vara likvärdiga.  

Området kring sömn och dess effekter på tillfrisknande och återhämtning är viktigt att 

studera, trots detta var forskningen begränsad. Examensarbetets resultat utgörs av 12 

artiklar och antalet artiklar anses vara tillräckligt för att resultatet skall vara tillförlitligt. 

Färre artiklar hade gjort att fokus istället kunde legat på patienter med ett visst 

sjukdomstillstånd. Författarna till uppsatsen anser att resultatet kan vara generaliserbart 
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då studier gjorda på bland annat medicin-, kirurg-, akut och intensivvårdsavdelningar på 

sjukhus, äldreboenden och från flera olika delar av världen inkluderats.  

Den kvalitativa artikeln (Vallido et al., 2009) är inte en experimentellstudie utan författarna 

har istället intervjuat erfarna sjuksköterskor angående vilka interventioner de anser viktiga 

för att främja sömn hos patienter på sjukhus. Denna artikel ansågs kunna klarlägga viktig 

erfarenhet angående sjuksköterskornas interventioner kring sömn.  

Under analysarbetet, kunde tydliga interventioner utläsas i studierna. Det var däremot 

svårt att dela in studiernas resultat i relevanta kategorier och få fram det väsentliga i 

varje studie samt visa en djupare förståelse och inte bara en beskrivning av studierna. 

Under analysarbetet skrevs de olika interventionernas innehåll på postitlappar som 

placerades i grupper efter deras huvudsakliga ämnesinnehåll. Flera olika 

gruppindelningar prövades innan det slutgiltiga kategorierna och subkategorierna kunde 

utläsas. En figur över resultatet samt kortfattad beskrivning av de olika kategorierna gav 

läsaren en översikt vilket gjorde resultatet mer tillgängligt. Flera av studierna 

kombinerade olika interventioner i samma studie. Dessa studier har efter övervägande 

placerats under de subkategorier där författarna ansåg att interventionen passade bäst 

efter dess ämnesinnehåll.  

 

Resultat diskussion 

Resultatet visar tydligt att många olika faktorer i vårdmiljön bidrog till försämrad sömn. 

Faktorer som ljud, ljus och sjuksköterskans rutiner på nätterna, men även inre faktorer 

som oro och otrygghet hos patienten orsakar sömnbrist. De tolv artiklar som använts har 

fokuserat på olika typer av interventioner för att se vad som kan göras för att förbättra 

patientens sömn. Forskare har testat olika interventioner med sjuksköterskor och 

patienter på sjukhus och äldreboenden. Denna forskning var mest fokuserad på 

miljöaspekter. Författarna av denna studie tror att miljön spelar en stor roll men att 

patientens psykiska mående är lika viktigt.   
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Vikten av att minska miljöns påverkan 

Miljön påverkade patienterna och visade sig vara viktig för att främja sömn. Rummen 

borde ge en känsla av trygghet och trivsel (Thorsen, 2006). Trots vetskap om hur viktig 

inredningen av rummen på sjukhus och äldreboende är finns det inte mycket forskning 

kring detta. Vita, kala väggar, stark eller för svag belysning är något som blir tydligt för 

besökaren. Färg på väggarna, tavlor, fina plastväxter, reglerbar belysning liknande de 

patienterna har hemma kan göra mycket för att påverka insomnandet och sömnen. Detta 

skulle kunna bidra till en ökad känsla av trygghet, trivsel och få patienterna att känna ett 

annat typ av lugn jämförande en inredning som den idag (Thorsen, 2006).  

 

Patienter blir störda av ljuset på sjukhus och användande av ögonbindel kan hjälpa till 

att främja sömn. I artikeln skriven av Jones och Dawsons (2012) testades en enkel 

intervention i form av användande av ögonbindlar och öronproppar. En intervention 

som denna är enkel att tillämpa och visar på att ögonbindel och/eller musik med 

öronproppar borde erbjudas oftare och bli mer tillämpat i praktiken av både 

sjuksköterskor och undersköterskor. Enligt Donnelly (2012) är ljuset starkt kopplat till 

kroppens biologiska rytm. Hon talar om att miljön runt patienterna främjar mänskliga 

rytmer så som sömn/vakenhet och välbefinnande. Vidare skriver hon att mörker 

respektive ljus är viktigt för sömnmönstret men färgen på ljuset är också betydelsefull. 

