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Sammanfattning    
Sömnen är viktig för att kroppen och hjärnan ska kunna återhämta sig. Sömnen är 
avgörande för välbefinnandet och vår hälsa på många sätt. Det går att påverka sömnen 
till det bättre och det har verkan på hur kropp och psyke mår och orkar dagen därpå. 
Som patient inneliggandes på en vårdavdelning är människan utlämnad till personal och 
vårdmiljö, det kan därför bli svårare att själv påverka sin sömn. Syftet med denna 
intervjustudie var att undersöka hur patienter inskrivna inom den vuxenpsykiatriska 
heldygnsvården upplevde nattens timmar på sjukhus. Till studien användes en kvalitativ 
metod med induktiv ansats, data inhämtades genom enskilda intervjuer med sju stycken 
patienter. Alla var inskrivna inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården. Intervjuerna 
var ostrukturerade med öppna frågor. Till analysarbetet tillämpades kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Resultatet delades in i fyra 
kategorier; källor till ro; saknad integritet; faktorer som kan störa sömnen och verktyg 
som hjälpmedel till sömn. Författaren diskuterar resultatet utifrån att främja sömnen för 
patienter inskrivna inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården. Vad vårdgivaren 
tillhandahåller innefattar både positiva och negativa omständigheter som påverkar 
patienternas sömn. Om vissa av dessa förhållanden kan förstärkas och vissa av dem kan 
reduceras kan det leda till att patienter inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården får 
en mer fullgod sömn och därmed en större chans till återhämtning, välbefinnande och 
hälsa. 
 
Nyckelord: Psychiatric care, Sleep disorder, Nursing, Hospital, Night, Physical activity, 
Livsvärld, Hållbar utveckling. 
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INLEDNING 
Efter att ha arbetat nattskift inom den psykiatriska heldygnsvården i flera år har jag 
reflekterat över patienternas sömn. Jag har uppmärksammat att många patienter får en 
sömn som skulle kunna beskrivas som mindre tillfredställande. De flesta patienter sover 
men inte tillräckligt. Sömnen blir ofta inte sammanhängande utan avbruten av olika 
anledningar. Detta bekräftas av de patienter jag möter under nattens arbete. De brukar 
besvara frågan hur natten varit att de har sovit men ofta osammanhängande och 
otillräckligt. Sömn är ett grundläggande behov och en av sjuksköterskans viktigaste 
arbetsuppgifter under natten är att se till så att patienterna får en så fullgod sömn som 
möjligt. En god sömn är väsentlig för en god hälsa. För att patienter som är inskrivna 
inom den psykiatriska heldygnsvården ska kunna tillgodogöra sig behandling och 
rehabilitering under sjukhusvistelsen är det viktigt att de får en bra sömn. Forskning 
inom sömn och dess effekter på hälsan är bara påbörjad. Genom en ökad förståelse för 
patienters upplevelse av nattens timmar kan den bidra till möjligheten att lättare kunna 
hjälpa patienterna till en bra sömn. Genom denna kvalitativa intervjustudie vill jag 
beskriva hur patienterna inskrivna inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården 
upplever nattens timmar på en sjukhusavdelning. 
 
BAKGRUND 

Sömn 
Sömn är ett grundläggande biologiskt behov. En tredjedel av livet består av sömn. 
Sömnen vi får varje dygn hjälper oss att fungera vår vakna tid och råkar vi ut för 
sömnstörningar kan det leda till både psykiska och fysiska besvär. Så länge människan 
har funnits har också sömnen uppmärksammats i sin roll för välbefinnande, 
återhämtning och hälsa. Som historisk kuriosa är exempelvis drömtydning i många 
kulturer en gammal företeelse som också återkommit genom historien som ett verktyg 
att förstå psyket (Laguna-Parras, Jerez-Roijas, Garcia-Fernandes, Carrasco-Rodrigues & 
Nogales-Vargas-Machuca 2012 ). I The International Classification of Sleep Disorders, 
version 2 (ICSD-2) beskrivs ca 80 sömndiagnoser. Två av dessa är insomni och 
dygnsrytmstörningar. Insomni, sömnlöshet, innefattar en upplevelse av dålig 
sömnkvalitet som är ett resultat av svårigheter att somna eller vidmakthålla sömnen 
under natten. Dygnsrytmstörningar innebär att sömn och vakenhet är i otakt med socialt 
önskvärda tider (ibid). 
 
En ofullständig sömn påverkar den vakna aktiviteten och dagsaktiviteten i sig kan 
påverka sömnperioden. Nattens sömn har 5 utvecklingsstadier, under natten går vi upp 
och ner i dessa. REM och djupsömn ingår i dessa 5 utvecklingsstadier. Det är under 
Rem-sömnen vi drömmer som mest intensivt. Sömnens betydelse varierar beroende på 
ålder och individ (Hetta & Schwan s.454). Enligt folkhälsorapporten (2018) är 
sömnbesvär vanligare bland den äldre befolkningen, särskilt bland kvinnor och personer 
med kroniska sjukdomar. Äldre människor har en förändring i sömnmönstret som ger en 
försämrad sömnkvalitet (Muller, Olscinski, Kundermann & Cabanel 2017). Förutom 
åldersvariationer finns även genetiska variationer mellan individer. En del människor är 
kortsovare medan andras sömnbehov är avsevärt större. Genetisk forskning har 
konstaterat ett flertal klockgener som har betydelse för sömnprocessen (Archer & Oster 



 2 

2015). Den vanligaste tiden för sömn i den svenska populationen är knappt 7 timmar. 
Medelvärdet är 7,5 timmar, allt mellan 5,5- 10 timmar anses vara normalt. Eftersom 
sömnstörningar är så vanliga behandlas större delen av de patienter som söker vård av 
primärvården. Den vanligaste störningen, insomni, kan utredas och behandlas av 
allmänläkaren. Författarna påpekar att sömn-vakenhetsstörningar är väl lämpad för 
multiprofessionellt teamarbete (Hetta & Schwan 2017 ss. 453, 455, 466) 
 

Aktuell forskning 
Studier med kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser har gjorts inom somatisk 
och psykiatrisk vård. Till exempel påvisar Park et al (2014) ett samband mellan 
patienter som skattar sig högt på en sömnstörningsskala och ljudnivån under dag och 
natt i rummet där patienten vistas. Ljud kan komma från trafiken utanför, personalens 
arbete och rörelser, röster, medpatienter, TV och radio. Andra ljud kan vara från larm 
eller transport av andra patienter eller inläggning av en ny patient (Yilmaz, Saying & 
Gurler 2012; Norton, Flood, Brittin & Miles 2015; Park et al. 2014; Grossman et al. 
2017). Ljus är en vanlig omständighet som stör patientens sömn. Det kan vara ljus från 
andra patienters sängar på rummet samt ljusinsläpp från korridoren. Ljusinsläpp från 
fönster med bristfälliga persienner var också ett problem (Das, Deepa, Pradhan & 
Kumani 2015, Norton et al. 2015). Temperaturer, odörer och obekväma sängar samt att 
dela rum rapporteras vara besvärande för patientens sömn (Dobing, Frolova, Mcalister 
& Ringrose 2016; Yilmaz, Saying & Gurler 2012). Park et al. (2014) finner dock inget 
signifikant samband mellan en sömnkvalitet och antal patienter som delar rum medans 
Persson, Anderberg och Kristersson Ekwall (2015) finner att patienten kan uppleva 
ensamhet och isolering i ett enkelrum vilket kan upplevas som skrämmande.  
 
Medicinska arbetsuppgifter samt avdelningsrutiner är teman som stör sömnen för 
patienten, som kontroller av vitala parametrar, medicinsk administrering och 
provtagningar under natten. Sjukhusets sovtider stämmer inte alltid med patientens egna 
vilket också är en sömnstörande faktor. Nattsömnen störs också av om patienten blir 
tvungen att sova på dagen för att ta igen förlorad nattsömn (Dobing et al. 2016; 
Grossman et al. 2017; Das et al. 2015; Yilmaz, Saying & Gurler 2012). Faktorer inifrån 
påverkar även sömnen. Dessa faktorer är till exempel ängsliga tankar relaterade till 
sjukdomen och livet i allmänhet samt patientens egen syn på sin hälsa samt 
mardrömmar (Das et al. 2015; Park & Kim 2017; Tembo, Parker & Higgins 2013). 
Depression och ångest är en sömnstörande inre faktor. Det diskuteras om depression är 
en utlösande orsak för sömnstörningar eller om sömnstörningar ger depression. Den 
tillgängliga forskningen över de psykiatriska sjukdomstillstånden och relationen till 
sömn visar på nödvändigheten att rikta behandlingen mot sömnstörningen och inte helt 
enkelt endast behandla det som tros vara ett underliggande psykiatriskt tillstånd (Muller 
et al. 2017; Park & Kim 2017; Dobing et al. 2016). 
 

Sömn och sjukdom 
Människor som sover mellan 6-8 timmar tenderar att vara mindre deprimerade än de 
som sover mer eller mindre än så (Kaneita et al. 2006). Åkerstedt (2006) menar att 
sömn och-vakenhetsstörningar spelar en betydande roll i utvecklingen av annan 
sjuklighet. Det kan innebära att en behandling av störd sömn kan ha en förebyggande 
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verkan mot ökningen av detsamma (Krystal 2012). Varje människa har sin egen 
dygnsrytm. Desto mer vi följer våra egna dagliga rutiner ju bättre mår vi. Dygnsrytmen 
är en inre rytm som styr bl.a kroppstemperatur och melatonincykel. Rytmen avgör när 
vi är pigga eller trötta och regleras med hjälp av ljus och mörker. Dagsljus skapar en 
signal som samordnar vår inre rytm med dagens naturliga flöde (Alloy, Ng, Titone & 
Boland 2017). Kronotyp är en medfödd egenskap som bestämmer en människas 
dygnsrytm. En människas kronotyp bestämmer när sömnperiod och vakenperiod 
förläggs hos en person enligt den genetiskt betingade biologiska rytmen. Det avgör i sin 
tur om personen är pigg på morgonen eller pigg på kvällen (Kalmbach et al. 2017). 
Kvällsmänniskor är mer benägna för affektiva sjukdomar (Alloy et al. 2017). Muller et 
al. (2017) skriver att patienter med depression i större utsträckning har ett sömnmönster 
som inte följer det rekommenderade. De menar att heldygnsvården borde planera ett 
sömn-vakenhetsschema enligt individens dygnsrytm samt kronotyp för att öka 
möjligheten till en fullgod sömn för varje enskild patient. 
 
