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Sammanfattning 

Bakgrund: De senaste åren har förekomsten av sömnstörning ökat. I Sverige anses det 

numera vara ett av våra stora folkhälsoproblem. Sömnstörning har visat sig vara mer 

förekommande hos individer med samtidig sjukdom än hos den allmänna populationen. Brist 

på sömn medför ofta dagtidssymtom vilka påverkar individens tillvaro. Sjuksköterskan är 

ofta, främst på sjukhus, den första som möter patienters problem gällande sömn. Det är 

således viktigt att sjuksköterskan besitter adekvat kunskap om hur dessa problem kan yttra sig 

och vilka konsekvenser de kan medföra individen. 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva patienters upplevelser av sömnstörning vid 

samtidig sjukdom. 

Metod: Vald metod för denna studie är en litteraturöversikt. Studien inkluderar åtta 

vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Resultat: I analysen framkommer fyra kategorier; Upplevelsen om vad som bidrar till 

sömnstörning, Trötthet och sömnighet, Förändringar i den sociala tillvaron och Förändringar i 

sinnesstämning. Olika somatiska, psykologiska, aktivitetsrelaterade och miljömässiga faktorer 

upplevs bidra till sömnstörning. I majoriteten av artiklarna beskriver patienter trötthet och 

sömnighet som symtom vilka medför konsekvenser i livet. Mellanmänskliga relationer 

påverkas och patienterna känner hjälplöshet och hopplöshet i sin situation. De tappar lättare 

humöret vilket upplevs försämra deras förmåga att hantera svårigheter som uppkommer i det 

dagliga livet.  

Diskussion: Diskussionen bearbetas utifrån teorin om livsvärldsperspektivet. De förändringar 

som patienterna genomgår vid sömnstörning och samtidig sjukdom påverkar deras livsvärld 

och hela deras existens. Då livsvärlden är högst personlig och unik för varje människa, bör 

sjuksköterskan vara lyhörd inför patientens egen beskrivning av sin livsvärld och sina 

upplevelser. Detta för att skapa förståelse kring hur patienten hanterar sin sömnstörning och 

hur den påverkar dennes liv.  

Nyckelord: Sömnstörning, upplevelse, sjukdom, omvårdnad 

 

 



Abstract 

Background: In recent years the prevalence of sleep disturbance has increased. It is currently 

regarded as one of the major public health problems in Sweden. Sleep disturbance has also 

been shown to be more common among individuals with concurrent disease than among the 

general population. Lack of sleep is often associated with daytime symptoms which severely 

affect the individuals’ situation. In the case of hospitalization, the nurse is often the first to 

encounter patients sleep problems. This means that it is important for the nurse to have 

adequate knowledge of how such problems express themselves and what consequences they 

may bring. 

Aim: The aim of this study is to describe the patients’ experience of sleep disturbance during 

concurrent disease. 

Method: The chosen method for this study is a literary survey. The study includes eight 

scientific articles of both qualitative and quantitative design. 

Result: Four categories emerged from the analysis; The experience about what contributes to 

sleep disturbance, Tiredness and sleepiness, Changes in social life and Changes in mood. 

Patients experience that somatic, psychological, activity-related and environmental factors 

contribute to sleep disturbance. In the majority of articles, patients describe tiredness and 

sleepiness as symptoms which have consequences in life. Patients experience that sleep 

disturbance results in a change in interpersonal relationships. They also experience feelings of 

helplessness and hopelessness due to their situation. They easily lose their temper and they 

feel that this impairs their ability to handle problems that occur in their daily lives. 

Discussion: The discussion is processed through the theory of the life-world perspective. The 

changes that patients undergo during sleep disturbance and concurrent disease will affect their 

life-world and their very existence. Though the life-world is highly personal and unique to 

each person, the nurse should be sensitive to the patient’s own description of his/hers life-

world and his/hers experiences. This is to create an understanding of how patients manage 

their sleep disturbance and how it affects his/her life. 

Keywords: Sleep disturbance, experience, disease, nursing
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1   Inledning 

Många människor lider idag av sömnstörningar och problemet blir allt vanligare. I Sverige 

anses sömnstörningar numera vara ett stort folkhälsoproblem. Siffror visar att cirka en 

fjärdedel av Sveriges befolkning har någon form av sömnstörning (Statistiska Centralbyrån 

[SCB], 2010). Nuvarande forskning visar även att sömnstörning förekommer mer frekvent 

hos individer med samtidig psykisk eller fysisk sjukdom och att den störda sömnen påverkar 

de drabbades dagliga tillvaro negativt. 

 Vi som blivande sjuksköterskor har upplevt att sömnstörningar är ett vanligt och ständigt 

återkommande problem inom många olika patientgrupper och vårdinstanser. Vi har även fått 

uppfattningen om att detta är ett problem som kommer i skymundan och som ej prioriteras 

tillräckligt i dagens vård. Enligt vår mening saknas det kunskap kring hur sömnstörning kan 

påverka den enskilda människans liv. Vi anser det därför viktigt att undersöka hur dessa 

patienter upplever sin situation och sina sömnstörningar.  

 

2   Bakgrund 

En människa sover ungefär en tredjedel av livet och sömnen är viktig för människans 

välbefinnande (Hetta & Schwan, 2009, s. 909). Många människor lider idag av 

sömnstörningar. Sömnstörning är en del av psykisk ohälsa vilket i Sverige anses vara ett stort 

folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2005a). Det är främst kvinnor, äldre och individer med 

nedsatt hälsa som är drabbade (Socialstyrelsen, 2009). Förekomsten av sömnstörning är cirka 

30 % för kvinnor och 20 % för män (SCB, 2010). De senaste åren har förekomsten av 

sömnstörning ökat (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). Orsakerna till 

detta är osäkra men tros bland annat bero på ”24-timmars-samhället”, ökade krav på 

effektivitet samt på det ökade informationsflödet. Ökad konsumtion av alkohol, koffein och 

energidrycker tros också påverka antalet drabbade. Hur mycket sömn en enskild individ är i 

behov av varierar och är individuellt (Åkerstedt, 2001, s. 27).  Det finns däremot ett 

normalintervall hos den större delen av befolkningen som ligger mellan sex och nio timmars 

sömn per natt.  

 Sömn är ett tillstånd av sänkt medvetandegrad (Carskadon & Dement, 2011). Under 

sömnen är vi betydligt mindre mottagliga för signaler från omvärlden. Till skillnad från 

medvetslöshet går den som sover att väcka om stimuleringen är intensiv nog. När vi sover 

sker en mängd förändringar i vår kropp, vi går successivt in i ett mer avslappnat tillstånd, 

andningsfrekvensen minskar och kroppstemperaturen sänks (Hetta, 2007, s. 20). 



2 (28) 

 

 

Socialstyrelsen (2009) skriver att under sömnen får hjärnan tillfälle att återhämta sig och 

kroppen får möjlighet att återuppbyggas. Vidare menar de att återhämtningen är en 

förutsättning för välbefinnande och god hälsa. 

 Brist på sömn har negativa effekter på vårt immunförsvar och risken för infektioner ökar 

(Åkerstedt, 2001, s. 27). Förändringar sker även på ämnesomsättningen då antalet blodfetter 

ökar och insulinets effekter försämras. Sömnstörning är starkt förknippat med förhöjd 

sjuklighet, dock misstänker man att det relativt ofta är sjukdomen som ger upphov till 

sömnstörningarna. 

 

2.1 Definition av sömnstörning 

Sömnstörning är ett övergripande begrepp inkluderande fyra huvudgrupper; insomni, 

dygnsrytmstörning, hypersomni och parasomni (Hetta & Schwan, 2009, s. 909). Insomni är en 

av de vanligaste sömnstörningarna (Ulfberg, 2010, s. 9), ungefär en tredjedel av dem som 

uppger sig ha besvär med sömnen uppfyller kriterierna för insomni (Hetta & Schwan, 2009, s. 

909). Diagnoskriterierna för insomni är förekomst av ett eller flera av följande problem; 

svårigheter att somna, svårigheter att bibehålla sömnen under natten och tidiga uppvaknanden 

med en känsla av att inte vara utvilad (American Academy of Sleep Medicine, 2005). 