Det finns olika celler i ögat, nyligen upptäcktes ljuskänsliga retinala ganglion i ögat som 

registrerar ljus, och signaler leds därifrån direkt till hormonproducerande centra utan att 

syncentra engageras, ljuset blir alltså osynligt för människan (Berson, Dunn & Takao, 

2002). Melatonin är ett hormon som främjar människans sömn och vars nivåer är högst 

under natten. Då människan exponeras för blått ljus under natten sjunker 

melatoninhalten omgående och sömnen försämras (Viola, James, Schlangen & Dijk, 

2008). Dessa retinala ganglier är dock helt okänsliga för rött ljus. Vilket innebär att även 

vid exponering för rött ljus påverkas inte kroppens melatoninhalt under natten. Sömnen 

störs alltså inte även om patienten har ljus med röd karaktär tänt under natten (Donnelly, 

2012). I klinisk praxis är det vanligt att patienter har tänd lampa under natten. Att då 

erbjuda röd belysning som ger ett betryggande, rogivande varmt ljus samtidigt som det 

inte påverkar sömnen negativt anses av författarna vara en intervention intressant att 
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undersöka för att respektera och främja kroppens biologiska funktioner samt bidra till 

en trygg miljö.  

 

Vikten av ett vårdvetenskapligt förhållningssätt 

Miljön kombinerat med professionellt bemötande där sjuksköterskan ser patienten och 

strävar efter att ge individuell vård skulle främja sömnen, välmående och vägen till 

tillfrisknande samt minska vårdlidande. Genom ett vårdvetenskapligt förhållningssätt 

kan många aspekter som tidigare nämnts elimineras och på så sätt främja patienters 

sömn. Sjukdom kan göra att det som för patienten vanligen är känt för ett ögonblick blir 

okänt. Ibland kan patienten uppleva att hon/han förlorar fotfästet fullständigt, i sådana 

situationer är det viktigt att bli sedd. Här kan sjuksköterskan hjälpa patienten att finna 

sin plats igen (Thorsen, 2006). En fungerande vårdrelation är viktig för en fungerande 

vårdprocess. Här får patienten utrymme att uttrycka begär, behov och problem. Om 

patienten känner sig välkommen av vårdaren läggs det en bra grund till en vårdrelation 

(Wiklund, 2003). Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och har självinsikt, vilket i 

sin tur kan bidra till trygghet för patienten (Thorsen, 2006). Genom att vara lyhörd kan 

sjuksköterskan ha möjligheter att se patientens behov av sömn och även eliminera 

eventuellt vårdlidande. Det vårdande förhållningssättet avser skapa förutsättningar för 

patienten att växa in i och utvecklas i en ny situation med avsikten att möjliggöra 

upplevelse av välbefinnande (Wiklund, 2003).  

 

Vikten av att göra sjuksköterskan uppmärksam och medveten om problemet 

Om sjuksköterskan blir uppmärksam och medveten om problemet kring sömnbrist kan 

hon/han förstå värdet av sömnens betydelse för tillfrisknande. Detta kan höja 

motivationen till att hitta nya lösningar för att främja patientens nattsömn. 

Sjuksköterskans rutiner påverkar patienter på sjukhus. Medicinutdelning och 

omvårdnadsåtgärder är något som vanligtvis stör patienter på sjukhus och äldreboende. 

Detta kan bli ett dilemma då patienterna behöver sina mediciner med jämna mellanrum 

men samtidigt måste sova. Att testa flexibla medicintider som studien skriven av Jarman 

et al. (2001) tar upp anses som ett bra evidensbaserat sätt att vårda. Vid flexibla 

medicintider skulle vikten av kommunikation öka då det är viktigt att patienten är väl 
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införstådd av att säga till i tid samt känner sig trygg med att ”be om hjälp”. Enligt Bergh 

(2003) är tydlig information och kommunikation mellan patient och vårdare 

grundläggande. Det är sjuksköterskans ansvar att ge tillräcklig information till 

patienten. Bristande information och kommunikation kan ses som ett vårdlidande som 

kan leda till oro och rädsla inför natten (Bergh, 2003). Enligt Fagermoen (2002) är 

bristfällig information en av de mest ångestskapande aspekterna under en 

sjukhusvistelse. En ökad medvetenhet och kunskap hos sjuksköterskan gör att hon/han 

förstår innebörden av att ge rätt information och undervisning. Det kan i sin tur hjälpa 

patienten att känna ett lugn och en trygghet inför natten. 