Psykiatrisk sjukdom och sömn hör ihop på många punkter. Numera har synen på dessa 
besläktade fenomen svängt från att sömnproblem är ett symtom på psykisk sjukdom till 
att sambandet är dubbelriktat och mer komplext än så (Krystal 2012). Sömnsvårigheter 
finns nästan alltid vid psykiatriska sjukdomstillstånd och är ofta det symtom som leder 
till att en människa söker hjälp av vården (Hetta & Schwan 2017 s. 454).  Alla levande 
organismer är beroende av homeostas. Homeostas är en komplex uppsättning av 
interagerande metaboliska kemiska reaktioner för att upprätthålla liv och välbefinnande, 
vilket betyder att kroppen försöker uppnå ett stabilt och konstant tillstånd i förhållande 
till omgivningen i ett biologiskt system. Homeostas spelar lika stor roll för det psykiska 
välbefinnandet som för det fysiska välbefinnandet. Dessa två fenomen hör ihop och kan 
inte skiljas (Frank et al. 2014). Om kroppen inte får möjlighet att skapa en balans 
(homeostas) kan stressreaktioner permanentas. Det etableras då en ny basnivå för 
fysiologisk aktivering som kallas för allostatisk belastning, i kontrast till homeostas som 
innebär att alla biologiska reaktioner återgår till den ursprungliga vilonivån. Sömnen är 
kroppens sätt att skapa balans efter den vakenhet vi haft (Åkerstedt 2004). 
 
Stress kan vara en orsak till störd sömn (Åkerstedt 2006; Ellis, Perlis, Bastien, Gardani 
& Espie 2014). Diabetes, olika hjärt-kärlsjukdomar, depression, fetma och utmattning är 
exempel på olika sjukdomar som kan uppstå efter en tid av störd sömn (Åkerstedt 
2006). Depression har kopplats till stegrad hjärninflammation enligt Setiawan et al. 
(2018). De menar att hjärnan ser ut att vara mer inflammerad hos patienter som länge 
gått obehandlade för svår depression. Störd sömn kan ha en negativ påverkan på 
symtom och utvecklingen av schizofreni (Krystal 2012). Störd sömn har en signifikant 
sammankoppling med ökad risk för självmord inom psykotiska sjukdomar (Xin Li et al. 
2016).  
 

Hälsa och sömn 
Hälso-och sjukvårdslagen bestämmer att hälso- och sjukvårdens mål är hälsa (SFS, 
2017:30). Hälsa är ett komplext fenomen och mångtydigt begrepp som av hälso- och 
sjukvården och människor i allmänhet förstås och uppfattas på olika sätt. Därför är det 
svårt att mäta hälsa (Dahlberg & Segesten 2010 s. 47; Scriven 2010 s. 23). Den 
vårdvetenskapliga definitionen av att vara i ett tillstånd av hälsa är förutom mening och 
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sammanhang; att uppleva välbefinnande, att må bra och att vara i stånd till att 
genomföra sina små och stora livsprojekt. Följaktligen är hälsa att förstå som ett 
välbefinnande där man är ”i stånd till”. Om hälsa ska gälla enligt vårdvetenskapen, 
måste människan ha kraft till såväl rörelse och aktivitet som stillhet, vila och en god 
livsrytm (Dahlberg & Segesten 2010 ss. 101, 102). Hälsa har kopplingar till det 
vedertagna begreppet återhämtning (Jormfeldt & Svedberg 2014 s. 81). Den viktigaste 
återhämtningen får vi under djupsömnen (Åkerstedt 2006). Om sömnen blir för kort 
eller avbruten hinner inte kroppen igenom alla de faser som behövs för bland annat 
reparation av muskler, lagring av minnen samt utsöndring av hormoner som reglerar 
tillväxt och aptit (National Sleep Foundation 2015). Samhället, allmänheten och de 
professionella anses ha låg medvetenhet om sömnens betydelse och tar därför sällan 
hänsyn till den (Wallskär & Åkerstedt 2008 s. 22). Sjuksköterskan ska ha kunskapen om 
hur sömnen påverkar hälsa och välbefinnande (Laguna-Parras et al. 2012). 
 
Den psykiska hälsan kan än mer vara svår att mäta, både svårfångad och gåtfull som den 
är. När den existerar är den osynlig, ”hälsan tiger still”. Däremot är vi bara alltför 
bekanta med den psykiska ohälsan (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke 2010 s. 21).  Det 
ligger i vårdvetenskapens intresse att vetenskapens värld och patientens värld möts. Ett 
möte mellan vetenskap och livsvärld. I vårdvetenskapen har lidandet en central roll. En 
av lidandets betydelser är vårdlidandet. Det är den del av lidandet som skapas ur 
vårdrelationen i samband med omvårdnad och behandling, eller på grund av att någon 
av dessa parter sätts åt sidan. Sömnbrist kan definieras som ett vårdlidande (Dahlberg & 
Segesten 2010 ss. 70, 104, 183, 184, 215).  
 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
En sjuksköterska måste vara medveten om sömnens betydelse för hälsa och 
tillfrisknande. Patienten kan annars hindras i sin läkningsprocess, ett vårdlidande skapas 
och kan utvecklas till ett sjukdomslidande. Sjuksköterskans roll är att ge en individuellt 
anpassad och evidensbaserad vård dygnet runt (Eriksson, 1994 ss. 82-87). Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) skriver att sjuksköterskan har huvudansvar för 
omvårdnaden av patienten. Det ligger i sjuksköterskans tjänst att stödja och förstärka 
det frö till hälsa som finns hos en sjuk eller skadad individ. Detta för att tillgodose 
patientens vårdbehov, vilket inkluderar bland annat sömn och vila (Dahlberg & 
Segesten 2010 ss. 70, 104). Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar evidensbaserat och 
personcentrerat för att tillmötesgå patientens behov (Duxbury, Wright, Bradly & Barnes 
2010). Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver att vården ska sträva efter att vara 
individanpassad och att vården ska uppmuntra patienter till delaktighet i sitt eget 
vårdande. Detta stöds även av patientlagen (SFS 2014:821). Denna lag avser att stärka 
och klargöra patienternas ställning inom hälso- och sjukvårdsverksamhet, dessutom ska 
den gynna patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 
 
En av sjuksköterskans grundläggande roller är att dela läkemedel (Clarke 2006; 
Duxbury et. al 2010). Ett sätt att se till den enskilde patientens behov är att ha flexibla 
utdelningstider för mediciner för att t. ex möjliggöra för patienten att gå till sängs 
tidigare på kvällen eller sova längre på morgonen (Jarman, Jacobs, Walter, Witney & 
Zielinski 2002). Ett annat sätt till delaktighet är att stödja patienten att upprätthålla 
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balans mellan aktivitet och vila genom ett vårdarbete som skapar möjligheter till 
förströelse och rekreation (Asp 2002 s.31).  
 
Ytterligare ett sätt att främja självbestämmande och delaktighet är att kunna erbjuda 
patienten annat än läkemedel att sova på om patienten önskar det, som till exempel 
mjölk eller varma bad. Dessa två exempel har också genom evidens visat sig främja 
insomnandet och sömn (Valido, Jackson & O´Brien 2009). Detta stöds av Laguna-
Parras et al. (2012) och Muller et al. (2017). Dessa forskare menar att patienter som 
administreras sömngivande läkemedel sover längre men risken för minskad energi och 
lust, minnessvårigheter samt trötthet under dagen ökar med dem. De framhåller att 
sjuksköterskan genom sin omvårdnad kan påverka patientens välbefinnande på ett 
positivt sätt och att andra behandlingar än läkemedel kan vara tillräckliga för att främja 
sömn, dock är det mer tidskrävande att utöva den sortens omvårdnad. 
 
Att vara i rörelse till exempel kan användas för att nå ett mål som ligger bortom själva 
rörelsen, till exempel en sund livsstil där tillräcklig vila och sömn ingår menar Asp 
(2002 s. 134). Hon fortsätter med att rörelse kan beskrivas ge en kroppsupplevelse och 
har i kraft av denna ett egenvärde. Richardsson et al. (2005) anser att fysisk aktivitet är 
en viktig förebyggande faktor för eventuella sjukdomar. Forskarna påstår även att det är 
en viktig aspekt vid rehabilitering och vid behandling av en rad olika livsstilssjukdomar. 
Människor med allvarlig psykisk sjukdom har hög risk för kroniska sjukdomar. Dessa är 
bland annat diabetes samt hjärt-kärlsjukdom, orsaken kan vara ett avtrubbat beteende 
som hämmar en fysisk aktivitet (ibid). Även störd sömn kan vara en del i dessa 
sjukdomar (Åkerstedt 2006). 
 