Sömnstörningen ska även orsaka ett påtagligt lidande för personen med dagtidssymtom. 

Insomni kan vara primär eller sekundär (Hetta & Schwan, 2009, s. 909). Primär insomni 

innebär att det inte finns någon bakomliggande sjuklighet, då en sömnstörning orsakas av en 

fysisk eller psykisk sjukdom kallas den för sekundär. Dygnsrytmstörning definieras som en 

obalans mellan en individs dygnsrytm och den dygnsrytm som omgivningen följer (DSM-IV-

TR, 2002).. Detta medför en onormal sömnighet hos individen. Hypersomnier innefattar två 

huvuddiagnoser; narkolepsi och sömnapnésyndrom (Hetta & Schwan, 2009, s. 912). 

Narkolepsi omfattar dagsömnighet, kataplexi, sömnparalys och hallucinationer (Broman, 

2010, s. 24) och sömnapnésyndromet kännetecknas av att det under sömnen förekommer flera 

andningsuppehåll (Hetta & Schwan, 2009, s. 912). Parasomni är ett samlingsnamn 

innefattande olika sömnrelaterade fenomen, exempelvis sömngång och mardrömmar (Hetta & 

Schwan, 2009, s. 913). 

 

2.2 Samband mellan sömnstörning och sjukdom 

Sömnstörning är vanligare bland dem med en fysisk eller psykisk sjukdom än hos den 

allmänna populationen (Katz & McHorney, 1998). Sömnstörning kan ses samtidigt med ett 
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flertal olika sjukdomstillstånd, exempel på dessa är artrit, kardiovaskulär sjukdom, diabetes 

och depression. Sömnstörning i samband med kronisk sjukdom anses vara mer allvarlig och 

mer ihållande än sömnstörning som inte förekommer i samband med kronisk sjukdom 

(Ancoli-Israel, 2006). Enligt Savard, Villa, Ivers, Simard och Morin (2009) är sömnstörningar 

även vanligt förekommande hos patienter med cancerdiagnos. Malone, Harris och Luscombe 

(1994) fann att 40 % av cancerpatienter lider av samtidig sömnstörning. Mallon (2010, s. 37) 

skriver att sömnstörning ofta är ett symtom på bakomliggande psykiatrisk sjukdom och att det 

är vanligt vid nästan alla psykiska sjukdomstillstånd. I västvärlden har ungefär hälften av alla 

individer med sömnstörning en psykisk sjukdom i botten.  

 Bidragande orsaker till sömnstörning hos redan fysisk och psykiskt sjuka individer kan 

vara stressorer eller kroppsliga orsaker så som smärta, hjärtbesvär, andningsbesvär eller 

avbruten sömn på grund av läkemedelsintag (Hetta & Schwan, 2009, s. 911). Det har även 

visat sig att sjukhusvistelse i många fall leder till sömnbrist och ibland till bestående 

sömnstörning (Southwell & Wistow, 1995). Patienter upplever sjukhusmiljön som negativ 

och att den inte leder till en god nattsömn.  

 

2.3 Sömnstörning och dess påverkan på tillvaron  

Brist på sömn för ofta med sig symtom dagtid (Hetta & Schwan, 2009, s. 911). Vanliga 

symtom är trötthet, sömnighet, brist på energi, värk och stelhetskänsla, nedsatt koncentration 

eller minnesförmåga samt irritabilitet och sänkt stämningsläge. Vena, Parker, Allen, Bliwise, 

Jain och Kimble (2006) skriver att höga nivåer av trötthet under dagtid leder till sämre fysisk 

och mental hälsa. Ytterligare en studie visar att de som sover dåligt har en sämre förmåga att 

fungera i det dagliga livet, då de har mer smärtor i kroppen, bristande energi och livskraft 

samt mer problem med sin mentala hälsa (Fortner, Stepanski, Wang, Kasprowicz & Durrence, 

2002).  

 

2.4 Sjuksköterskans funktion vid sömnstörning 

Att ha teoretisk kunskap kring sömnens mönster och funktion är viktigt för sjuksköterskans 

praktiska arbete (Edéll-Gustafsson, Gustavsson & Yngman Uhlin, 2003). 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005b) skriver att 

sjuksköterskan bör ha förmåga att ”uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse 

och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder” (s. 11 ).  

 Då det visat sig att sjukhusvistelse ofta medför sömnstörning är det viktigt att 



4 (28) 

 

 

sjuksköterskan arbetar för att minska dessa problem (Hellström, Fagerström & Willman, 

2010). Omvårdnadsåtgärder bör vara baserade på patientens unikhet, där individuell vård ges i 

nära relation till patienten. En omvårdnadsåtgärd som visat resultat är att förebygga och 

reducera sömnstörande faktorer. Detta kan göras både i miljön på sjukhuset genom att 

exempelvis anpassa temperaturen i rummet samt att bättre kontrollera ljus och ljud på 

avdelningen.  En annan viktig omvårdnadsåtgärd är att hjälpa patienterna att undvika sömn 

under dagen. Att uppmuntra patienterna till att delta i fysiska aktiviteter på dagarna främjar 

också sömnen, samt att få dem att avstå från koffeinhaltiga drycker och alkohol på kvällen. På 

sjukhus är sjuksköterskan ofta den första i personalen som möter antingen patienters klagomål 

gällande sömnen eller de konsekvenser som sömnstörningen för med sig (Morgan & Closs, 

1999, s. 3), vilket gör att det är viktigt att sjuksköterskan besitter adekvat kunskap för att 

bemöta dessa problem.  

 Enligt Dyas, Apekey, Tilling, Ørner, Middleton och Sriwardena (2010) upplever många 

patienter att de behöver övertyga vårdpersonal om att deras sömnproblem är allvarliga. Många 

försöker lösa problemen själva och söker inte hjälp förrän situationen är ohållbar. Patienterna 

uttrycker vikten av att känna sig förstådda, att vårdpersonal lyssnar på dem och tar dem på 

allvar. De upplever även att vårdpersonal fokuserar på bakomliggande orsaker till problemen 

istället för att beakta hur problemen påverkar deras liv och vad det får för konsekvenser.  

 

3   Problemformulering 

Det har visat sig att många människor i dagens samhälle lider av sömnstörningar. Vidare kan 

man se att sömnstörning är än mer vanligt hos individer med samtidig fysisk eller psykisk 

sjukdom. Studier har visat att sömnstörningar är starkt förknippat med en försämrad tillvaro 

och patienter upplever att deras problem med sömnen inte tas på allvar av vårdpersonal. 

Sjuksköterskan har därför en viktig uppgift i att uppmärksamma och vara lyhörd inför 

problemet samt ha en förståelse för hur problemet kan påverka individen. Litteraturöversikten 

ämnar därför beskriva patienters upplevelse av sömnstörning vid samtidig sjukdom i syfte att 

få en bättre förståelse för dessa individer.  

 

4   Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva patienters upplevelse av sömnstörning vid samtidig 

sjukdom.  
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5   Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram som valts är teorin kring livsvärlden så som Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s. 24) beskiver den, vilket är en vidareutveckling av 

Husserl´s teori gällande livsvärlden. 

 Livsvärlden är den levda världen, det vill säga den värld genom vilken vi älskar, hatar, 

arbetar, leker, tycker och tänker (Dahlberg et al., 2003, s. 25). I livsvärlden söker vi mening 

och livsinnehåll (a.a.), och hälsa, lidande, välbefinnande och sjukdom utspelar sig i och 

genom livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 127-128).  