Tydliga rutiner på en vårdavdelning, som alla strävar efter poängteras också som en 

åtgärd för att främja sömn. Arbetet som sjuksköterska är inpräntat sedan länge och att 

ändra på rutiner verkar vara svårt. Dock borde dagens vård vara än mer flexibel än vad 

den redan är. Rutiner är viktigt för både patient och vårdare, men det är även viktigt att 

kunna vara flexibel när detta krävs och se till den enskilda patienten. Ett ökat 

medvetande kring patienters sömn kan leda till förbättrad planering kring 

omvårdnadsåtgärder och rutiner. Genom att sjuksköterskan blir uppmärksam på 

problemet kan även fler viktiga frågor ställas till patienten kring dennes nattsömn: Hur 

har du sovit i natt? Och vad är viktigt för dig när du ska sova? Istället för som idag då 

flera sjuksköterskor ställer frågor bara för att vara hövliga. Då sjuksköterskan blir 

medveten om problemet kring sömn skriver Eriksson (1994) att hon/han kan lindra och i 

största mån minimera de onödiga lidandena i vården. 

 

Vikten av ett evidensbaserat vårdande 

Kunskapsutvecklingen inom vården går snabbt och därför är det viktigt att all 

vårdpersonal håller sig uppdaterad om nya rön. Evidensbaserad vård syftar till att ge 

patienten vård enligt den bästa tillgängliga kunskap. Sjuksköterskor har ett ansvar att 

tillämpa evidensbaserad vård för att kunna garantera att patienterna får omvårdnad i 

enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

Trots dagens avancerade vård på sjukhus är det i många fall svårt att hjälpa patienter att 

somna och sova under natten. Sedativa läkemedel ges ofta när patienterna har svårt för 
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att somna utan att sjuksköterskan reflekterat över vilka andra åtgärder som finns. Ett 

vanligt sedativt läkemedel som ges på sjukhus är av substansen Zopiklon. Detta 

läkemedel har hög tillvänjningseffekt och kan ge biverkningar som minnesluckor, oro, 

ångest, muntorrhet och sömngång (Fass, 2012). Genom att läkare ger sjuksköterskor 

möjligheten att administrera dessa läkemedel på avdelningar innebär det stor risk att de 

ges ofta. Om biverkningar eller abstinens drabbar patienten innebär detta ett 

vårdlidande. Detta kan ge ett längre vårdtillfälle och tillfriskande som i sin tur också blir 

ett vårdlidande för patienten. Sjuksköterskor bör bli medvetna om att det finns andra 

alternativ och ta till när patienter inte kan somna eller sova på natten. Enligt ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor skall denne vara aktiv när det gäller att utveckla 

omvårdnad som vilar på evidensbaserad kunskapsgrund (Svensk sjuksköterskeförening, 

2007). 

 

Smärtlindring anses främja patienters nattsömn. Trots detta har vi ändå mött patienter 

som uttrycker att de ligger och har ont inför natten, vågar inte säga till eller be om hjälp. 

Detta kan leda till otrygghet för patienten som på längre sikt kan bli ett vårdlidande. Att 

lindra smärta med läkemedel ses i praktiken som den enklaste och snabbaste metoden 

till smärtlindring. Efter en tids studerande kring sömnens betydelse och vad som 

påverkar sömnen ökade intresset även för vilka interventioner som 

allmänsjuksköterskan kan ta till för att lindra smärta, och då indirekt även främja sömn 

hos patienter. I en artikel skriven av Wardell, Decker och Engebretson (2012) beskrivs 

Healing Touch som en smärtlindrande åtgärd. Healing Touch är ett holistiskt program 

som tar upp olika helande tekniker. Vid användande av denna åtgärd påverkas de 

fysiska men även de känslomässiga, mentala och andliga komponenterna hos en individ. 

Vilket integrerar hela människan och kan ses som ett integrerat förhållningssätt kring 

smärtlindring. Interventioner vid smärta anses som ett grundläggande ansvarsområde 

sjuksköterskan har. Där kan vårdavdelningar idag bli bättre och istället för som i de 

flesta fall använda sig av endast smärtlindrande läkemedel, ta hjälp av de 

forskningsresultat som redan finns idag och på så sätt arbeta evidensbaserat och 

integrerat. Kopplat till tidigare ovan nämnd forskning visar det att massage lindrar 

smärta och är därför en bidragande faktor på olika sätt till förbättrad sömn. Vidare går 

det att läsa om akupressur, akupunktur och mindfulness som smärtlindring. Wiklund, 
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(2003) talar om att hela människan påverkas vid hälsa, ohälsa och lidande. Där allt 

påverkar vartannat. Smärta, sömn, välbefinnande och lidande hänger ihop som en cirkel 

där alla aspekterna är lika viktiga att vårda och att det ena inte utesluter det andra.   