 Sjuksköterskor är ofta stressade med tidsbrist på grund av hög arbetsbelastning vilket 
även det kan påverka patientens sömn negativt (Duxbury et. al 2010). Patienter behöver 
vara delaktiga i sin vård och har behov av att vara informerade om densamma för att 
kunna ta eget ansvar över sitt tillfrisknande (Niet, Tiemens, van Achterberg & 
Hutschemaekers 2011). Gellerstedt, Medin, Kumlin och Rydell-Karlsson (2015) skriver 
att sjuksköterskor på grund av tidsbrist tar till farmakologiska åtgärder snarare än samtal 
och andra omvårdnadsåtgärder för att stödja patienterna till en god sömn. Dock finns 
det en vilja bland sjuksköterskorna att arbeta med den sortens omvårdnad, som 
exempelvis varma bad eller samtal etc. för att främja patienters sömn enligt författarna. 
Sjuksköterskorna i studien hade varken på arbetsplatsen eller under studietiden fått 
utbildning om sömn (ibid). Sömn är viktig för återhämtningen från en akut sjukdom, 
trots vikten av sömn så störs patienter under sjukhusvård ofta under natten av bland 
annat sjuksköterskors arbete (Grossman et al. 2017). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
För människor som lider av psykisk ohälsa är sömn viktig och de har inte alltid själva 
förutsättningar att erhålla en god sömn, trots att detta skulle gynna deras hälsa. Risken 
finns att den psykiska ohälsan ökar av sömnbrist och omöjliggör en rehabilitering. 
Sömnbrist kan få fatala konsekvenser för den enskilda människan som lider av psykisk 
ohälsa. Genom att sjuksköterskan får kunskap om hur patienter upplever nattens timmar 
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på sjukhus, kan sjuksköterskan bättre främja en god sömn för patienter inskrivna på en 
psykiatrisk heldygnsavdelning. 

 
SYFTE 
Syftet med den här studien är att beskriva hur patienter inom den psykiatriska 
heldygnsvården upplever nattens timmar.  
 
METOD 

Ansats 
Metoden som valdes var en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats och 
innehållsanalys för ett mer beskrivande förhållningssätt till data som införskaffats. I en 
induktiv ansats utgår forskaren från en händelse från verkligheten och samlar ihop 
empiri för att sedan förutsättningslöst analyseras för att kunna dra generella slutsatser 
(Lundman & Graneheim 2012 ss. 188-189). Genom att intervjua en människa får den 
som intervjuar en möjlighet att erhålla en känsla för en individs yttre och inre 
horisonter, mot vilken livsvärldens karta på en gång krymper ihop och vidgas ut, detta 
genom att befinna sig i samt absorbera det som sägs med hjälp av alla sinnen. En 
intervju formas av öppenhet och följsamhet (Dahlberg 2014 ss. 58, 59, 87, 88). 
Detsamma gäller sammanhanget i den induktiva ansatsen som analyserar texten från 
människors berättelser En text får mening genom läsaren och har inte en given mening, 
flera beskrivningar kan vara möjliga samt gällande även om de är olika. Förförståelsen, 
den föreställning intervjuaren har om en text redan innan den analyseras, ska dock den 
som intervjuar vara medveten om samt sätta inom parentes för att försäkra att analysen 
av texterna är utifrån deltagarnas berättelser. Då en upplevelse av ett fenomen varierar 
mellan människor samt det faktum att analysen används för att identifiera variationer 
med avseende på likheter och skillnader i en text, ansåg författaren att metoden var 
lämplig att använda. Likaså ansågs den induktiva ansatsen passa väl då den innebär att 
författaren analyserade de transkriberade texterna mer förutsättningslöst (Lundman och 
Graneheim 2012 s. 188). 
 

Deltagare  
Det var sju stycken informanter som deltog. Det var fyra stycken kvinnor och tre 
stycken män som medverkade i studien. Åldersspannet var mellan 38 och 75 år. Alla 
informanter var inskrivna inom den psykiatriska heldygnsvården på samma klinik men 
från olika avdelningar. Sex stycken informanter var inskrivna enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), vilket innebär att vårdas på en avdelning frivilligt. En informant 
var inskriven enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Urvalskriterierna var att 
informanterna var över 18 år, hade varit inneliggande minst fyra dygn inom psykiatrisk 
heldygnsvård, ej hade språksvårigheter eller nedsatt hörsel, var orienterade till tid, rum 
och person samt accepterade att deltaga vid en intervju. Informanterna vårdades inom 
den psykiatriska heldygnsvården och deras erfarenhetsbredd av denna vård var mellan 
sju dygn och till och från under 19 år. Alla informanter bodde i hemmet före 
sjukhusvistelsen och planerades hem efter sjukhusvistelsen. Författaren kontaktade 
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ansvarig sjuksköterska på de olika avdelningarna per telefon tidig morgon under några 
dagar, detta efter att ha förankrat undersökningen hos ansvarig chef (bilaga 1) för att 
höra om det fanns några patienter som kunde och ville medverka i studien. Det 
förfarandet är med hänvisning till den begränsade tiden. 
 

Datainsamling 
Efter att författaren erhållit ett godkännande av verksamhetschef (bilaga 1) för den 
planerade studien kontaktades enhetscheferna på kliniken som informerade de ansvariga 
sjuksköterskorna. De i sin tur delade ut ett informationsblad (bilaga 2) om intervjun till 
intresserade patienter. Samma dag efter telefonkontakt besökte författaren avdelningen 
och tog kontakt med informanter för att bestämma tid och plats för intervju. De fick 
själva välja om intervjun skulle genomföras på patientrummet eller annat avskilt rum på 
vårdavdelningen. Intervjuerna utfördes främst på kliniken av praktiska skäl. 
Intervjuerna spelades in digitalt och varade mellan 14 och 25 minuter. Intervjuerna var 
kvalitativa och ostrukturerade där meningen var att förstå individens livsvärld (Dahlberg 
2014 ss. 81, 88).  Ett narrativ, en berättelse, är en kraftfull form av mänsklig 
kommunikation då det beskriver en människas upplevelser, syftet med en intervju är att 
uppenbara informanternas livsvärld (Dahlberg 2008 ss. 179, 184). Författaren försökte 
att tygla sin förförståelse genom att neutralt och förutsättningslöst lyssna på 
informanternas berättelser. Miljöerna som intervjuerna spelades in i var lugna och 
ostörda och gav utrymme för tydlig information. En öppen ingångsfråga ställdes och vid 
behov ställdes följdfrågor. Ingångsfrågan löd; kan du berätta om hur du upplever 
nattens timmar på sjukhus? Följdfrågorna kunde lyda; vill du beskriva närmare hur du 
menar? Kan du ge något exempel? Finns det något mer du vill tillägga? Ingångsfrågan 
var öppen för att informanterna skulle känna sig fria i sina berättelser och följdfrågor 
ställdes om nödvändigt för att inte förlora fokus på ingångsfrågan. Intervjuerna 
transkriberades på papper av författaren som utfört intervjun. Graneheim och Lundman 
(2004) menar att skratt och pauser är värdefullt eftersom dessa kan påverka den 
underliggande meningen i det som uttrycks så dessa inkluderades i transkriberingen.  
 

Dataanalys  
För analys av data användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 
(2004). Analysen startade med att först lyssna igenom intervjuerna. Därefter för att få en 
helhetsbild läste författaren texten flera gånger. Efter att ha läst intervjuerna ett flertal 
gånger utsorterades text som svarade på studiens syfte. Sedan plockades 
meningsbärande enheter ut och sammanställdes. Därefter kondenserades 
meningsenheterna, det innebär att texten görs kortare samtidigt som det centrala 
innehållet bevaras och inget viktigt försvinner. Efter detta kodades texten. Kodning 
innebär att texten får en etikett med kort text som bevarar budskapet. Koderna 
omvandlades genom abstraktion och sorterades i olika underkategorier och kategorier. 
Det latenta budskapet, det som sägs mellan raderna, bildade ett tema. 
Tillvägagångssättet beskrivs som att meningarna kondenserades och klipptes ut. 
Därefter sattes meningarna med hjälp av häftmassa på ett A4-ark. Detta för att det skulle 
bli lätt att flytta runt. Därefter trycktes arken på en vägg med hjälp av häftmassa för att 
få en överblick. Meningarna flyttades runt tills de hörde ihop och de fick en kod och det 
gick att skapa kategorier och underkategorier. Graneheim & Lundman (2004) var till 
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hjälp då texten kategoriserades, de beskriver tillvägagångssättet tydligt med stöd av 
tabeller. De menar att man bör tänka på att inte gå rakt igenom processen från början till 
slut utan snarare fram och tillbaka genom stegen vilket författaren till denna studie har 
följt. 
 
Etiska överväganden 
Författaren har beaktat forskningsetiska riktlinjer och aspekter inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Enligt etikprövningslagen (SFS 2008:192) har 
författaren följt rekommendationerna utifrån de fyra huvudprinciperna vilka är; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informanterna informerades om dessa principer i det informationsbrev (bilaga 2) som 
delades ut till dem innan intervjuerna påbörjades samt så upplystes informanterna om 
dessa återigen före det att intervjun påbörjades. Detta tillvägagångsätt gav möjlighet för 
informanterna att ställa frågor som författaren svarade på. Informanterna fick själva 
bestämma tid och plats för aktuell intervju. Samtycke fick författaren genom muntlig 
och skriftlig överenskommelse från informanterna (bilaga 2).  Ingen data ska skada 
personerna som intervjuas och detta har författaren varit noga med att försäkra sig och 
informanterna om. Ingen data kan spåras till enskild individ eller användas utanför den 
aktuella studien. Intervjustudien kommer att bli redovisad i aktuellt lärosäte vid en 
examination och den kommer i ett senare skede att offentliggöras i databasen DIVA. 
Ingen ansökan till etikprövningsnämnden har varit aktuell då magisteruppsatsen går 
under högskoleutbildning för att bli specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.  
 