 Teorin om livsvärlden fokuserar på relationen mellan individen och världen (Dahlberg et 

al., 2003, s. 24). Livsvärldsperspektivet innebär att uppmärksamma människans vardagsvärld 

och dagliga tillvaro. Det innebär också att kunna se, förstå och beskriva samt analysera delar 

av världen så som den uppfattas av människan själv. Genom detta finns en öppenhet inför hur 

människan förstår och hanterar sin sjukdom och hur den påverkar dennes liv (Dahlberg & 

Segesten, 2010, s. 128). Att uppmärksamma individens perspektiv innebär att man måste 

bejaka dennes livsvärld (Dahlberg et al., 2003, s. 24). Genom att anta ett livsvärldsperspektiv 

fokuserar man på människans subjektiva upplevelse och erfarenhet. Genom att lyssna på 

individens beskrivning av sin livsvärld kan man få en inblick i vad denne upplever som 

välbefinnande (Dahlberg et al., 2003, s. 25). Kroppen är den medelpunkt kring vilken 

livsvärlden ständigt rör sig (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 133). Kroppen ses som ett subjekt, 

fylld med minnen, tankar, känslor, erfarenheter och upplevelser. Genom kroppen får vi 

tillgång till liv och vår existens kretsar kring kroppen. När något gör att kroppen förändras, 

förändras även vår tillgång till världen och livet. Att drabbas av sjukdom eller annat lidande 

påverkar då hela existensen.  

 Att vårda med livsvärldsperspektivet som grund innebär att man fokuserar på hur patienten 

upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande och sin vård (Dahlberg et al., 2003, s. 25). 

Dahlberg och Segersten (2010, s. 127) skriver att vårdpersonal bör besitta adekvat kunskap 

och förmåga att se vårdandet från patientens perspektiv. Hur upplever patienten att det är att 

vara sjuk och vad betyder hälsa och välbefinnande för honom/henne?  

 Det väsentliga är att skapa en förståelse kring hur patienten upplever sin värld (Dahlberg & 

Segesten, 2010, s. 149). Vad har hon/han för erfarenheter, vad lägger hon/han för mening och 

innebörd i dessa erfarenheter och hur påverkar dessa erfarenheter personens upplevelse av 

hälsa och välbefinnande.  
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6   Metod 

I detta examensarbete är den valda metoden en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2006, s. 115) 

innebär en litteraturöversikt att skapa en översikt av kunskapsläget inom det aktuella området, 

i detta fall inom en vårdvetenskaplig kontext. Syftet med en litteraturöversikt är att på ett 

strukturerat sätt ta reda på nuvarande forskning inom ett område och utifrån detta skapa sig en 

bild över det valda området (Friberg, 2006, s.116). Val av teoretisk referensram är teorin 

kring livsvärldsperspektivet. Referensramen kommer att användas för att i diskussionen tolka 

det funna resultatet. 

 

6.1 Datainsamlingsmetod 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar användes databaserna Cinahl, Medline, PubMed och 

Nursing & Allied Health Source. Slutligen valda artiklar hittades dock bara i Cinahl och 

Medline. Artiklarnas sökvägar har sammanställts i en matris (se bilaga 1). Vid sökning av 

artiklar användes olika ord på sömnstörning för att avgränsa sökträffarna. Dessa var insomnia, 

sleep, sleep disorder, sleep disturbance, sleep deprivation, sleep disruption, disturbed sleep, 

sleep quality och sleep initiation and maintenance disorder. För att sedan få med artiklar som 

beskriver sömnstörningar hos redan sjuka individer användes ord såsom; disease, illness, 

cancer och hospital. Slutligen, för att få med patientens upplevelse användes orden: 

experience, life experience, conception, perception, subjective, impact och patient 

satisfaction. Sökordet nursing förekom i de flesta sökningarna. Olika kombinationer av dessa 

ord användes sedan i de olika databaserna. 

 Primära sökord i form av Mesh-termer och Headings har använts. Dessa var insomnia, 

sleep, sleep disorder, sleep initiation and maintenance disorder, nursing, disease och life 

expeirence. I sökningen användes kombinationer av dessa, så som exempelvis insomnia + 

disease och sleep + nursing. Utöver det har sekundära sökord lagts till för att begränsa antalet 

träffar. Ord som då använts har exempelvis varit nursing, experience, satisfaction, impact och 

hospital. De sökord som slutligen ledde fram till de funna resultatartiklarna var insomnia, 

sleep, sleep disruption, disturbed sleep, sleep quality, disease, hospital, cancer, experience, 

subjective och nursing. 

 Peer reviewed, som är en funktion som gör att endast vetenskapligt granskade artklar tas 

fram (Östlundh, 2006, s.66) användes på de databaser som erbjuder den funktionen. I 

sökandet efter artiklar har även sekundärsökning använts. Detta genom att söka i relevanta 

litteraturstudiers eller artiklars referenslistor.  
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 För att finna artiklar som kunde inkluderas i denna översikt, var det inledande momentet 

att granska en artikels rubrik. Om det tydligt framgick att rubriken inte svarade på syftet, 

sorterades den artikeln bort. Däremot, om rubriken talade för att den eventuellt kunde besvara 

syftet, lästes artikelns abstrakt. Om abstraktet besvarade syftet kunde granskningen fortgå 

genom att undersöka utfomningen av artikeln. Det som då undersöktes var huruvida ett 

abstrakt, metodbeskrivning, problemformulering, resultat- och diskussionsdel inkluderats 

samt om studien fått etiskt godkännande. Utgivande tidsskrift var även av intresse vid val av 

artiklar.  

 Vid sökning av resultatartiklar har inga begränsningar gjorts till kön, ålder, typ av diagnos, 

vårdkontext eller land. En resultatartikel är publicerad i tidsskriften i Psycho-Oncology vilket 

inte är en vårdvetenskaplig tidskrift. Denna inkluderades då det är en kvalitativ studie som 

belyser patienters upplevelse av sömnstörning och dess påverkan på livet. En annan 

resultatartikel har skrivit ihop resultat- och diskussionsdel vilket medförde att deras resultat 

med noggrannhet fick urskiljas vid analys. Resultatet baseras på åtta vetenskapliga artiklar 

inom området sömnstörningar och samtidig sjukdom och fokuserar på patienters upplevelse 

av detta. Artiklarna är av både kvantitativ och kvalitativ art. 

 

6.2 Analysmetod 

Enligt Friberg (2006, s. 121) bör man i en litteraturöversikt börja med att läsa igenom valda 

studier upprepade gånger för att skapa en förståelse för innehållet. Detta gjordes både enskilt 

och tillsammans och avslutades med en diskussion för att se att artiklarna uppfattats lika. För 

att skapa en överblick över valda artiklar gjordes en matris (se bilaga 2), där syfte, metod och 

resultat sammanfattades.  

 Efter den första övergripande genomgången av artiklarna lästes de återigen igenom enskilt 

samtidigt som analysen påbörjades. Analys av artiklarnas resultatdelar gjordes genom att först 

markera allt i artiklarna som besvarade översiktens syfte. Det framkom då att majoriteten av 

patienterna även beskrev deras upplevelse kring vad som bidragit till deras sömnstörning. 

Med denna insikt lästes artiklarna ännu än gång och nu delades resultatet in i två grupper. Allt 

handlade om upplevelser, men den ena gruppen innefattade upplevelser centrerade kring vad 

som bidragit till sömnstörning. I texten markerades relevanta resultatdelar med både siffror 

och markeringspennor, allt för att underlätta vid fortsatt analys. Efter detta fördes en 

gemensam diskussion av funnet resultat och de två områdena sammanställdes sedan. 

Sammanställningen innehöll både ord och korta meningar som var nedskrivna på 
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originalspråk (engelska), detta för att undvika feltolkningar. I detta skede av analysfasen hade 

resultatet sorterats i två olika grupper. Nästa steg i analysfasen var att sortera det insamlade 

analysmaterialet i mindre undergrupper, som syftade till att finna gemensamma teman.  

 Det sista steget i analysfasen är att skapa en slutgiltig sammanställning (Friberg, 2006, s. 

122) kring resultaten av insamlad data. Detta gjordes genom att undergrupper som liknade 

varandra slogs samman till större gemensamma undergrupper. I och med detta skapades en 

överblick av resultatet i litteraturöversikten. Efter denna gruppering översattes orden och 

meningarna till svenska och därefter skrevs resultatet ned i flytande text. Slutligen resulterade 

analysarbetet i fyra huvudkategorier och fyra underkategorier. 