 

Vikten av att förebygga oro och inge trygghet 

Avslappningsmetoder har en positiv inverkan på sömnen och inger ett lugn hos 

patienten. Att känna avslappning motverkar oro som många upplever på sjukhus. 

Patienter som får ta del av avslappningsövningar där sjuksköterskan guidar dem genom 

en fantasiupplevelse får förbättrad nattsömn (Richardson, 2003). Författarna kan 

föreställa sig hur det upplevs och hur det hjälper patienten att somna till natten. Alla 

dessa interventioner är tidskrävande och författarna inser att dessa är svåra att införa i 

praktiken om organisationen ser ut som den gör idag med pressade arbetstider och stor 

arbetsbelastning.  

Begreppet trygghet har återkommit vid ett flertal tillfällen. Detta för att sömnen liksom 

trygghet är ett grundläggande behov för att uppleva hälsa och författarna tror att en viss 

känsla av trygghet krävs för god sömnkvalité. Vallido, Jackson och O’Briens (2009) 

beskriver sjuksköterskors handlingar som att ge patienten varm mjölk innan 

sänggående, hålla i handen eller bara sitta inne hos patienten och småprata kan göra att 

trygghet främjas. Att inte verka stressad utan att ge patienten lite av sin tid kan inge 

förtroende och en känsla av att någon bryr sig, vilket även kan främja en känsla av 

trygghet. Abraham Maslow är en av de mest kända psykologer genom tiderna. Han 

framställde en behovstrappa som visade på vilka behov människan behöver ha 

tillgodosett för att kunna utvecklas (Zalenski & Raspa, 2006). Maslow beskriver att 

fysiologiska behov är det första steget med exempelvis mat, vatten och sömn och sedan 

kommer behovet av trygghet. Vi har funderat kring detta och anser att behoven i 

Maslows behovstrappa bör integreras med varandra för att människan skall uppnå en 

känsla av hälsa och helhet. Utan trygghet är det svårt att sova och utan sömn är det svårt 

att uppleva välbefinnande och trygghet. 
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Vidare forskning 

Det uppfattades under litteratursökning att det saknas kvalitativ forskning kring 

upplevelsen av sömnbrist under sjukhusvistelse. Detta är ett relevant område för vidare 

forskning som i sin tur kan förbättra tillvaron för patienter och deras tillfrisknande.  

 

Kliniska implikationer 

Resultatet visar att det finns interventioner allmänsjuksköterskan kan tillämpa: 

 Se till att ha kunskap om sina patienters sömnvanor och mönster 

 Erbjuda patienter adekvat smärtlindring inför natten 

 Arbeta flexibelt när det kommer till medicinutdelning 

 Vara närvarande, ta sig tid i den mån det går och genom samtal inge ett 

förtroende  

 Reducera så mycket ljud och ljus som möjligt, stänga dörren till patienten, 

släcka ner belysningen och undvika konversationer under natten alternativt tala 

tyst till kollegor och andra patienter 

 Erbjuda ögonbindel för att reducera ljus 

 Erbjuda öronproppar, musik, mat eller varm dryck 

 Hjälpa patienter och uppmuntra till hygienrutiner före sänggående 

 Arbeta strukturerat och planera omvårdnadsåtgärder så att de sker vid så få 

tillfällen som möjligt 

 Se till så att patienter är informerade, för att minimera oro och tankar under 

natten 

 Erbjuda god omvårdnad, lägesändring, tillsyn och eventuellt toalettstol  

 Uppmuntra till aktivitet under dagen 

 Utbilda personal så att alla på avdelningen är införstådda i hur viktig sömnen är 

för patienten samt kontinuerligt påminna varandra om att arbeta tyst 

 Förstå vikten av avslappningstekniker 

 Arbeta evidensbaserat och hela tiden vara uppmärksam på ny forskning 
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SLUTSATSER 