De fyra huvudprinciperna 
Informationskravet  
Genom att sända ett informationsbrev om studiens genomförande till verksamhetschef 
och deltagare beaktades informationskravet. En detaljerad information med beskrivning 
av studien och syftet med den lämnades. För att motivera ett deltagande framhölls de 
vinster ifråga om ny kunskap som forskningen kan komma att bidra med. Det framkom 
tydligt i informationsbladet att deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som 
helst. Namn och kontaktuppgifter på författare och handledare framgick också klart för 
att informanterna vid behov skulle kunna ta kontakt. 
 

Samtyckeskravet  
Vid en intervjustudie inhämtas alltid samtycke från deltagarna. Informanterna anmäler 
sig till att samverka vid en intervju och samtycker därmed att medverka i den. 
Informanterna informerades återigen om att de kan avbryta sitt deltagande utan att 
behöva förklara varför samt att det inte skulle medföra några negativa följder. 
Informanterna gav sitt skriftliga samtycke på ett separat papper. 
 

Konfidentialitetskravet  
Det är viktigt att informanternas identitet förblir anonymt och inte är möjlig att 
identifieras av utomstående. Författaren till denna studie har varit noga med att 
informanternas uttalande inte går att identifiera. Materialet som har insamlats har 
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hanterats konfidentiellt och bevarats säkert samt endast används till 
forskningsändamålet. Efter avslutad uppsats kommer all insamlad data raderas.  
 

Nyttjandekravet 
Insamlad data kommer endast användas till aktuell studie. Varken data eller uppgifter 
om deltagare kommer att användas för kommersiell användning eller andra syften utan 
endast publiceras elektroniskt i DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 
 
RESULTAT 

Tabell 1. 

 
 
Besvärad, försäkrad och trygg 
Huvudtemat som framkommer av resultatet är ” att känna sig besvärad men samtidigt 
försäkrad och trygg”. Meningen verkar vara att patienterna känner sig besvärade av ett 
antal faktorer som kan uppstå på en vuxen psykiatrisk heldygnsavdelning. Patienterna 
erfar olika omständigheter som anses utmanande och som påverkar dem under nattens 
timmar på avdelningen. Trots dessa störande förhållanden som patienterna är med om, 
finns det ändå en uppskattning av sjukhusmiljön. Patienterna känner sig försäkrade, i 
meningen säkra, omhändertagna och att någon ser till deras väl, och trygga i denna 
miljö. Betydelsefulla element som personal, medpatienter och själva sjukhusmiljön 
tycks bidra till dessa känslor. Patienterna upplever att de kan lita på personalen och på 
att de är kompetenta samt att de skickligt utför sitt arbete. En känsla av trygghet skapas 
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av att känna sig i goda händer. Samma känsla uppstår hos patienterna av att umgås med 
andra patienter om personkemin stämmer mellan dem. Atmosfären på avdelningen ger i 
sig en lugn och förtroendefull sinnesstämning. 
 
Källor till ro 

Det visar sig att patienterna finner ro på avdelningen. De beskriver innerligt denna 
känsla och att anledningen till att patienterna upplever ett lugn under nattens timmar 
visar sig vara personalen, medpatienter och själva sjukhusmiljön. 
 

Personalens betydelse 
Patienterna beskriver att personalens bemötande är ett viktigt inslag i vården, både för 
att känna sig omhändertagen och välkommen. Det uppskattas att även nattpersonalen 
hälsar och presenterar sig, det skapar en närhet och en relation. Ur ett patientperspektiv 
uppstår ibland situationer som är svåra att klara själv och de är då beroende av 
personalen. Detta anser patienterna inte vara ett problem då de känner sig sedda som 
individer och att personalen tar hänsyn till både deras personligheter och speciella 
behov. Patienterna upplever nätterna som rofyllda. Personalen beskrivs som en 
anledning till att de känner lugn och ro. Det finns en uppfattning om att personalen har 
kontroll över avdelningen, är uppmärksamma mot patienterna och över miljön och att 
de arbetar för att det ska vara lugnt och stilla på avdelningen. Patienterna känner att de 
kan lita på personalen samt be dem om hjälp. Att erhålla en stödjande pratstund upplevs 
enkelt och känner sig patienterna hungriga går det bra att be om ett litet mål mat. 
Personalen uppges vara både tillgängliga och tillmötesgående i sitt vårdande och i sitt 
arbete för att främja patienternas sömn och insomnande. 
 

”..ja mest är det ju personalen skulle jag vilja påstå. Det är många eldsjälar som 
jobbar här och som det verkligen märks att de bryr sig om patienterna och inte bara är 
här för att lyfta lön..[...]..om man behöver något på natten så är de liksom snabba på att 

tillgodose det behovet..[…]..jag skulle vilja ge mest credit till personalen faktiskt..” 
 
Patienterna beskriver att de inte behöver känna sig rädda för sina medpatienter när dessa 
bli upprörda. Det är inte något som upptar deras tankar att känna sig rädda på 
avdelningen. Vid tumult på avdelningen känner patienterna att de kan vara lugna och 
utan ansvar för att de litar på personalens kompetens att hantera och dämpa dessa 
situationer. Det upplevs som tryggt att det finns personal som är i arbete hela natten, att 
ha tillgång till stöd och hjälp även under tiden på natten.   
 

”..det var nån som stod och bankade och kastade stolar här igår när jag låg och sov 
men jag låg bara still och vila och tänkte ..varför ska jag gå ut och lägga mig i..jag 

tänkte att det..dom har koll..det får ju personalen ha koll på..varför ska jag gå ut 
liksom..” 

 

Medpatienters roll 
Patienterna beskriver en känsla av trygghet i att dela rum. Att känna sig säker med en 
medpatient upplevs bidra till en bättre sömn. Det upplevs också som befriande att få tala 
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om sina problem med någon som har liknande erfarenheter eller som bara bekräftar 
patienternas berättelser. Att behöva dela rum kan innebära vissa störningsmoment men 
ändå betraktas en medpatient som rumskamrat vara en källa till lugn om personkemin 
stämmer. 
 

”.. Jag låg i samma rum som en kille som jag blev god kamrat med och det gör ju 
mycket..liksom skapar en trygg miljö..ja det var bra..jag trivdes jädrigt bra med honom 

och vi pratade liksom om allt..” 
 
 -Det ger tillfälle att ha förtroliga samtal, samtal om privata angelägenheter som 
patienterna i vanliga fall endast pratade med vårdpersonalen om. Det kan kännas som 
någon form av kamratstöd att bli trygg tillsammans och få somna tillsammans. Det kan 
också kännas som en säkerhet att vara flera på en patientsal då det alltid finns någon i 
närheten under natten och som kan tillkalla personalen om någon mår extra dåligt. 
 

”..men det är väldigt mycket svårare att ta livet av sig när man har någon som tittar 
på..[…]..fler som ser och kan slå larm..och jag har ju tryckt på larmknappen när 

rumskompisar har mått jättedåligt..att inte vara ensam är en ganska bra grej på ett 
sätt..” 

 
Finns det ingen rumskamrat beskriver patienterna dagrummet som ett sätt att få tala och 
umgås med andra medpatienter om de önskar sällskap och samtal ”..man har ju ändå ett 
dagrum man kan umgås i om det är så att man känner för det..”. Tillgång till sällskap 
och samtal under dagen upplevs öka chansen att hantera grubbel och svåra känslor som 
kan uppstå när mörkret kommer och bidrar på så sätt till en bättre sömn. 
 

Sjukhusmiljön 
Det framkommer i resultatet att befinna sig i sjukhusmiljö kan skapa en känsla av 
trygghet. Patienterna känner en lättnad av att vara nära vårdpersonal och avancerad 
vård, en kombination av olika faktorer framkallar denna känsla. Det kan vara att inte 
behöva ligga ensam hemma i sin säng och vaka, att spänt ligga och lyssna på varje ljud 
både inne och ute. En känsla som kan uppstå är att ta en paus från sig själv och sitt hem 
och överlämna sig åt allt som hör en sjukhusavdelning till, ”..att komma till en miljö där 
jag får en frist från mina egna tankar och sånt där..” Det kan också vara att inte behöva 
ligga och tänka på hur livet skulle kunna vara annorlunda. Det upplevs som skönt att få 
släppa taget om tankar, känslor och att inte behöva känna sig ensam under natten för att 
man inte delar hemmet med någon. Detta upplevs ge en bättre och mer 
sammanhängande sömn.  
 
”..som att mitt psyke på något sätt tillåter mig att slappna av här..[…]..det är svårt att 

sätta fingret på..[…]..att jag trivs här på avdelningen och att det är snälla och goa 
människor som jobbar här..[…].. Jag tror det är det som gör att det skickas en signal 

till hjärnan att ”du kan vara trygg här..” det är en trygg plats..” 
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Saknad integritet 
Som patient upplevs olika situationer på sjukhus som i det vardagliga livet hör till det 
ovanliga. En av dem kan vara frågan om integritet eller avsaknaden av den. Det kan 
vara att känna sig hindrad från att få vara sig själv och göra sådant som människan är 
van vid att göra i hemmet. Att vara utlämnad till andra människor i form av personal 
och medpatienter kan upplevas som ett hot mot den egna tillvaron.  Känslor kan uppstå 
som oro, stress samt en saknad av ett allmänt eller eget utrymme bestående av färre 
människor eller inga alls. 
 