 

6.3 Forskningsetiska överväganden 

Vid analys av vetenskapliga artiklar lästes artiklarna upprepade gånger. Då artiklarna är 

skrivna på engelska användes lexikon och ordböcker för att slå upp ord som ej förstods. Allt 

detta för att komma så nära ursprungstexten som möjligt och för att undvika feltolkningar och 

missförstånd. Forsberg och Wengström (2008, s. 77) skriver att de studier som väljs till 

litteraturöversikten ska ha fått tillstånd från en etisk kommitté eller vara noggrant etiskt 

granskade. Hänsyn har därför tagits till att alla resultatartiklar i denna litteraturöversikt varit 

etiskt granskade. Vid analys av materialet har ett objektivt förhållningssätt tillämpats och 

eventuell förförståelse satts åt sidan, vilket styrks av Polit och Beck (2010, s. 185).   

 

7   Resultat  

I analysen framkom fyra huvudkategorier; Upplevelsen kring vad som bidrar till 

sömnstörning, Trötthet och sömnighet, Förändringar i den sociala tillvaron och Förändringar i 

sinnesstämning.    

 

7.1 Upplevelsen om vad som bidrar till sömnstörning 

Patienters upplevelse kring vad som bidrar till sömnstörning delas in i fyra underkategorier; 

Somatiska faktorer, Psykologiska faktorer, Aktivitetsrelaterade faktorer och Miljömässiga 

faktorer.  

7.1.1 Somatiska faktorer 

Patienter upplever att den samtidiga sjukdomen bidrar till sömnstörning (Broström, 

Strömberg, Dahlström & Fridlund, 2001; Collier, Skitt & Cutts, 2003; Yngman-Uhlin & 
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Edéll-Gustafsson, 2006; Fleming, Gillespie & Espie, 2009). De upplever även att behandling 

av den samtidiga sjukdomen påverkar utvecklingen av sömnstörning (Fleming et al., 2009; 

Collier et al., 2003; Yngman-Uhlin & Edéll-Gustafsson, 2006). Artiklarna lyfter fram olika 

typer av behandlingar så som cancerbehandling, antidepressiv behandling och behandling 

med peritoneal dialys. Majoriteten av artiklarna har gemensamt att de beskriver symtom från 

sjukdom eller behandling som en vanlig bidragande faktor till sömnstörning (Broström et al., 

2001; Tranmer, Minard, Fox & Rebelo, 2003; Yngman-Uhlin & Edéll-Gustafsson, 2006; Lee, 

Low & Twinn, 2007; Lane & East, 2008; Fleming et al., 2009; Suddick & Chambers, 2010). 

Hosta är ett av symtomen som patienterna upplever påverkar sömnen negativt (Broström et 

al., 2001; Lee et al., 2007; Suddick & Chambers, 2010).  Den bidrar till 

insomningssvårigheter, uppvaknanden nattetid med svårigheter att återuppta sömnen och 

medför en känsla av att inte kunna andas.  

“I slept half an hour, then I had to get up and cough. You cannot prevent the coughing in 

daytime to be able to sleep better at night. You just have to try (to sleep) and then sit up 

and cough. Then try again, there is nothing else to do.” (Broström et al., 2001, s. 524) 

Smärta är en vanlig bidragande faktor till sömnstörning bland de patienter som genomgått 

kirurgisk behandling (Tranmer et al., 2003; Lane & East 2008). Upplevelsen av bristfällig 

smärtlindring indikerar att adekvat behandling av smärta efter ett operativt ingrepp är av stor 

vikt för att utveckling av sömnstörning ej ska ske. Andra symtom som upplevs bidra till 

sömnstörning är andnöd och oregelbunden hjärtrytm på grund av hjärtsvikt (Broström et al., 

2001).  

7.1.2 Psykologiska faktorer 

Mardrömmar visar sig vara en faktor som upplevs bidra till sömnstörning (Collier et al., 2003; 

Yngman-Uhlin & Edéll-Gustafsson, 2006; Lee et al., 2007; Suddick & Chambers, 2010).  

Enligt patienterna påverkar mardrömmar sömnen på två olika sätt; dels genom att göra att 

man vaknar och har svårt att somna om på grund av rädsla (Lee et al., 2007), men också 

genom att bidra till rädsla och ångest inför sänggående (Collier et al., 2003). Flera studier 

visar att tankar, oro och ångest kan bidra till sömnstörning (Broström et al., 2001; Collier et 

al., 2001; Tranmer et al., 2003). Att ha rett ut personliga problem och angelägenheter innan 

läggdags anses vara en förutsättning för att kunna somna (Collier et al., 2003). Patienter 

beskriver även att sjukdomen eller osäkerheten kring en ny livssituation leder till tankar, 

ångest och rädsla, vilket i sin tur bidrar till utveckling av sömnstörning (Broström et al., 

2001). 
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7.1.3 Aktivitetsrelaterade faktorer 

Patienter beskriver att vanliga aktiviteter i det dagliga livet som skett eller som ska ske den 

närmaste tiden påverkar sömnen (Broström et al., 2001). Aktiviteterna leder till tankar som 

snurrar, om saker som borde göras, och tankarna är svåra att bli av med vilket leder till att 

sömnen påverkas negativt.  

“There is naturally something that you should do, gardening or some painting. Things 

like that are spinning around in my head…I should get that and I should buy that…I‟s a 

continuation of the day…” (Broström et al., 2001, s. 524) 

Patienter upplever även att problem i det dagliga livet leder till tankar och ångest som i sin tur 

bidrar till sömnstörning (Broström et al., 2001). Problemen är relaterade till sömnsituationen, 

personliga problem eller oro för deras närmast anhöriga. 

“So many things happen, you get overexcited and it‟s…You know children and 

grandchildren, accidents happen…Things like that get to you…it‟s hard to forget. It does 

a lot to make the insomnia worse…” (Broström et al., 2001, s. 524). 

Brist på fysisk aktivitet och att inte ha några inplanerade aktiviteter under dagen upplevs 

påverka sömnen (Fleming et al., 2009). Detta kan vara en effekt av att inte längre kunna 

arbeta på grund av sjukdom. Patienter beskriver att det ur detta skapas dåliga mönster, 

exempelvis att man sover på dagarna, går och lägger sig sent på kvällen och vaknar sent på 

morgonen, vilket bidrar till sömnstörning. Studier visar att spändhet är förknippat med 

sömnstörning då både undantryckta och framträdande känslor av spändhet upplevs störa 

sömnen (Lane & East, 2008; Fleming et al., 2009; Collier et al., 2003). Andra svårigheter som 

anses påverka sömnen negativt är ensamhet (Broström et al., 2001) och nattliga toalettbesök 

(Suddick & Chambers, 2010).  

7.1.4 Miljömässiga faktorer 

De miljömässiga faktorer som upplevs påverka sömnen är alla relaterade till sjukhusvistelse, 

främst då miljön på en avdelning skiljer sig markant från patientens hemmiljö (Lee et al., 

2007). Patienterna upplever avdelningsmiljön som en offentlig, komplicerad och bullrig plats 

där det är svårt att känna lugn och ro. De upplever även en brist på komfort, avskildhet och 

utrymme. Flera patienter upplever att de rutiner som finns på avdelningar bidrar till en negativ 

påverkan på sömnen (Lee et al., 2007; Lane & East, 2008; Tranmer et al., 2003). Patienterna 

upplever att rutinmässiga observationer såsom puls och blodtryck samt tidpunkter och rutiner 

kring sänggående och uppvaknande är anpassade efter vårdares scheman och inte efter 

patienternas behov. Patienter upplever även att det är svårt för dem att utföra sina vanliga 
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rutiner kring sänggående och uppvaknande (Tranmer et al., 2003). Oljud är en gemensam 

faktor som ofta beskrivs som bidragande till sömnstörning (Collier et al., 2003, Tranmer et al., 

2003; Lee et al., 2007; Lane & East, 2008). Höga ljud på avdelningen så som pipande 

maskiner, larmsystem, höga röster och patienter som behöver hjälp anses påverka sömnen 

negativt (Tranmer et al., 2003; Lane & East, 2008). Högljudda patienter stör också genom att 

gråta eller prata högt med sjuksköterskor (Tranmer et al., 2003; Lee et al., 2007).  