Det finns möjligheter för sjuksköterskan att främja sömnkvalitén hos patienter på 

sjukhus och äldreboenden. Utbildning av vårdpersonal om sömn och vikten av sömn är 

grundläggande för att förstå patienters behov och samband mellan exempelvis dålig 

sömn och irritabilitet. Vårdpersonal måste vara utbildad inom området för att kunna 

upptäcka behov hos patienter och planera vården tillsammans med patienten. Alla 

människor är individuella och så även deras rutiner vid sänggående. Det gäller som 

sjuksköterska att vara öppen mot patienters olikheter och inse att alla människor inte 

kan behandlas lika. Något som för dig är bekvämt och betryggande kan för någon annan 

vara skrämmande och obekvämt. En strävan efter att vara flexibel utifrån de riktlinjer 

som finns borde vara ett mål. Att hitta genvägar, vara kreativ och tänka utanför ramarna 

känns som nya rön. Det är här påverkan på miljön, sjuksköterskans förhållningssätt och 

medvetande, evidensbaserat vårdande, massage och musik kommer in i bilden. Men 

framförallt behövs tid, tid för sjuksköterskan att vara med patienten. Inge ett förtroende, 

skapa en gemenskap som främjar känslan av trygghet hos patienten. Det stora 

problemen det hela tiden faller tillbaka på är hur dagens vård ser ut, nerskärningar, 

mindre personal och resurser samtidigt som patientantalet ökar. Ett ökat 

vårdvetenskapligt förhållningssätt samt ökad lyhördhet hos sjuksköterskan tros kunna 

medverka till en bättre vård för patienten. Även en ökad kunskap kring problemområdet 

kan främja välbefinnande, lindra smärta och lidande, främja återhämtning samt 

upprätthålla ett gott välmående hos patienten.  
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Bilaga 1 

Tabell 1:  Översikt över den egentliga litteratursökningen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Databas Sökord Inklusionskriterier Antal 

resultat 

Urval 

1 

(titel) 

Urval 2 

(abstract) 

Valda 

artiklar till 

resultatet 

121031 Cinahl Sleep 

disorders, 

prevention & 

control, 

nursing 

Engelskt språk, 

Fulltext, artiklar 

skrivna mellan år 

1995 – 2012 

91 37 11 5 

121101 Cinahl Sleep 

disruption, 

promotion 

Engelskt språk, 

Fulltext, artiklar 

skrivna mellan år 

1995 – 2012 

8 4 2 2 

121101 Cinahl Sleep, 

prevention & 

control, 

nursing 

Engelskt språk, 

fulltext, artiklar 

skrivna mellan år 

1995 – 2012 

367 18 2 1 

121101 Cinahl Sleep, 

nursing, 

intervention 

Engelskt språk, 

fulltext, artiklar 

skrivna mellan år 

1995 – 2012 

63 5 4 3 

121101 Pubmed Sleep, 

nursing, 

intervention 

Engelskt språk, 

fulltext, artiklar 

skrivna mellan år  

       1995 – 2012 

74 3 1 1 
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Bilaga 2 

Översikt över analyserade artiklar 

 
Titel, författare & 

Årtal 

Syfte Metod Urval Resultat 

Titel: 
Benefits 

ofMassage-

Myofascial Release 

Therapy on Pain, 

Anxiety, Quality of 

Sleep, Depression, 

and Quality of Life 

in 

Patients with 

Fibromyalgia. 

 

Författare: 

Castro-Sanchez et 

al. 

 

Årtal: 2011 

Syfte är att undersöka 

hur myofasciell 

massage terapi kan 

hjälpa patienter med 

sömnproblem 

I en randomiserad 

kotrollerad studie 

med en kontroll 

grupp och en 

interventions grupp. 

Deltagarna i 

interventions 

gruppen  erhöll 

myofasciell 

massage i 90 

minuter varje vecka 

under 20 veckor. 

För sömnmätning 

användes Pittsburgh 

sleep quality index.  

De rekryterade 

patienter ifrån 

Almeria 

Fibromyalgi 

organisationen. 

Inklusions 

kriterier var att de 

skulle ha en 

fibromyalgi 

diagnos, vara 

mellan 18-65 år. 

Exklusionskriterie

r var bl.a frånvaro 

av annan somatisk 

sjukdom. Totalt 

deltog 59 

personer. 

Resultatet visade en 

signifikant skillnad 

mellan grupperna 

där 

interventionsgruppe

n sov bättre efter 

behandlingen med 

yofasciell massage. 

Titel: 
Randomized, 

Controlled Trial of 

a 

Nonpharmacologic

al Intervention to 

Improve Abnormal 

Sleep/Wake 

Patterns in 

Nursing Home 

Residents 

 

Författare: 

Alessi et al.  