Oro att bli utlämnad 
Patienterna beskriver en känsla av oro över att medpatienter som inte hör hemma på 
patientrummet kan gå in och titta på dem; ”.. men på natten är man ju så utsatt..i sitt 
rum..alla kan ju komma in och titta på mig ..”. De menar att de flesta medpatienter 
förstår att en stängd dörr öppnar man inte utan att meddela sig på något sätt men att det 
inte finns garantier för att alla medpatienter förstår det. De nämner en avsaknad av att 
kunna låsa om sig. Ett lås som bara kan öppnas av dem själva och av berörd personal. 
De känner sig också oroliga över att medpatienter ska gå in och använda deras rum på 
olika sätt. Det händer att andra människor som är inskrivna på avdelningen kan ta fel på 
rum och använda toaletter och sängar. Patienterna upplever en olust över att deras saker 
kan vidröras eller försvinna, de menar att det är lätt att råka glömma att låsa in dem om 
de lämnar sitt rum och sin sängplats för en kort stund. Detta uppfattas hindra en full 
avslappning under dagen och en nedvarvning till kvällen och att det påverkar till en viss 
del sömnkvalite´n. 
 
” ..det skulle ju vara bra att ha ett lås på dörren så att personalen kunde öppna..inte de 
andra patienterna..[…]..jag kan ju inte slappna av om jag vet att rätt som det är kanske 
någon står och tittar på mig när jag sover eller är på min toalett och kissar eller bajsar 

och vissa vet jag ju inte om de håller tätt och är och pillar på mina grejer och så..” 
 

Bristande återhämtning 
Det finns en uppfattning om att det är svårt att få vården individanpassad. Att ibland 
inte få sina basbehov tillgodosedda, till exempel att kunna gå på toaletten och sköta 
magen ifred, väcker olust och kan ge känslor av stress. Samma känslor kan besvära 
patienterna och vara relaterade till att inte kunna ta sig till en egen avskild plats. Det 
finns behov av tid för sig själv samt behov av avskildhet, det kan vara besvärligt att 
ordna på en avdelning. Att vara hänvisad till flerbäddsrum där det finns medpatienter 
man inte känner sig bekväm med eller inte kan slappna av med kan upplevas som 
påfrestande ”..och sedan om man har rumskompisar som har en problematik som inte 
riktigt matchar ens egen så kan det bli jätte..ja jättekonstigt..”. Att behöva vara nära en 
stor skara med människor bestående av personal och medpatienter ute i matsal, korridor 
och dagrum kan uppfattas som stressande. Det egna inre rummet kan kännas hämmat 
med för många andra människor omkring sig. Det kan vara svårt att hitta ett eget 
avskilt, lugnt utrymme för att hämta andan och som gynnar en återhämtning. Under dag 
och kvällstid kan en känsla av vaksamhet uppstå av att behöva anpassa sig efter 
medpatienter samt olika situationer på avdelningen och detta kan ge patienterna en 
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känsla av uppvarvning. Denna stresskänsla kan följa med en vid tiden för sänggåendet 
och leda till en sämre sömnkvalite´.  
 
”..eller att ha ett rum med någon annan men du har ändå möjligheten att komma ifrån 
alla andra 14 personer som finns..[…].. den möjligheten finns inte om du till exempel 
sover i dagrummet, det är alltid någon som är där och pratar och tjafsar och skriker 

och har sig..[…]..ja det blir ingen ro heller liksom..” 
 

Dagrummet som sängplats 
Patienterna beskriver tillfällen när det uppstår överbeläggningar eller när det på grund 
av brist på jämnvikt mellan könen kan resultera i att det är svårt att få ett patientrum. 
Det kan leda till att patienterna får sova i dagrummet. Dagrummet anses extra 
problematiskt då patienterna blir hänvisade till toaletter i andra patientsalar. Patienterna 
upplever det som besvärande att behöva gå och knacka på ett annat rum för att låna 
toaletten. Ibland struntar de i att göra det och ligger kissnödiga hela natten vilket inte är 
bra för sömnen. Dagrummet som patientrum kan upplevas som att de stör eller blir 
störda och kan även kännas som om de gör intrång i någon annans rum; ”..om man inte 
ligger i dagrummet så blir det ju en yta som man får vara på men man känner det som 
man sitter i någon annans rum..” Patienterna är måna om att visa varandra hänsyn 
samtidigt som de är besvärade utav det. Möjligheterna att slappna av och komma till ro 
inför natten genom att till exempel läsa är mindre i ett dagrum som ändras till ett 
patientrum/patientsal. Detsamma gäller tillgången till att se på tv eller att gå och lägga 
sig i tid om någon vill se på tv beroende på om patienterna har dagrummet som 
patientrum eller dagrum.  
 
”..ja eller om du ligger i tv rummet då med tre eller två i..[…]..det blir lite samvetskval 
också..ska jag behöva gå och lägga mig nu..de andra håller på och tittar på teven till 
exempel..det stör också sömnrytmen..[…]..jag har ingenting positivt att säga om att 
ligga i dagrummet faktiskt..det har jag inte för det är inte optimalt..det är inte rätt 

heller..” 
 

Faktorer som kan störa sömnen 
Resultatet visar att det finns element som kan störa sömnen på en avdelning. Patienterna 
lyfter störd dygnsrytm samt yttre och inre stimuli som sömnstörande faktorer. Det 
beskrivs som svårt att undvika att bli påverkad av dessa element och att de tillhör 
nattens timmar, avdelningens arbete och sjukhusets miljö. 
 

Störd dygnsrytm 
Att känna att det finns en struktur på avdelningen med fasta tider för måltider och 
aktiviteter och att ha en balanserad dygnsrytm uppfattas som viktigt. Det framkommer 
att patienterna känner sig störda i sin dygnsrytm av olika anledningar. De kan till 
exempel uppleva det som störande om avdelningen skriver in en ny patient under natten 
eftersom det kan resultera i att de andra patienterna är tvungna att byta rum och därmed 
blir avbrutna i sin sömn; ”..det är ju ett jättetryck givetvis och folk som mår dåligt måste 
ju få komma in men det är väldigt mycket flytta sängar hit och dit och det stör ens rytm, 
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hela dygnsrytmen..” Ibland kan en känsla uppstå av att de lika gärna kan stanna hemma 
och inte söka vård överhuvudtaget, om de inte får ordning på sin dygnsrytm och får sin 
sömn. Personalens tillsyn under natten beskrivs som besvärlig eftersom det är en orsak 
till att patienterna vaknar ur sin sömn, djupsömnen blir avbruten och det anses 
problematiskt av patienterna eftersom de känner att det påverkar dem dagen därpå. De 
blir trötta samt dåsiga och kan behöva ta igen sömnen under dagtid. Dygnsrytmen blir 
då negativt påverkad och kan påverka patienternas förmåga att ta egna initiativ samt 
handlingskraften dagen därpå. 
 

”..men jag vill sova mina timmar och de var inne då, det är inte första gången de har 
varit inne på natten..[…]..sedan låg jag i kanske två eller tre timmar och stirrade i 

taket. Idag känner jag mig helt kass..jag har sovit på förmiddagen och jag har sovit nu i 
eftermiddags..” 

 
Det framkommer också att patienterna upplever biverkningar av läkemedel de är 
ordinerade, sådana kan ge en rastlös känsla i kroppen under natten samt skapa 
domningar och pirrningar i kroppen som håller dem vakna. Ibland upplever patienterna 
sig inte tåla läkemedel överhuvudtaget. Läkemedel som beskrivs i detta sammanhang är 
främst sömnläkemedel och ångestdämpande läkemedel. Sömntabletter som inte känns 
rätt inställda kan också vara en orsak till att inte patienterna får sin sammanhängande 
djupa sömn. 
 
”och det är ju jobbigt för vissa av medicinerna gör ju att man känner sig..samtidigt som 
man blir väldigt trött så känner man sig väldigt rastlös i kroppen..och sen så kanske 
kroppen domnar eller blir så att det kryper i benen eller..det håller en ju också vaken..” 
 

Yttre och inre stimuli 
I patienternas berättelser framkommer det att yttre stimuli i form av ljud orsakade av 
personalens arbete, gnissliga sängar och ljud orsakade av medpatienter återkommande 
stör patienternas sömn. Ljusinsläpp från korridoren vid personalens tillsyn kan också 
störa deras sömn, detsamma gäller att ha dagrummet som sovplats för att det är svårt att 
avskärma korridorens ljus därifrån. Inre stimuli som är sömnstörande kan vara egna 
negativa tankar, känslor och psykiska tillstånd i form av grubblerier och ångest. Dessa 
inre faktorer gör det periodvis svårt att sova. 
  
”..om det är en dålig natt, då beror det på mig själv..att jag är orolig..att jag har fastnat 

i några tankar..ehm..att jag är stressad exempelvis. Jag lider av ofrivilliga..ja bilder 
liksom. Tänker tillbaka på traumatiska händelser, sådana saker. Det är framförallt det 

att jag är min egen fiende vissa nätter..” 
 
Sängarna upplevs som gnissliga och ljudet av dem kan väcka patienterna. Patienterna 
beskriver en avsaknad av komfort och att det är en sömnstörande faktor. Gamla slitna 
madrasser som är obekväma, hårda kuddar och tunna filtar som inte värmer tillräckligt 
kan vara orsaker som stör eller ger avbrott i sömnen. Medpatienter i samma sovsal kan 
störa varandra genom toalettbesök eller genom att ge ljud ifrån sig i form av snarkningar 
eller hjälpmedel. Dock finns det tillgång till öronproppar för att få hjälp med att 
avskärma en del av ljudet. Upprörda och aggressiva medpatienter på avdelningen kan 
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skapa tumult och höga ljud under natten; ”..han var så arg..så det dängde ju 
ordentligt..tänk dig liksom..en sån där tung fotölj..så det var ju en jäkla smäll..”  
 
Patienterna känner ingen rädsla inför detta utan det upplevs mer störande och är en 
orsak till avbrott i själva sovandet. Ljus som sömnstörande faktor beskrivs som ett 
problem, det är inte lika lätt att avskärma. Det finns inga hjälpmedel för att hindra ljuset 
att påverka dem. Personalen släpper vid tillsyn in ljus från korridoren och är man 
hänvisad till dagrummet för att sova är korridorens ljus ständigt störande. 
 