“…It‟s different in a ward. Diapers need to be changed. Sometimes others are unwell and 

have requests. If you‟re unlucky enough to come across patients who cry loudly, you just 

can‟t sleep at all. I‟m not used to it and it‟s difficult for me to have peace of mind” (Lee et 

al., 2007, s. 340).  

Patienter på en psykiatrisk avdelning rapporterar däremot inte oljud som en orsak till 

sömnstörning (Collier et al., 2003). Andra miljömässiga faktorer som bidrar till sömnstörning 

är temperatur (Tranmer et al., 2003; Lane & East, 2008), att sova i en främmande säng och 

stark belysning (Tranmer et al., 2003).  

 

7.2 Trötthet och sömnighet 

Gemensamt för flertalet artiklar är att patienter upplever trötthet som ett betydande 

dagtidssymtom (Yngman-Uhlin & Edéll-Gustafsson, 2006; Lee et al., 2007; Lane & East, 

2008; Fleming et al., 2009; Suddick & Chambers, 2010). Tröttheten kan upplevas både som 

fysisk och psykisk (Yngman-Uhlin & Edéll-Gustafsson, 2006). Studier visar att patienter 

upplever ett ökat behov av vila dagtid på grund av tröttheten, detta för att orka med vardagen 

(Broström et al., 2001; Yngman-Uhlin & Edéll-Gustafsson, 2006; Lane & East, 2008; 

Fleming et al., 2009; Suddick & Chambers, 2010). Att sova dagtid kan vara ett försök att 

kompensera för förlorad sömn som sömnstörning orsakat (Lee et al., 2007; Fleming et al., 

2009). En del patienter upplever även att de somnar oavsiktligt under dagen, då tröttheten är 

så pass kraftig (Suddick & Chambers, 2010).  

“I´ve had times when I´ve been in the kitchen talking to my wife with a cup of tea in my 

hand, and she´s turned away and I´ve fell asleep in seconds with a cup of tea in my hand 

standing up” (Suddick & Chambers, 2010, s. 297). 

Sömnighet under dagen är ett annat vanligt förekommande symtom som patienter upplever på 

grund av sömnstörning (Broström et al., 2001; Yngman-Uhlin & Edéll-Gustafsson, 2006; 

Suddick & Chambers, 2010). Många patienter upplever att sömnstörningen leder till 

utmattning och även benämnt fatigue (Broström et al., 2001; Yngman-Uhlin & Edéll-

Gustafsson, 2006; Fleming et al., 2009; Suddick & Chambers, 2010). Följande citat beskriver 
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en patients upplevelse kring detta: “I experienced constant waves of utter debilitating fatigue 

throughout the day” (Fleming et al., 2009, s. 995) 

     Patienter upplever att tröttheten påverkar vardagslivet, på så sätt att man inte kan arbeta 

heltid eller att man får skära ned på fritidsaktiviteter (Suddick & Chambers, 2010). 

Upplevelsen av fatigue relaterat till sömnstörning visar även ha en negativ inverkan på 

patientens sociala liv (Broström et al., 2001).     

 

7.3 Förändringar i den sociala tillvaron 

Upplevelsen av att leva med sömnstörning kan uttryckas på olika sätt. En del beskriver att 

detta har blivit en del av livet, att de har accepterat den verklighet de lever i och som 

sömnstörningen numera är en del av (Collier et al., 2003). Vissa beskriver däremot livet med 

sömnstörning som att vara med på en ”försämrande resa”, en nedåtgående spiral (Suddick & 

Chambers, 2010).  

 Enligt patienter har sömnstörning en påverkan på mellanmänskliga relationer (Fleming et 

al., 2009). Ett flertal studier visar att patienter anser sig tvungna att sova i separata sovrum 

från deras partner på grund av deras sömnstörning och samtidiga sjukdom (Fleming et al., 

2009; Suddick & Chambers, 2010). Detta för att inte störa sin partner genom exempelvis 

livliga drömmar eller olika kvällsrutiner. 

Well I miss my cuddle, but apart from that, it‟s beneficial both for her and me‟….‟and so 

she gets some sleep, and I can go to bed later without having to disturb her (Suddick & 

Chambers, 2010, s. 296 ). 

Denna typ av förändring visar sig ha en stor inverkan på relationen och intimiteten (Fleming 

et al., 2009; Suddick & Chambers, 2010) och resulterade i vissa fall i att relationen inte höll 

(Fleming et al., 2009). 

 En studie visar att patienter upplever en minskad lust till livet på grund av sömnstörning 

(Fleming et al., 2009). Patienter beskriver att de undviker att planera inför framtiden, då de 

inte vet hur deras nattsömn kommer att bli och hur de kommer att må. Liknande resultat 

återfinns då patienter begränsar sina aktiviteter för att kunna hantera konsekvenserna av sin 

dåliga nattsömn (Suddick & Chambers, 2010). Detta resulterar i att patienter begränsar sitt 

sociala sammanhang och skjuter upp dagliga uppgifter (Fleming et al., 2009). Ytterligare en 

studie tar fram att patienter upplever ett behov av avskildhet relaterat till trötthet och att detta i 

sin tur påverkar deras sociala och dagliga liv till det negativa (Broström et al., 2001).  
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If people say to me ”Do you fancy going to such a place Friday?” I‟ll say, “Can I phone 

you, it all depends on what kind of night I have on Thursday?  (Fleming et al., 2009, s. 

995). 

Studier framhäver även att patienter med sömnstörning längtar efter normalitet i tillvaron och 

önskan om en god nattsömn är stark (Collier et al., 2003). De uttrycker att de skulle göra vad 

som helst för en god nattsömn. Det framkommer även att patienter upplever ett ökat behov av 

stöd och information, både gällande sjukdomen och sömnstörningen, vilket de menar skulle 

medföra en ökad känsla av trygghet (Broström et al., 2001). 

 Studier visar hur individer försöker lösa sina sömnstörningar med olika typer av metoder. 

Ett vanligt sätt är att förändra miljö och rutiner (Broström et al., 2001; Collier et al., 2003; 

Fleming et al., 2009; Suddick & Chambers, 2010). Det kan handla om konkreta saker så som 

att äta på regelbundna tider, ändra temperatur i sovrummet och byta till en justerbar säng 

(Broström et al., 2001). Att införa stora förberedande och ritualliknande rutiner inför 

sänggående är heller inte ovanligt (Collier et al., 2003; Fleming et al., 2009). Vissa upplever 

att de måste undvika vissa situationer under dagen för att kunna sova på nätterna (Collier et 

al., 2003). Alla gillar inte dessa förändringar utan flera patienter känner sig tvingade till dem 

då de upplever att de inte har något val (Suddick & Chambers, 2010). En studie visar att 

majoriteten av cancersjuka patienter upplever effekterna av sömnstörningen som mycket mer 

överväldigande än effekterna av behandlingen de får mot sin cancer (Fleming et al., 2009). 

 

7.4 Förändringar i sinnesstämning 

Studier visar att sömnstörning är förknippat med en känsla av hjälplöshet (Lee et al., 2007; 

Fleming et al., 2009) och hopplöshet (Collier et al., 2003). Patienter upplever att det inte finns 

någon mening att gå och lägga sig då de ändå inte kommer kunna sova (Collier et al., 2003). 

De känner sig maktlösa och förväntar sig inte att kunna sova och de upplever att det inte finns 

någonting de kan göra åt det (Lee et al., 2007). Patienter på sjukhus upplever att vårdpersonal 

inte förstår, tror och lyssnar på dem och deras problem (Collier et al., 2003). De upplever en 

känsla av håglöshet som en effekt av sömnstörning. Viljan och styrkan till att utföra 

aktiviteter minskar. 

You think that you should do this and you should do that, but I don‟t give a damn! That is 

the kind of attitude you get then. It comes with the tiredness. So if you have to do 

something, then you almost have to force yourself to do it… (Broström et al., 2001, s. 

524). 