 

Årtal: 2005 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka genom 

olika interventioner 

vad sjuksköterskan 

kan göra för att 

främja sömn. 

En kotrollerad 

randomiserad 

studie. Under fem 

dagar och fem 

nätter tillbringade 

deltagarna mindre 

tid i sängen under 

dagtid, att de fick 

solljus, att de 

ansträngde sig 

fysiskt och fick bra 

kvällsrutiner. Ljud 

och ljusnivåer 

försökte även 

reduceras under 

natten. 

Boenden på fyra 

ålderdomshem 

rekryterades. 

Efter kontroll av 

patienternas 

sömnmönster 

rekryterades 118 

deltagare. 

Studien visade att 

en förändrad fysisk 

och social aktivitet 

hos 

försökspersonerna 

främjade deras 

sömn.  

Titel: 
Eye masks and 

earplugs improve 

patient’s perception 

of sleep 

 

Författare: 

Catherine Jones 

Syftet var att 

undersöka ifall 

öronproppar och 

ögon masker hjälper 

patienter att sova. 

Studien hade en 

kontroll grupp och 

en interventions 

grupp. Interventions 

gruppen erhöll 

ögonmasker och 

öronproppar 

Forskarna använde 

Deltagarna 

rekryterades 

genom 

bekvämlighetsval. 

Inklusions och 

exklusions 

kriterier 

användes.  

Resultatet visade att 

öronproppar och 

ögonmasker 

främjade sömn. 
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och Deborah 

Dawson 

 

Årtal: 2012 

sig VSH 

poängsskala för 

utvärdering av 

sömnkvalité.  

Det var 58 

deltagare som 

avslutade studien. 

 

Titel, författare 

och årtal 

Syfte Metod Urval Resultat 

Titel: 

Effect of sleep-

inducing music on 

sleep in persons 

with percutaneous 

transluminal 

coronary 

angiography in the 

cardiac care unit 

 

Författare: 

Min-Jung Ryu, 

Jeong Sook Park 

och Heeok Park 

 

Årtal: 2011 

Syftet var att  

undersöka effekten 

av sömnfrämjande 

musik.  

Författarna använde 

sig av en 

experimentiell design 

med en kontroll 

grupp och en 

interventions grupp. 

Interventions gruppen 

fick musik i öronen 

och kontrollgruppen 

hade ingen musik i 

öronen vid 

sänggående. 

Sömnkvaliten mättes 

med hjälp av enkäter 

som patienten fick 

fylla i morgonen 

därpå. 

Forskarna valde 

ut 58 individer 

som inkluderades 

i studien och de 

randomiserades in 

i kontroll - och 

experiment -

grupp. 

Resultatet 

uppvisade en 

signifikant skillnad 

på sömnen hos 

interventionsgruppe

n. Vilka sov mycket 

bättre. 

Titel: 
Effects of 

Relaxation and 

Imagery on the 

Sleep of 

Critically ill Adults 

 

Författare: 

Stephanie 

Richardson 

 

 

Årtal: 2003 

Syftet var att 

undersöka 

effekterna på 

sömnen genom 

avslappningsteknik 

och guidat 

bildspråk hos akut 

sjuka patienter.  

Det var en 

experimentell klinisk 

studie där det fanns 

en kontroll grupp och 

en interventions 

grupp. Tester gjordes 

under två kvällar. 

och VSH sömnskalan 

användes för att 

utvärdera 

sömnkvalitén.  

Genom 

bekvämlighetsval 

valdes 36 

patienter ut. 

Inklusionskriterier 

var att patienterna 

skulle vara över 

18 år och inlagd 

på en 

kardiovaskulär 

avdelning. Vissa 

exklusionskriterie

r användes som 

Alzheimers 

sjukdom eller svår 

bradykardi. 

Resultatet visade att 

behandlingen var 

effektiv hos 

männen och höjde 

kvaliten på deras 

sömn. Kvinnorna 

tog längre tid på sig 

att svara på 

behandlingen. 

Titel: 
Strength Training, 

Walking, and 

Social Activity 

Improve Sleep 

in Nursing Home 

and Assisted 

Living Residents: 

Randomized 

Controlled Trial 

 

Författare: 

Richards et al.  

 

Årtal: 2011 

Syftet var att  

jämföra effekterna 

av styrke träning, 

konditionsträning 

och social aktivitet 

med en 

kontrollgrupp och 

se ifall dessa 

interventioner hade 

effekt på sömnen. 