”..alltså när du ligger i dagrummet så har du fortfarande korridorens lyse som lyser in, 

det finns inga persienner på våran..på den sidan..” 
 

Verktyg som hjälpmedel till sömn 
Resultatet visar att patienterna använder sig av olika verktyg för att skapa en bättre 
sömn och en lättare insomning. Ett visst självbestämmande förmedlas när de beskriver 
individuella metoder de vet fungerar för dem och deras sömn. Patienterna upplever det 
som positivt att själva kunna välja metoder för att hitta sätt som hjälper dem med 
insomnandet och till en bättre sömn. Verktyg kan vara i form av läkemedel eller 
alternativa handlingar såsom att få komma ut i frisk luft, motionera och att använda 
bolltäcke eller kedjetäcke. Mobiltelefonen kan också vara ett sätt. Det visar sig också att 
det finns önskemål om fler alternativa metoder för att främja sömnen, dessa förslag är 
en ökad tillgång till avslappningsmetoder eller metoder som till exempel basal 
kroppskännedom. 
 

Läkemedel 
Patienterna upplever att de somnar lättare med sömnfrämjande eller ångestdämpande 
läkemedel och sover längre med hjälp av dem; ”.. jag har ju oftast fått mina första 
mediciner vid åtta och sedan en insomningstablett vid tio och det har jag somnat 
ganska hårt på..” De känner att det fungerar bra att få denna hjälp av vården och att den 
är lättillgänglig och att deras vid- behovs- mediciner delas ut utan några hinder. Om de 
inte önskar denna medicinering upplever de att det respekteras. En medicinering som 
fungerar för dem och som ges i tid inför sänggåendet beskrivs vara ett gott verktyg för 
att öka chanserna att somna och att ge en bättre sömn. Patienterna känner att personalen 
inte behöver vara rädda för att skapa ett läkemedelsberoende av sömnfrämjande 
läkemedel. Ej heller behöver personalen vara överdrivet försiktiga med en 
sömnmedicinering som fungerar eftersom människan ändå är, som patienterna utrycker 
det, beroende av att få sova. Dock finns det önskningar att det inte bara ska vara fokus 
på medicinering för att lättare falla i sömn. 
Det uttrycks en saknad efter en mer lättillgänglig läkarkontakt under nattens timmar 
samt under helger. Om inte medicineringen hjälper som förväntat eller om det inte finns 
vid behovsläkemedel ordinerat, kan detta kännas frustrerande för patienterna och en 
önskan om att kunna åtgärda detta mer skyndsamt finns. 
 

”..sjuksköterskan kan hjälpa en med ytterligare sömnmedel..[…]..har man inte till 
exempel Theralen på sin lista så kan man få det för att hjälpa, det behövs ingen 
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läkarordination för Theralen..[…]..men det är ju sådana faktorer som gör att du kan 
sova..” 

 

Alternativa metoder 
Som ett komplement till läkemedel eller som ett sätt att hålla en medicinering på en 
lagom nivå beskriver patienterna olika metoder de kan ta till. Det är att få komma ut i 
frisk luft eller få ägna sig åt fysisk aktivitet. Det gör dem piggare och mer aktivare 
under dagen och det blir sedan lättare att somna utan mediciner eller med färre 
mediciner. Det kan också vara att använda sig av olika hjälpmedel såsom bolltäcke eller 
kedjetäcke. Mobiltelefonen kan också vara ett sätt att främja sömnen.  
 
”..ja bolltäcken, kedjetäcken och allt sånt är ju också bra om man har ångest..[…]..jag 
har fått hjälp med att ladda telefonen till exempel också, mitt i natten.[…].. Jag funkar 

ju så ibland att jag somnar till musik eller någon pod eller så..[…]..ibland..så är det väl 
vissa som har synpunkter som jobbar natten kanske men alltså man får ju bortse från 

vad de tycker, jag vet ju ändå vad som fungerar.” 
 
Patienterna uttrycker att de skulle vilja ha tillgång till ytterligare metoder att främja 
sömnen såsom avslappning eller metoder som basal kroppskännedom. Möjligheten att 
få röra sig på olika sätt uppfattas som viktig. Det händer ibland att de är ovilliga eller 
för trötta för att gå ut och röra sig eller är för suicidala för att gå ut. Då återstår den enda 
motionen att promenera fram och tillbaka i korridoren eller cykla på avdelningens 
stationära motionscykel. Patienterna önskar en mer varierande tillgång till motion och 
andra alternativa metoder för att hjälpa sömnen. 
 
”..om man är säg väldigt suicidal är de ju inte så väldigt pigga på att släppa ut en från 
avdelningen och då begränsar det ju rörelsemöjligheterna ganska mycket om man är 

inlåst i en korridor faktiskt..” 
 

 
DISKUSSION 
 

Metoddiskussion  
Metoden som författaren valt för att svara på syftet till uppsatsen är en kvalitativ 
intervjustudie. För att få fram kvalitativa aspekter av informanternas erfarenheter valdes 
innehållsanalys med induktiv ansats för att beskriva hur de upplever nattens timmar på 
en sluten psykiatrisk heldygnsavdelning. Fördelen med intervjuer är att den personliga 
berättelsen och upplevelsen kan förmedlas. En annan fördel med metoden är att 
informanterna får berätta om sina upplevelser med egna ord och att intervjuaren får 
tillfälle att ställa följdfrågor (Dahlberg 2014 s. 87). 
 
Författaren förberedde sig noga inför hur intervjun skulle genomföras med hänsyn till 
både utrustning för inspelning och plats för intervjun (Dahlberg 2014 s. 87, 88).  
Intervjuerna bestod av en öppen ingångsfråga med följdfrågor. En intervjuare kan fånga 
upplevelser genom att använda sig av öppna frågor i intervjuer. Det är ett sätt för 
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intervjuaren att framkalla informanternas livsvärld och ett sätt för intervjuare och 
informant att upptäcka ett fenomen som intresserar dem båda, i detta fall patientens 
upplevelse av nattens timmar på en psykiatrisk heldygnsavdelning (Dahlberg, Dahlberg 
och Nyström 2008 ss. 184-186). Av denna anledning ställde intervjuaren följdfrågor för 
att inte riskera att hamna för långt bort från fenomenet. Graneheim och Lundman (2004) 
lyfter att inkludering av informanter med olika lång erfarenhet utav fenomenet som skall 
beskrivas kan innebära att intervjufrågorna uppfattas och besvaras med större variation, 
vilket då styrker giltigheten och överförbarheten. Kriterierna som fanns uppfylldes av de 
deltagare som var med i studien, de var representativa för en heldygnspatient med tanke 
på vidden av ålder, diagnos, kön samt erfarenhet av att sova på sjukhus. Författaren 
anser att detta ger en hållbarhet åt studien och att av deltagarnas upplevelser framträder 
en samlad bild av patienternas upplevelse av nattens timmar på en sluten psykiatrisk 
heldygnsavdelning. 
 
All ny forskning syftar till att finna ny kunskap skriver Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012 ss. 196-197), de menar att sanningen inte är enkel utan består av flera 
olika tolkningar. De framhåller att förförståelsen följer genom hela arbetet med 
uppsatsen och att den även påverkar analysprocessen. Författaren till studien har försökt 
att sätta sin förförståelse inom parentes genom att kritiskt granska helhetsbilden av all 
data samt kontrollerat att analysen av de meningsbärande enheterna gestaltar en 
helhetsbild av det insamlade materialet. Då författaren till studien har arbetat ensam har 
författaren med stöd av handledare reflekterat och prövat betydelsen av förförståelsen 
under arbetets gång. Tillförlitligheten för studien har på så vis stärkts. Författaren till 
studien har analyserat all data genom induktiv innehållsanalys.  
 
Metoden är lämplig för intervjustudier och den är inte för svår att utföra i förhållande 
till det utrymme som finns för en magisteruppsats. Ett observandum med 
innehållsanalys kan vara att den ger endast en begränsad insikt i livsvärlden. Kritik som 
ibland riktas mot kvalitativ innehållsanalys då metoden innebär en lägre analysnivå, är 
att det finns risk för att gå miste om innebörden (Dahlberg 2014 ss. 118-120). 
Författaren menar att studiens fokus främst var att beskriva det manifesta, det 
uppenbara, innehållet. Graneheim och Lundman (2004) menar att metodens 
analysprocess kan innebära en risk att information mister sin mening under 
kondenseringen och abstraktionen. För att inte riskera att informationen miste sin 
mening gick inte författaren rakt genom analysprocessen utan snarare fram och tillbaka 
genom stegen. Att urskilja kategorier samt tolka ett tema visade sig vara minst 
problematiskt. Att beskriva underkategorierna har behövt vidare reflektion för att passa 
in i tillhörande kategori. Att namnge innehållet i resultatet har författaren också behövt 
reflektera extra över.  
 