Flera artiklar skriver om upplevelsen av förluster av olika slag på grund av sömnstörning 

(Broström et al., 2001; Collier et al., 2003; Lane & East, 2008; Fleming et al., 2009; Suddick 
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& Chambers, 2010). Det handlar bland annat om att ha förlorat kontrollen över sin 

sömnsituation (Collier et al., 2003; Suddick & Chambers, 2010) och att leva i en sorts 

ovisshet (Suddick & Chambers, 2010). Patienter har förlorat möjligheten till att kunna sova 

med sin partner, att kunna välja samt att kunna utföra fritidsaktiviteter och arbete (Suddick & 

Chambers, 2010). En patient beskriver sin situation så här: “My whole quality of life changed 

and I felt I couldn’t do my job properly anymore” (Fleming et al., 2009, s. 995). 

 Patienter upplever att de inte är sig själva och att de har förlorat en del av sitt 

självförtroende (Fleming et al., 2009). Att ha en minskad koncentrationsförmåga beskrivs av 

flertalet patienter (Broström et al., 2001; Lane & East, 2008; Fleming et al., 2009) och vissa 

patienter upplever även att de är förvirrade (Lane & East, 2008). 

 Studierna visar att sömnstörning har en negativ påverkan på patienters temperament (Lane 

& East, 2008; Fleming et al., 2009). Patienter upplever att de lättare tappar humöret 

(Broström et al., 2001), känner irritation (Broström et al., 2001; Lee et al., 2007; Fleming et 

al., 2009) och ilska som försämrar förmågan att hantera svårigheter som uppkommer i det 

dagliga livet (Broström et al., 2001).  

I„m much more angry now than I used to be and that has, maybe something to do with the 

sleep. I„m more easily irritated! If they ask me something, or if thye contradict, then I give 

a sharp reply. I´m not humble anymore (Broström et al., 2001, s. 525).  

Patienter upplever frustration och avundsjuka gentemot de individer med en god nattsömn. De 

beskriver att de avskyr att höra hur andras sömn fungerar problemfritt (Collier et al., 2003). 

Frustration erfars även av patienter då de upplever att de inte har kontroll över sitt eget 

sömnmönster (Fleming et al., 2009). När intervjuer genomfördes i en av studierna upplevde 

patienterna att det var smärtsamt och upprörande att samtala om sina sömnstörningar (Collier 

et al., 2003). Det förekommer även en hel del upplevelser av skuld. Patienter upplever 

skuldkänslor gentemot sina anhöriga då de är så trötta under dagarna. Skuldkänslor 

framkommer även då patienter upplever att de aldrig riktigt kommer ifrån bilden som finns av 

dem som sjuka (Fleming et al., 2009). 

 

8   Diskussion 

I diskussionen bearbetas den valda metoden för denna litteraturöversikt och resultatet kommer 

sedan att diskuteras i relation till den valda teoretiska referensramen; teorin om 

livsvärldsperspektivet. 
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8.1 Metoddiskussion  

Denna litteraturöversikt utgår från ett patientperspektiv i syfte att beskriva patienters 

upplevelse av sömnstörning. De resultatartiklar som analyserats var av både kvalitativ och 

kvantitativ art. Artiklarna av kvantitativ art ansågs besvara översiktens syfte, då de innehöll 

frågeformulär kring upplevelsen av sömnstörningar. Dock kan detta påverkat resultatet genom 

att deltagarna inte hade möjlighet att prata fritt kring upplevelsen utan svarade med hjälp av 

färdiga svarsalternativ eller ledande frågor. 

 Vid sökning av artiklar användes olika sökord för att få fram forskning inom området. Det 

har dock uppkommit svårigheter längst vägen då litteratursökningen visade på bristfällig 

kvalitativ forskning kring sömnstörningar. Det var svårt att finna vårdvetenskaplig forskning 

då flertalet artklar kring sömn behandlar området utifrån andra professioners perspektiv. Det 

hade varit att föredra att ha fler artiklar i resultatdelen för att skapa ett ännu bredare perspektiv 

kring upplevelsen av sömnstörning.   

 I denna litteraturöversikt används begreppet sömnstörning som tidigare nämnt är ett 

begrepp som innefattar olika sömnproblem. Några begränsningar till typ av diagnos har ej 

gjorts då fokus inte legat på detta utan kring fenomenet sömnstörning. Dock kan detta val ha 

påverkat resultatet eftersom olika sömnstörningar kan påverka människor på olika sätt. Det 

resultat som framkommit anses inte enbart spegla en enskild diagnos utan det speglar just 

fenomenet sömnstöning.        

 I valet av artiklar har ingen hänsyn tagits till kontexter, artiklarna behandlar så väl patienter 

i hemmet som på sjukhus. Viktigt att påpeka är dock att sömn i en främmande miljö generellt 

är sämre än sömn i sitt hem och i sin egen säng. Detta kan ses i resultatet då den främmande 

miljön får stort fokus när det gäller upplevelsen hos de patienter som ligger på sjukhus. Någon 

hänsyn har inte tagits till kontexter då intresset ligger i att beskriva upplevelsen, och så länge 

patienten upplever sig lida av sömnstörning är detta relevant, oberoende kontext.  

 Hänsyn har heller inte tagits till kön eller ålder, trots att det föreligger vissa skillnader 

mellan könen och i olika åldersgrupper. I resultatartiklarna finns både kvinnor och män i olika 

åldersgrupper representerade vilket gör att spannet på upplevelser breddas och genererar en 

resultatdel som innefattar en mer allmän population. Dock kan detta ha påverkat resultatet 

genom att ålder och kön skulle kunna påverka upplevelsen av sömnstörningen.  

     Analysarbetet i denna litteraturöversikt har fungerat väl och inga hinder som inte kunnat 

lösas har stötts på. Analysarbetet var väl förberett och en plan för hur arbetet skulle 

genomföras fanns. Detta var nödvändigt då analysarbetet inleddes enskilt och visade sig ha 
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fungerat väl då den gemensamma analysen påbörjades. Samarbetet har fungerat bra då 

liknande erfarenheter inom området existerade och då det tidigt i arbetet fanns ett gemensamt 

mål och ett överrenskommet arbetssätt. En öppenhet har funnits vilket främjat arbetsprocessen 

genom kompromisser och tillvaratagande av unika egenskaper och kunskapsområden.    

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt kommer att diskuteras utifrån teorin om 

livsvärldsperspektivet så som den beskrivs av Dahlberg et al. (2003). Teorin om 

livsvärldsperspektivet fokuserar på människans subjektiva upplevelse och erfarenhet. Fokus 

ligger även på att uppmärksamma människans dagliga tillvaro och vardagsvärld så som den 

erfars av människan själv (Dahlberg et al., 2003, s. 24).   

 I resultatet framkommer det att patienter, när de ska beskriva sin upplevelse, tar upp vilka 

faktorer som de upplever har bidragit till deras sömnstörning. De har specifika och 

genomtänkta svar vilket indikerar att de har reflekterat en hel del över detta. Flertalet patienter 

upplever att sjukdom, symtom och behandling är faktorer vilka bidrar till sömnstörning. 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 133) skriver att enligt livsvärldsperspektivet kretsar vår 

existens kring kroppen. När kroppen då drabbas av sjukdom eller annat lidande påverkas hela 

individens existens genom att tillgången till världen och livet förändras (a.a.). När tillgången 

till världen förändras kommer livet troligen att se annorlunda ut jämfört med innan man blev 

sjuk. Patienterna som denna litteraturöversikt behandlar, har alla två olika diagnoser. Den 

samtidiga sjukdomen har redan gjort att deras livsvärld har förändrats, därefter drabbas de av 

sömnstörning vilket ytterligare sätter livsvärlden i gungning. Man kan då anta att patienterna 

upplever en markant påverkan på deras existens. 

 Patienter upplever även tankar, oro, ångest och rädsla som bidragande faktorer till 

sömnstörning. Dessa har sitt ursprung i bland annat osäkerheten kring en ny livssituation och 

kring sjukdomen. De kan också härstamma från saker som hänt i det dagliga livet eller från 

tankar på sina närmast anhöriga. Rädslan och oron kan även härstamma från mardrömmar 

som försvårar sömnen. En studie som styrker detta resultat är den gjord av Davidsson, 

Feldman-Stewart, Brennenstuhl och Ram (2007). De skriver att patienter upplever att 

bidragande faktorer till sömnstörning bland annat är en förhöjd kognitiv aktivitet, att det är 

deras hjärna och alla tankar som håller dem vakna på nätterna. Ofta handlar tankarna om oro 

kring deras egen hälsa, om döden och om deras familjer. 