 

 

Deltagarna delades in 

i grupper. En grupp 

fick enbart fysisk 

aktivitet, en fick 

enbart sociala 

aktiviteter, en grupp 

fick båda 

interventioner och en 

grupp var 

kontrollgrupp under 

sju veckor. Forskarna 

använde sig av 

polysomnografi för 

att mäta sömnen hos 

deltagarna. 

Inklusionskriterier 

var att deltagarnas 

ålder skulle vara 

över 55 år och ha  

4-29 poäng i 

reultat på Mini 

mental state 

examination. Det 

var 193 deltagare 

som avslutade 

studien. 

Reslutatet visade att 

de deltagare som 

fått både fysisk och 

social aktivitet sov 

mycket bättre. 

Även i de andra 

interventions 

grupperna 

förbättrades 

sömnen något. 
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Titel, författare & 

årtal 

Syfte Metod Urval Resultat 

Titel: 

Nurses’ 

management of 

adolescent sleep 

disturbance: a 

qualitative 

Study 

 

Författare: 

Vallido, Jackson 

och O’Brien 

 

Årtal: 2009 

Syftet var att 

undersöka vilken 

kunskap 

sjuksköterskor hade 

om unga patienters 

sömn och vilka 

strategier som 

används för att 

främja sömn. 

En kvalitativ studie 

där sjuksköterskor 

som arbetade med 

ungdomsvård 

intervjuades genom 

mail eller snabb -

meddelanden på 

internet under en fem 

månaders period. 

Åtta erfarna 

sjuksköterskor 

inkluderades 

genom 

bekvämlighets -

och snöbollsurval.  

Resultatet visade på 

tre teman: Ett 

lapptäcke av 

erfarenheter, 

traditionella medel 

och personliga 

övertygelse av sunt 

förnuft och droger, 

doktorer.  

Titel: 

Allowing the 

patients to sleep: 

Flexible 

medication times in 

an acute hospital 

 

Författare: 

Jarman et al. 

 

 

Årtal: 2002 

Syftet var att 

jämföra patienters 

medicinrutiner 

hemma och på 

sjukhus och 

undersöka ifall 

andra tider för 

medicinutdelning 

kunde tillämpas på 

sjukhus för att 

främja sömnen. 

En pilot studie som 

gjordes både på en 

medicin och en 

kirurg- avdelning.  

Enkäter navändes till 

både sjuksköterskor 

och patienter. Studien 

gjorder under sex 

veckor. 

Sjuksköterskor 

som jobbat på 

avdelningarna i 

minst 12 månader 

bjöds in genom 

bekvämlighetsurv

al. Patienter över 

18 år fick både 

morgon, och kväll 

medicin och 

kunde språket 

bjöds också in. 

Patienterna fick fler 

timmar sömn när de 

hade en flexibel 

läkemedelstid som 

mer liknade tiderna 

hemma. Många av 

patienterna var  

nöjda med den 

ändrade 

läkemedelstiden. 

Sjuksköterskorna 

upplevde de 

ändrade 

distributions tiderna 

på ett positivt sätt 

för både patienterna 

och sig själva. 

Samtidigt som de 

upplevde att det 

kunde bli 

svårigheter också 

relaterat till vilka 

mediciner som 

givits eller ej givits 

samt påverkan på 

raster.   

 

Titel: 

Creating a 

therapeutic 

environment: A 

non- randomised 

controlled trial of 

a quiet time 

intervention for 

patients in acute 

care 

 

Författare: 

Glenn Gardner et 

al. 

 

Syftet med studien 

var därför att att 

utvärdera en 

schemalagd lugn tid 

på en akut- 

vårdavdelning. 

 

Demografiska data 

samlades in för att 

möjliggöra 

jämförelser mellan 

grupper. Data för 

ljudnivå, viloläge, 

sömnighet och 

välbefinnande 

samlades med 

tidigare validerade 

instrument. 

Alla patienter 

inlagda på två 

avdelningar under 

de fem månader 

av studien var 

inbjudna att delta, 

med ett 

slutresultat på 299 

deltagare. 

Resultatet visade på 

signifikanta 

korrelationer 

mellan 

genomsnittlig 

decibelnivå och 

antalet patienter 

som var vakna/sov i 

interventions 

gruppen och mellan 

genomsnittlig 

decibelnivån och 

antal 

patienter som var 

vakna i 
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Årtal: 2009 

Årtal: 2012 

kontrollgruppen. 