För att bibehålla en trovärdighet är mängden av data samt valet av metod viktig 
(Graneheim och Lundman (2004). Genom att intervjua patienter möjliggjordes att syftet 
kunde besvaras. Valet av informanter kan ha betydelse för trovärdigheten. 
Informanterna som deltog var både kvinnor och män i olika åldrar och erfarenheten av 
att vara patient på en heldygnsavdelning varierade stort. Då Lundman och Graneheim 
(2012 s 198) skriver att kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer, har 
trovärdigheten ökat med fluktueringen mellan informanterna. På så sätt har det gett 
förutsättningar till nyanser av insamlad data. En noggrann beskrivning av urval och 
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analysarbete har författaren också försökt att göra för att det skall bli tydligt för läsaren. 
Att till exempel presentera citat från informanterna höjer trovärdigheten genom att 
tillåta läsaren att se alternativa tolkningar. Citaten från informanterna finns redovisade i 
studiens resultatdel. Författaren anser att materialet har besvarat syftet och att metoden 
var både lämplig och rätt för studien. Det kan diskuteras om antalet intervjuer påverkar 
trovärdigheten. I studien har sju stycken intervjuer genomförts. Författaren menar att 
antalet är tillräckligt eftersom studiens syfte var att berätta om informanternas 
upplevelser, antalet intervjuer kan inte nämnvärt ha en större betydelse. Trovärdigheten 
hade dock kunnat stärkas genom fler intervjuer för att kunna urskilja fler likheter och 
skillnader. Det faktum att patienterna inte kände men hade vetskap om att författaren 
arbetade på den klinik som informanterna var inskrivna i kan ha påverkat resultatet i 
någon mån. Författaren tänker att det finns en risk att informanterna undvek att kritiskt 
berätta om t. ex personalen. Det skulle vara intressant att göra en liknande studie där 
författaren är obunden till arbetsplatsen. Det skulle också vara intressant att undersöka 
fenomenet i ett djupare perspektiv och med andra utgångspunkter. 
 
 
Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer det att patienterna erfar olika faktorer som påverkar dem under 
dygnets timmar på en heldygnsavdelning och som de upplever som besvärande. Dessa 
störande faktorer leder ibland till att nattens timmar som är tänkta att användas till att 
sova gott, inte medför det planerade behovet av en tillräcklig och god sömn. Några av 
dessa faktorer är yttre och inre stimuli, brist på återhämtning, störd dygnsrytm och brist 
på fysisk aktivitet. Resultatet visar också på faktorer som påverkar nattens sömn 
positivt, dessa är personalen, medpatienter och själva sjukhusmiljön samt läkemedel och 
alternativa metoder. I resultatet framkommer patienternas olikheter. Livsvärlden är 
personlig och unik. Det är patienten som är expert på sitt liv och sin berättelse. Varje 
patient har sin egen uppfattning om vilken faktor som är den mest störande för 
nattsömnen.  
 
I resultatet kring patienternas upplevelse av nattens timmar visar också patienternas 
likheter. En samstämmighet över vad som skapar harmoni, som stödjer en god sömn, på 
en heldygnsavdelning finns. Resultatet berättar om betydelsen av att ha människor 
omkring sig i form av personal och medpatienter som de kan umgås och samtala med. 
Känslor av ensamhet och sårbarhet tycks lindras. Det stöds av Persson och Mätää 
(2012) som visar att samtal med medpatienter har positiv betydelse. Det stöds också av 
Buchanan-Barker & Barker (2008) som menar att sjuksköterskan har en viktig roll i en 
dialog. Får patienten tillfälle att berätta och lära denna om sina upplevelser, kan 
sjuksköterskan bättre förstå vad som är problemet för varje enskild individ. Att lyssna 
kan medföra att varje inneliggande person får hjälp med det som stör dem eller får 
uttrycka det de verkligen längtar efter för att lättare kunna uppnå en tillfredsställande 
sömn. 
 
Tid är en avgörande faktor för en god omvårdnad. Duxbury et al. (2010) skriver att 
sjuksköterskor har en kravfylld arbetsmiljö med tidsbrist på grund av hög 
arbetsbelastning. Att till exempel ha tid till det personcentrerade samtalet ökar 
möjligheten för sjuksköterskan att närma sig en förståelse för en individ och möta denna 
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människa där den är i sin unika livsvärld. Genom ett aktivt lyssnande och med ett 
reflekterande förhållningssätt från en sjuksköterska kan en patient stärkas i sin tilltro till 
sin egen förmåga (Miller & Rollnick 2014). I Antonovskys teori känsla av sammanhang 
(KASAM) är hanterbarhet ett av de centrala begreppen, meningsfullhet och begriplighet 
är de andra två (Antonovsky 2006). 
 
En dialog mellan patient och sjuksköterska där sjuksköterskan aktivt lyssnar och ger det 
stöd patienten behöver verkar kunna bidra till en upplevelse av hanterbarhet för en 
patient. Detta stödjs av resultatet som visar på att patienterna verkar uppleva en ökad 
hanterbarhet av olika tillstånd och plågsamma känslor och tankar när de får egen tid 
med bland annat en sjuksköterska ”…alltså..behöver man prata på natten så får man 
hjälp med det..det är bara att kliva upp och gå och prata med folk som jobbar…”. Detta 
förefaller mildra de negativa aspekterna av att spendera tid på en heldygnsavdelning och 
gör det enklare att somna. Känslan av att befinna sig på en institution där det finns nära 
till avancerad vård och professionell personal ger trygghet och ro. Dessa fynd i 
resultatet anser författaren pekar på att det kan finnas en slående potential i själva 
helheten av miljö, medpatienter och personal och att de tillsammans tyder på en läkande 
effekt trots besvärande faktorer. Om den vårdande organisationen är bra på att ta tillvara 
dessa resurser som till synes finns i denna helhet och samtidigt mildra de störande 
faktorerna, kan det användas till att stimulera en patients egna medel till hälsa. Det 
genom att öka möjligheterna till en god sömn som i sig är stärkande (Åkerstedt 2006). 
 
Att vara en del i en grupp betyder att vara en del av en större helhet. Som människa är 
det ett utav våra grundläggande behov att få tillhöra och känna meningsfullhet, därför är 
detta en väsentlig del i att vårda psykisk hälsa (Antonovsky 2006). Resultatet visar att 
dela rum kan påverka sömnen både positivt och negativt. Patientsalar skapar tillfällen 
för sällskap och samtal. Det skapar även tillfällen att känna en trygghet och gemenskap 
samt en känsla av sammanhang. Att vara synlig både för personal och varandra ger en 
känsla av säkerhet (Maben et al. 2006). Detta stöds även av resultatet. Maben et al. 
(2006) skriver också att vid vård av medpatienter ges en möjlighet att studera 
personalen och samtidigt få en uppfattning om deras kompetens vilket upplevs som 
betryggande. Patientrum har inte samma förutsättningar men de har fördelen att lättare 
avskärma sig från yttre stimuli som till exempel ljud och ljus. Dessa är några av de 
negativa och störande faktorer som patienterna upplever. 
 
Autonomin ökar också med patientrum, det är lättare att somna senare eller att vakna 
tidigare utan att störa den andra eller vara orolig att bli störd. En lust att somna tidigt 
eller läsa till sent på kvällen eller utföra sina morgonbestyr i gryningen kan uppstå. 
Finns ett behov av att sova med ljuset tänt är det lättare att ordna i ett patientrum. 
Persson och Mätää (2012) skriver att en stor del av patientens dagtid spenderas runt den 
egna sängen när de delar rum men ensamma i ett patientrum skulle de inte tillbringa lika 
mycket tid. Känslan av isolering och ensamhet skulle bli för stor. En avledd 
uppmärksamhet av inre stimuli som plågsamma tankar och känslor saknas när den inte 
finns i form av människor omkring sig. Att dela rum med någon beskrivs som en känsla 
av trygghet. Patienterna uppger att det är av vikt vilka de delar rum med. Till exempel 
upplevs förvirrade personer och personer som snarkar som en belastning (ibid). Detta 
stödjs även av resultatet.  
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Individuell kunskap skaffas genom utbildning och erfarenhet, både personlig och 
professionell. Även intuitiv kunskap omfattar den individuella (Bonis 2009). Genom att 
sjuksköterskan reflekterar över sig själv och andra och är öppen i sitt synsätt kan nya 
lärdomar läras. Det hindrar sjuksköterskan att fastna i förlegade vanor (Wiklund-Gustin 
2014 ss. 475, 479). Det framkommer som påpekat av resultatet att patienterna upplever 
olika inslag på avdelningen som stressande. De upplever bland annat en avsaknad av en 
personlig sfär. Människor är olika känsliga inför sitt personliga utrymme, deras 
integritet kan vara mer eller mindre. Patienters sårbarhet kan öka genom den 
otillräckliga möjligheten till en fristad på avdelningen. Att balansera gränslinjen mellan 
integritet och personlig sfär i förhållande till avdelningens rutiner samt miljö är 
begränsad. Sängen är ofta det enda fredade utrymme patienterna har och ibland har de 
inte ens det. Patienterna uttrycker dock både tålamod och förståelse inför detta. De är 
noga med att visa hänsyn och acceptans inför varandra. Detta stödjs av Maben et al. 
(2016) som skriver att patienterna accepterar det som en oundviklig aspekt av 
vårdmiljön. Ändå kan detta hämma en återhämtning. Den individuella kunskapen skulle 
kunna vara en resurs för att reda dessa problem. 
 
Återhämtning är något alla människor behöver. Författaren av denna studie anser att en 
människa som har en sjukdom borde ha större anspråk på att få sina grundläggande 
behov som rörelse, näring, vila och sömn tillfredsställda. Återhämtning är ett förlopp 
som ständigt är igång hos en människa och den sker gradvist och oregelbundet i sin 
strävan mot sin ände. Det är en högst individuell process. Varje patients färd mot en 
återhämtning är ojämförlig med en annans. Vården gör bäst i och ska beakta patientens 
personliga tolkning över vad som är en återhämtning (Barker & Buchanan-Barker 2005; 
Pitt, Kilbride, Nothard, Welford & Morrison 2007; Nowak, Waszkievicz, Swwitaj, 
Sokot-Szawtowska & Anczewska 2017). Här tänker författaren att sjuksköterskan får 
användning för sin individuella kunskap. Genom den och det personcentrerade samtalet 
och ett reflektivt lyssnande kan sjuksköterskan arbeta fram en återhämtningsplan ihop 
med patienten. En plan som skulle kunna hjälpa patienten att komma till ro inför nattens 
timmar och ge en bättre sömn. Jormfeldt och Svedberg (2014) skriver att hälsa har 
kopplingar till det vedertagna begreppet återhämtning. Åkerstedt (2006) menar att den 
viktigaste återhämtningen skapas under djupsömnen.  
 