 Flera patienter upplever sjukhusmiljön som en bidragande faktor till sömnstörning. Detta 
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främst då den skiljer sig från deras hemmamiljö. De upplever att det är svårt att känna lugn 

och ro då oljud, brist på komfort, avskildhet och utrymme stör dem och hindrar dem från att 

utföra sina vanliga rutiner. Deras rutiner krockar med sjukvårdspersonalens rutiner och de 

upplever det svårt att sova på grund av pipande maskiner, larmsystem samt höga röster både 

från patienter som behöver hjälp och från sjukvårdspersonal. Enligt International Council of 

Nurses [ICN] (2002) har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, 

att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005b) har 

sjuksköterskan ett ansvar över att: 

”reflektera över, motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö” 

”motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling” 

”uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt 

lindra detta genom adekvata åtgärder”(Socialstyrelsen, 2005b). 

Kunskap bör därför finnas gällande hur störd sömn på sjukhus kan påverka patienten och att 

det kan leda till bestående sömnstörning. Det bör också finnas kunskap kring hur man kan 

agera för att utveckla en vårdmiljö som gynnar sömnen.  

 Resultatet visar att trötthet, sömnighet, utmattning och fatigue är upplevelser som 

rapporteras av nästintill alla artiklar. Då dessa är begrepp som behandlar ungefär samma typ 

av upplevelse och ger liknande konsekvenser blir det utan tvekan det vanligaste 

dagtidssymtomet som patienterna upplever. På grund av dessa symtom upplever patienter att 

de behöver sova på dagarna för att orka med vardagslivet. Tröttheten gör att patienter 

upplever att de måste omprioritera aktiviteter i det dagliga livet. I resultatet framkommer det 

att tröttheten och dess konsekvenser har en stor påverkan på det sociala livet. Utifrån 

resultatet anser vi att de flesta upplevelser som patienter erfar har sin grund i hur tröttheten 

påverkar dem.  

 Sömnstörningens påverkan på det sociala livet är stor. Patienter upplever att deras 

mellanmänskliga relationer blir lidande på grund av sömnstörningen då bland annat 

intimiteten med sin partner påverkas. Det sociala livet påverkas även då patienterna begränsar 

sitt sociala sammanhang genom att exempelvis undvika att planera in aktiviteter i framtiden 

eftersom man inte vet hur sömnen kommer att se ut. Ett behov av avskildhet upplevdes av 

patienterna, vilket i sin tur indirekt skulle kunna innebära att de sociala sammanhangen 

begränsas. Patienterna uttryckte en längtan efter normalitet i tillvaron och vissa upplevde att 

de hade en minskad livslust. Flynn et al. (2010) beskriver liknande resultat då patienter med 

cancersjukdom upplever en försämring av det dagliga livet genom att humöret och den sociala 
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förmågan påverkas negativt av en dålig sömn. En del patienter i deras studie upplever även att 

förhållandet till deras familj och vänner förändras. Enligt Dahlberg et al. (2003, s. 25) är 

livsvärlden den värld som människan lever i. Vår dagliga tillvaro utspelar sig i livsvärlden och 

det är i livsvärlden vi söker mening och ett livsinnehåll. De förändringar som beskrivits i det 

sociala livet medför förändringar i människans livsvärld. Beroende på vad man som unik 

människa upplever som meningsfullt i livet och värdesätter som livsinnehåll, ställs man 

eventuellt inför en stor och påfrestande förändring i och med detta. Mellanmänskliga 

relationer och ett socialt utbyte med andra är något som många värdesätter, och en förlust av 

detta kan således påverka stora delar av livet och existensen.   

 Att lida av sömnstörning visar sig även påverka sinnesstämningen. Patienter upplever en 

känsla av hjälplöshet och att de har tappat sin livslust. De upplever även att de förlorat 

kontrollen och att deras självförtroende minskat. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 133) 

rör sig en människas livsvärld kring kroppen. Kroppen ses som ett subjekt fylld med minnen, 

tankar, känslor, erfarenheter och upplevelser. Som tidigare nämnt förändras livsvärlden när 

kroppen förändras vilket i sin tur påverkar hela existensen. På samma sätt bidrar förändringar 

i känslor, tankar och upplevelser till en påverkan på existensen, då dessa fyller en stor del av 

vår kropp. Inre förändringar som dessa syns inte lika tydligt utåt som en fysisk påverkan på 

kroppen. Kanske är det lättare för en partner eller annan närstående att upptäcka, men för en 

sjuksköterska som inte känner personen så väl blir det en större utmaning. Detta visar på att 

sjuksköterskan bör besitta kunskap i hur hon kan uppmärksamma, bemöta och hjälpa 

patienten med problem som dessa.   

 Att som sjuksköterska vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär att se situationen från 

patientens synvinkel. För att kunna göra det på ett professionellt sätt krävs det att 

sjuksköterskan besitter adekvat kunskap och förmåga (Dahlberg & Segersten, 2010, s. 127). 

Genom att arbeta utifrån detta perspektiv fokuserar sjuksköterskan bland annat på hur 

patienten upplever det att vara sjuk (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 149). För att kunna få en 

inblick i patientens perspektiv krävs det att sjuksköterskan bejakar patientens livsvärld. På så 

sätt kan sjuksköterskan få ta del av patientens subjektiva upplevelse och erfarenhet (Dahlberg 

et al., 2003, s. 24).       

 Livsvärlden är personlig och unik för var och en (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 128). På 

så sätt kan liknande känslor beskrivas av olika människor, men hur den unika människan 

upplever känslorna kommer troligen se olika ut (Dahlberg et al., 2003, s. 26). Därför är det 

viktigt att som sjuksköterska ta sig tid till att lyssna på patientens egen beskrivning av sin 
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livsvärld och sina upplevelser. Detta för att få fram hur just den människan förstår och 

hanterar sin sjukdom och hur den påverkar dennes liv. I en av artiklarna beskriver patienter att 

de inte känner att sjuksköterskan förstår, tror och lyssnar på deras problem, vilket indikerar 

bristande kunskap hos en eller flera sjuksköterskor.  

 

8.3 Praktiska implikationer 

I dagens samhälle ökar sömnstörningarna och är i Sverige numera ett av de stora 

folkhälsoproblemen (Socialstyrelsen, 2005a). Vidare bevisar denna litteraturöversikt och 

tidigare forskning att sömnstörning är betydligt mer vanligt hos patienter med fysisk eller 

psykisk sjukdom (Katz & McHorney, 1998).  

 I en av våra resultatartiklar beskriver patienter att de ej får tillräckligt med stöd och 

information kring sin sömnstörning. Då flera sjukdomstillstånd medför symtom från sjukdom 

eller behandling som stör sömnen bör patienter i ett tidigt skede erhålla information och stöd 

kring detta. Informationen bör dels innehålla hur de kan förebygga sömnstörning, men också 

hur de kan återfå en normal sömn. Att i den mån det går behandla symtom som bidrar till 

sömnstörning kan tyckas grundläggande. Denna litteraturöversikt visar exempelvis att många 

patienter som genomgått kirurgisk behandling upplever att smärta påverkar deras sömn 

negativt. Kan det då inte vara så att den smärtlindring som patienterna erhåller är alltför 

bristfällig och att adekvat smärtlindring borde vara av högsta prioritet?  

 Sammanfattningsvis skulle det kunna vara så att sjukvården ej har kunskap kring hur 

sömnstörning kan utvecklas, förebyggas och behandlas samt vad det kan få för konsekvenser 

för patienten. För att kunna komma åt det här problemet och bemöta patienten på ett 

professionellt sätt krävs en större beredskap inom sjukvården. Detta skulle bland annat kunna 

innebära att sjusköterskestuderande borde erbjudas kunskaper kring ovan nämnda i 

utbildningen.   