Resultatet visar att 

en tyst tid på en 

akut vårdavdelning 

kan påverka 

patientens sömn 

/vakenhets mönster. 

Titel, författare & 

årtal 

Syfte Metod Urval Resultat 

Titel: 

Self-care 

management of 

sleep disturbances 

and risk factors for 

poor 

sleep among older 

residents of 

Taiwanese nursing 

homes 

 

Författare: 

Tsai, Wong och Ku 

 

 

Årtal: 2008 

Syftet med studien 

var att utforska 

egenvårds strategier 

för sömnstörningar 

och risk- 

faktorer för dålig 

sömn bland äldre 

boende i 

äldreboende i 

Taiwan. 

Pittsburgh Sleep 

Quality Index 

frågeformulär, en 

egenvårds 

hantering av 

sömnstörningar och 

ett demografiskt 

formulär användes 

för att 

samla in data. 

Deltagarna 

rekryterades från 

nio äldreboenden, 

utvalda genom ett  

stratifierat urval 

från hela Taiwan. 

Deltagarna skulle 

vara över 65 år 

och inte lida av 

demens. De fann 

224 personer som 

passade in, åtta 

personer nekade 

till deltagande och 

20 personer 

avslutade inte 

studien. Totalt 

196 deltagare 

avslutade studien. 

Endast 48,5% av 

deltagarna använde 

egenvårdstrategier 

för att hantera 

sömnstörningar. 

Den vanligaste 

strategin var att 

använda att 

använda 

receptbelagda 

läkemedel mot 

sömnbesvär. 

Strategier som att 

gå på promenad, 

läsa och byta 

position i sängen 

identifierades även. 

Analysen visade att 

avsaknaden av 

make/maka och att  

en låg 

utbildningsnivå  

ökade risken för 

dålig sömn. 

Titel: 

Sleep promotion in 

the intensive care 

unit A survey 

of nurses’ 

interventions 

 

Författare: 

Eliassen och 

Hopstock 

 

 

Tidskrift: 

Årtal:  

2011 

Syftet med denn 

studie 

var att undersöka 

uppfattningar om 

sömnfrämjande 

insatser som 

intensivvårds 

sjuksköterskor ger. 

En webbaserad 

anonym enkät (på 

norska) var 

administrerad via e-

post via QuestBack 

programmet (SaaS, 

QuestBack, Oslo, 

Norge). 

enkäten var endast 

tillgänglig på 

webben i 18dagar.  

Studien 

genomfördes på 

en 

intensivvårdsavde

lning. Inkluderade 

var registrerade 

sjuksköterskor 

med vidare 

utbildning inom 

intensivvård. 

Sammanlagt 

uppfyllde 49 

sjuksköterskor 

inklusionskriterier

na var av 25 

svarade.  

Ljud och ljus -

reduktioner på 

natten ansåg 

sjuksköterskorna 

vara en bra 

intervention. Även 

att sitta i patientens 

synfält, hålla denne 

i handen eller ge 

hand/fotmassage 

var även åtgärder 

sjuksköterskan 

använde för att 

främja sömnen hos 

patienterna.  
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Titel: 

Acupoints massage 

in improving the 

quality of sleep and 

quality of life in 

patients with end-

stage renal disease. 

 

Författare: 

Tsay, Rong & Lin 

 

Årtal: 2003 

 

Syftet var att 

undersöka 

effektiviteten av 

akupressurmassage 

för att förbättra 

sömnen hos 

patienter med 

njursjukdomar som 

upplevde sömn 

svårigheter. 

Det var en 

randomiserad 

kontrollerad stude där 

deltagarna delas in i 

två olika akupressur-

grupper och en 

kontrollgrupp. 

Deltagarna fick 

akupressur tre gånger 

i veckan under fyra 

veckor och sedan 

använde forskarna sig 

av Pittsburgh sleep 

quality index för att 

mäta resultatet. 

Forskarna valde 

ut deltagarna 

genom att skatta 

patienternas 

sömnkvalité, med 

hjälp av 

Pittsburgh sleep 

quality. Totalt 124 

personer upplevde 

sömn-problem, 

105 tackade ja till 

att deltaga och 98 

deltagare 

avslutade studien. 

Resultatet visade på 

signifikanta 

skillnader på sömn 

kvalitén mellan 

akupressur-

grupperna och 

kontrollgruppen. 

Grupperna som fick 

akupressur visade 

sig ha både 

förbättrad 

sömnkvalité och 

fler sömntimmar 

per natt.  

 

 