Det finns sparsamt med litteratur om kopplingen mellan hälsa och sömn. Däremot 
verkar det finnas mer av litteratur som handlar om fysisk och psykisk ohälsa kopplat till 
sömnbrist, vilket är intressant. Det stärker min känsla av att samhället, allmänheten samt 
de professionella inom vården tycker att tills vidare får en halvt god sömn vara god nog.  
Uttrycket ”hälsan tiger still” kan betyda att så länge det inte finns några problem eller 
hinder, varken i den fysiska eller psykiska hälsan, finns det inte så mycket att diskutera. 
Verkställande av hälsofrämjande insatser är nödvändigt inom hälso-och sjukvård då 
dess mål är hälsa (SFS, 2017:30). Förebyggande hälsofrämjande insatser är något hälso- 
och sjukvården absolut bör lägga mer resurser på bedömer författaren. Det kunde vara 
mer effektivt att från början hindra sjukdom från att bryta ut. 
 
Subjektivt definierad kan högkvalitativ sömn beskrivas som regelbunden, förutsägbar, 
befäst, stärkande, och tillräcklig. Objektivt definierad kan den beskrivas som en 
anpassning till den homeostatiska processen och till dygnsrytmens process. Dessa 
processer kan vara avgörande för en emotionell reglering utöver en sömnreglering. En 
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god sömn under nattens timmar är således inte bara bra för dygnsrytmen och för 
balansen i kroppens system, den är också bra för hanteringen av oro och ångest (Frank 
et al. 2014). Resultatet visar på att patienterna vill ha en struktur på avdelningen för att 
kunna skaffa sig en sund dygnsrytm och/eller att få behålla den. De flesta av de 
intervjuade talar om vikten av en balanserad dygnsrytm. Får de inte denna möjlighet 
känner patienterna att de lika gärna kan stanna hemma och inte söka vård 
överhuvudtaget. Så viktigt upplevs detta behov. Ändå förmedlar patienterna ett stort 
tålamod över avdelningens alla störningsmoment över dygnets timmar och förstår att 
många av dem tillhör avdelningens arbete.  
 
Något som verkar vara svårare att ha överseende med är att behöva sova i dagrummet. 
Där känner patienterna att de lätt blir störda eller lätt stör andra, beroende på om de har 
det som patientrum eller dagrum. Den besvärligaste anledningen för att inte alls hantera 
att sova i dagrummet verkar vara avsaknaden av en egen toalett. Att behöva knacka på 
ett annat patientrum mitt i natten och riskera att störa medpatienters sömn och därmed 
dygnsrytm drar sig de flesta patienterna för. Det kan resultera i att patienterna till 
exempel ligger kissnödiga hela natten och med sämre sömn samt dygnsrytm som 
resultat då sömnen som förloras måste tas igen under dagtid. 
 
Sjuksköterskan har ansvaret för patientens sömn. Denna kan ihop med den enskilde 
patienten planera en struktur och en god livsrytm under dagens timmar som passar 
denne och avdelningens rutiner så nära som möjligt. Även en strävan mot att få gå till 
sängs samt stiga upp på morgonen som anstår varje patient är bra. Detta skulle enligt 
Laguna-Parras et al. (2012) vara en möjliggörare för ett mer balanserat sömnmönster för 
patienten. Enligt WHO (1998) är hälsofrämjande arbete grundläggande för hälsa och är 
väsentlig för en social och ekonomisk utveckling. Författaren av denna studie tänker att 
en hållbar hälsa samt sömn också bidrar till ett hållbart samhälle. Människor som sover 
gott känner sig piggare och mår bättre påstår densamma. De har också mer energi till 
träning som ger en friskare kropp. Läkningsprocessen behöver sömn för att fortskrida. 
Alla människor är unika och olika, så är också patienten. Vården kan utforma en miljö 
där avdelningens rutiner kan anpassas till patientens olikheter, en personcentrerad vård. 
Det skulle kunna bidra till att ge patienter en bättre sömn. Det skulle också kunna bidra 
till mindre medicinering och kortare vårdtider då en god sömn bidrar till 
läkningsprocessen. Det skulle spara både miljö och skattepengar och bespara patienten 
onödigt lidande. 
 
Sjuksköterskans roll i hälsoprocessen är viktig (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh 
2013). Stöd till att utöva fysisk aktivitet åt människor med psykisk ohälsa samt ge stöd 
till livsstilsförändringar åt människor som är i behov av dem ingår i sjuksköterskans 
arbete (Socialstyrelsen 2005). Skärsäter et al. (2009) skriver att när en människa lider av 
psykisk ohälsa förändras livsvärlden för den personen med stresskänslor som följd, 
upplevelsen av begriplighet kan därför bli berörd. Tillvaron blir kaotisk och 
slumpmässig som följd istället för ordnad och sammanhängande. Detta stämmer med 
Antonovskys teori om känsla av sammanhang (Antonovsky 2006). Stress kan påverka 
sömnen negativt (Åkerstedt 2006). Hanterbarhet och begriplighet kan beskrivas som ett 
tillvägagångsätt för en människa att behandla livets alla krav, ett sätt att få en känsla av 
kontroll över sig själv (Antonovsky 2006). Studier visar att bl. a att självkänsla och 
självförtroende ökar av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet får människor att må bättre och 
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med det ökar framtidstron (Carter, Morres, Repper & Callaghan 2016; Pickett, Kendrick 
& Yardley 2017). Fysisk aktivitet kan beskrivas som ett sätt att behålla kontrollen över 
sitt liv och sin framtid, då den ökar välbefinnande och sannolikt även begripligheten och 
hanterbarheten. Då också psykisk ohälsa skapar stresskänslor och stress kan påverka 
sömnen negativt, borde fysisk aktivitet genom den positiva påverkan den har på dessa 
två fenomen, vara viktig att tillämpa inom hälso- och sjukvård. Som resultatet visar 
känner patienterna att motion är något de uppskattar och anser vara nödvändigt för en 
god sömn. Det är sjuksköterskans ansvar att patienten får den omvårdnaden denne 
behöver. Författaren av denna studie anser att sjuksköterskan även vid till exempel 
tidsbrist bör vara lyhörd över att patienterna efterfrågar bättre tillgång till fysisk 
aktivitet. 
 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att implementera vetenskap, att införa ny forskning är 
en ansvarsfull fråga för sjuksköterskor och behöver stödjas (Niet et al. 2011). 
Vetenskapen som stöd kan av sjuksköterskan användas i ett gynnsamt avseende för att 
påverka samt yrka på mer resurser till hälso- och sjukvården. Den borde även kunna 
vara behjälplig för att förmå vårdpersonal att bedriva en bra basal omvårdnad där en god 
sömn ingår. 
 
 
Slutsats 
Som tidigare diskuterats behöver vården och dess anställda en bredare kunskapsgrund 
för att kunna forma goda förutsättningar för en bra sömn. Fler undersökningar behövs 
för att öka kunskapen om sömnens betydelse för en hälsosam kropp. För att patienterna 
som är inskrivna inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården ska få möjlighet till en 
gynnsam läkningsprocess och uppnå ett välbefinnande måste de få en fullgod sömn. 
Detta är viktigt även för en lyckad behandling och rehabilitering. Sjuksköterskor har ett 
stort ansvar för patienters sömn och behöver både kunskap och rätt förutsättningar för 
att främja en god sömn. 
 
 
 På en sjukhusavdelning finns det många omständigheter, både positiva och negativa, 
som påverkar hur en patient sover. Dessa förhållanden kan antingen förstärkas eller 
förminskas med hjälp av ökad kunskap om sömn och dess betydelse för en god hälsa 
samt genom ett levande samtal mellan vårdens organisation och dess anställda. Detta för 
att hitta de bästa metoderna att arbeta efter samt för att identifiera nödvändiga 
omorganisationer som kan ha betydelse för den goda sömnen. Detta arbete ger förslag 
på kunskap för förbättring och vidareutveckling av omvårdnaden på natten för personer 
som vårdas inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården. Arbetet skulle också kunna 
bidra till ett ökat intresse för en större och djupare studie för att undersöka ämnet 
grundligare och med andra utgångspunkter. 
 
 
Framtida forskning  
Människor är olika och fungerar inte på samma sätt. Vi har olika vanor som påverkas av 
både miljö och gener. Några är kvällsmänniskor och några är morgonmänniskor 
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(Kalmbach et al. 2017; Frank et al. 2014; Archer & Oster 2015). Kvällsmänniskor 
drabbas i högre grad av affektiva sjukdomar (Alloy et al. 2017).  
 
Det vore intressant att veta mer om dygnsrytm och kronotyp förknippat till sovtider och 
sömnbehov, detta särskilt i en tid då det diskuteras sommartidens vara eller icke vara. 
Det sägs att kvällsmänniskor har svårast att ställa om till sommartid. 
 
 
Kliniska implikationer 

• Sjuksköterskan kan ha en betydande roll i att förbättra individers sömn. 
• Ta hänsyn till patienters olikheter och vanor i förhållande till olikheter i 

dygnsrytm och kronotyp. 
• Ta tillvara på personal, medpatienter och sjukhusmiljö som läkande resurs och 

på så vis förbättra sömnkvaliteten. 
• Tillgång till fredade stilla platser där patienten kan återhämta sig vid behov. 
• Tillgång till fysisk aktivitet och andra aktiviteter som minskar stresskänslor, på 

så vis kan det ge en mer tillfredställande sömn samt minska medicinering. 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till deltagare  
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