 

8.4 Förslag till vidare forskning 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att sömnstörning påverkar en individs tillvaro och 

hela dess existens. Då uppfattningen, som tidigare nämnt är att det saknas kvalitativ forskning 

kring upplevelsen av sömnstörning och samtidig sjukdom, är detta ett högst relevant område 

för vidare forskning. Detta för att belysa denna patientgrupps problematik och därefter kunna 

förbättra tillvaron för dessa.  

 Ett förslag till vidare forskning inom detta område är att ingående undersöka hur olika 
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sjukdomstillstånd påverkar sömnen. Att kartlägga vilka symtom som bidrar till sömnstörning 

inom varje specifik diagnos och hur dessa patienter kan få en förbättrad sömn, är av stort 

värde för att kunna angripa detta problem. Många patienter upplever att det inte får den hjälp 

de behöver och att de inte tas på allvar. Därav är det även av intresse att se hur 

omhändertagandet av denna patientgrupp ser ut. Detta för att förbättra omhändertagandet i 

vården av dessa patienter och för att på sikt kunna ge det bemötande de är i behov av.  
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Semistrukturerade 

intervjuer användes. Ett 

randomiserat 

stickprovsurval, med sju 

informanter av olika kön 

från en psykiatrisk 

akutvårdsavdelning.  

Tio kategorier 

identifierades, kontroll, 

behov & begär, holistisk, 

bedömning, individualsim, 

tro, konflikt, 

kommunikation, 

uppgivenhet och sömnens 

kännetecken. Patienterna 

upplever att de har förlorat 

kontrollen över sin 

situation och de längtar 

efter normalitet i tillvaron.      

Bilaga 2 

Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 
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3. Fleming, L., 

Gillespie, S., & 

Espie, C.A. 

The development 

and impact of 

insomnia on 

cancer survivors: 

a qualitative 

analysis 

2009, England. 

Psycho-Oncology 

Att genomföra den 

första kvalitativa 

studien gällande 

utvecklingen och 

påverkan av 

insomni hos en 

grupp som överlevt 

cancersjukdom.  

En kvalitativ studie med 

en explorativ design. Fyra 

fokusgrupper skapades, 

intervjuerna spelades in 

och transkriberades Dessa 

analyserades sedan med en 

innehållsanalys. 21 

deltagare rekryterades från 

en databas varav 7 var män 

och 14 var kvinnor.  

Många deltagare beskrev 

undantryckta spänningar 

som en faktor till dålig 

sömn. De tog även upp 

brist på dagliga rutiner 

som en faktor. Majoriteten 

av deltagarna beskrev att 

effekterna av dålig sömn 

var mycket mer 

överväldigande än 

effekterna av 

cancerbehandlingen. 

Sömnstörningarnas 

effekter hade stor påverkan 

på individerna, de 

upplevde bland annat brist 

på livslust, ökad irritation 

och skuldkänslor.  

4. Lane, T., & East, 

L.A. 

Sleep disruption 

experienced by 

surgical patients 

in an acute 

hospital 

2008, England. 

British journal of 

nursing 

Huvudsyftet var att 

beskriva den 

subjektiva 

upplevelsen av 

störd sömn hos 

patienter på en 

kirurgisk 

avdelning.   

En studie med både 

kvalitativ och kvantitativ 

design (mixed-method, 

expansion component 

design).  Både 

frågeformulär och 

intervjuer med ”open-

ended questions” 

användes.  Kvantitativ data 

analyserades genom en 

korrelationsanalys och den 

kvalitativa datan 

analyserades med en 

tematisk analys. 17 

Som kvantitativ data fann 

man att miljömässiga 

faktorer samt personliga 

faktorer hängde starkt 

samman med störd sömn. 

Ljud störde mest bland 

miljömässiga och att 

känna sig spänd var den 

vanligaste personliga 

faktorn till störd sömn. 

Från den kvalitativa datan 

framkom det att många 

kände sig trötta och 

behövde sova på dagarna. 
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patienter rekryterades 

genom ett 

bekvämlighetsurval från 

olika kirurgiska 

avdelningar på ett sjukhus 

i Birmingham. Av dessa 

var fem kvinnor och tolv 

var män.  

Deltagarna upplevde 

negativa 

humörsvängningar, sämre 

koncentrationsförmåga 

och en känsla av 

förvirring.  

5. Lee C.Y., Low, 

LPL. & Twinn, 

S.  

 

Older men´s 

experience of 

sleep in the 

hospital 

2007, Kina. 

Journal of 

Clinical Nursing 

Att undersöka 

upplevelsen av 

sömn hos äldre 

patienter under 

sjukhusvistelse.  

En kvalitativ studie med 

explorativ design. En 

demografisk data enkät 

fylldes i, 

semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

och informanterna förde 

sömndagbok. Sex manliga 

informanter valdes ut 

genom ett 

bekvämlighetsurval.    

Alla deltagarna upplevde 

förändringar i 

sömnmönstret under 

sjukhusvistelsen, vilket 

resulterade i en splittrad 

och förlorad sömn. Miljön 

på avdelningen och 

känslor av hjälplöshet 

påverkade sömnen 

negativt.   

6. Suddick, M.K. & 

Chambers, S. 

The lived 

experience of 

sleep 

disturbancein 

People living with 

Parkinson´s 

disease 

2010, England. 

Journal of 

Nursing and 

Healthcare of 

chronic illness. 

Att undersöka 

upplevelsen av 

sömnstörningar hos 

patienter med 

Parkinsons 

sjukdom. 

En kvalitativ och 

fenomenologiskstudie, 

med Heideggerians 

hermaneutiska ansats. 

Semi-strukturerade 

intervjuer, varav två 

genomfördes via telefon 

och transkriberades sedan.  

Fem informanter valdes ut 

genom ett 

bekvämlighetsurval. 

Intervjuerna analyserades i 

teman.   

Analysen resulterade i fyra 

teman: bra/ dålig sömn, en 

försämrande resa, 

upplevelsen av ovisshet 

och upplevelsen av förlust. 

Sömnstörningar och 

bra/dålig sömn visade sig 

ha betydande 

konsekvenser för patienter 

med Parkinsons sjukdom. 

Alla deltagare upplevde 

någon typ av 

dagtidströtthet. De 
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upplevde även förlust på 

något sätt, såsom bristande 

kontroll gällande sömnen, 

eller att de var tvungna att 

sova avskilt från deras 

partner. 

7. Tranmer, J.E., 

Minard, J., Fox, 

L.A. &  Rebelo, 

L. 

The sleep 

experience of 

medical and 

surgical patients. 

2003, Canada. 

Clinical Nursing 

Research 

Att beskriva 

sömnkvalité och 

faktorer som 

påverkar 

sömnkvalitén hos 

medicinska och 

kirurgiska patienter 

under tre nätter 

inom akutsjukvård. 

En kvantitativ metod med 

prospektiv, komparativ, 

deskriptiv design 

användes. 86 deltagare 

rekryterades från fem 

medicinsk-kirurgiska 

avdelningar. 

Frågeformulär och Verran 

and Snyder Halpern Sleep 

Scale användes för att 

samla in data.  

Sömnkvaliteten skilde sig 

åt mellan de medicinska 

och de kirurgiska 

patienterna. Patienterna 

upplevde att miljön 

påverkade sömnen, så som 

ljud från patienter och 

vårdgivare samt en 

främmande säng. Smärta 

och oro visade sig även 

bidra till sömnstörning.  

8. Yngman-Uhlin, 

P. & Edéll-

Gustavsson, U.  

Self-reported 

subjective sleep 

quality and 

fatigue in patients 

with peritoneal 

dialysis (PD) 

treatment at 

home.  

2006, Sverige. 

International 

Journal of 

Nursing Practice 

Att beskriva 

normal sömn, 

symptom dagtid, 

sömnstörande 

faktorer, aktuell 

sömn under en 

vecka och fatigue 

hos patienter som i 

hemmet behandlas 

med PD.   

En kvantitativ studie med 

frågeformulär.  

55 av 155 informanter 

valde att delta, från sex 

sjukhus i sydöstra Sverige.   

Fysisk trötthet var vanligt 

förkommande, liksom 

mental trötthet och 

utmattning. De upplevde 

heller inte att sömnen var 

återhämtande. Patienterna 

upplevde ångest, 

minnesstörningar och 

minskad pigghet.     


