
 
 

 

Sofia Erlandsson, Ása Sóley Kristjánsdóttir 

Sjuksköterskeprogrammet 180hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15hp, VKG11X, HT 2013 

Grundnivå 

Handledare: Vera Dahlqvist  

Examinator: Elisabeth Winnberg       

 

 

 

Hur har natten varit? 
Litteraturöversikt: Omgivningens påverkan på patienters sömn på sjukhus 

How was your night? 
Literature review: Environmental effects on patients sleep in hospitals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sammanfattning 

Bakgrund: Under sömnen återhämtar kroppen sig och får möjlighet att reparera det fysiska 

och det psykiska slitage som har uppkommit under dagen. Fysiska följder av att sova för lite 

är nedsatt immunförsvar och försämrad sårläkning samt ökad risk för sjukdomar och 

vårdskador. De psykiska följderna är irritation, nedsatt kognitiv förmåga samt sänkt 

smärttröskel.   

 

Syfte: Syftet var att beskriva faktorer i miljön som påverkar sömnen hos patienter på sjukhus 

utifrån ett patientperspektiv.  

 

Metod: Studien är gjord som en litteraturöversikt med fokus på den allmänna patienten. Elva 

artiklar analyserades för att framställa resultatet. 

 

Resultat: Tre huvudkategorier framträdde, dessa var (1) yttre fysisk miljö som påverkar 

sömnen där ljud ansågs vara den mest störande faktorn för sömnen, (2) inre fysisk miljö som 

påverkar sömnen, där smärta var den mest förekommande faktorn, och (3) psykosocial miljö 

som påverkar sömnen där känslan av att befinna sig i en främmande miljö utgjorde en stor 

påfrestning som bidrog till försämrad sömn. 

 

Diskussion: Dålig kunskap om sömn kan tänkas vara en anledning till att patienternas sömn 

inte prioriteras. En annan anledning kan vara att patienter och sjuksköterskor inte delar samma 

uppfattning om vad det är i miljön som kan vara störande för sömnen.  

 

Nyckelord: Sömn, sömnstörningar, vårdmiljö, sjukhus, omvårdnad, vårdskador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: During sleep the body recovers and repairs the physical and mental stress that 

has occurred during the day. Some of the physical consequences of sleep disorders are 

reduced immunity, impaired wound healing and increased risk of diseases and patient injuries. 

The psychological effects can include irritation, impaired cognitive performance and 

decreased pain threshold. 

 

Aim: The aim of the study was to describe the environmental factors that affect sleep in 

hospitalized patients from a patient’s perspective.  

 

Method: The study was conducted as a literature review, with focus on the general patient. 

Eleven articles were analysed to get the results. 

 

Results: Two main categories were identified, these were (1) the outer physical environment 

that affects sleep, where noise was considered to be the most disturbing factor for sleep, and 

(2) the inner physical environment that affects sleep where pain was the most common factor, 

and (3) the psychosocial environment that affects sleep where the feeling of being in an 

unfamiliar environment is the factor strongest associated with disturbed sleep. 

 

Discussions: Low awareness of the importance of sleep may be one of the reasons that 

patients sleep is not a priority. Another reason may be that patients and nurses do not share the 

same idea of which environmental factors can be disruptive to sleep.  

 

Keywords: Sleep, sleep disorders, healthcare environment, hospital, nursing care, patient 

injuries. 
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1. Inledning 
Det hör till allmän kunskap att sömnen är viktig för oss och alla har vi upplevt hur det är att 

vara trött och hur det kan påverka oss i vardagen. Däremot är det inte alla som vet varför 

sömnen är så viktig och vad som händer i kroppen när vi inte sover ordentligt. Vi har lagt 

märke till att sömn inte är något som läggs särskilt mycket kraft på att förbättra inom 

sjukvården trots att mycket forskning visar hur viktig sömnen är för människors hälsa. Under 

den verksamhetsförlagda utbildningen har vi uppmärksammat detta samt att som studenter 

upplevde vi att vi inte hade några fördjupade kunskaper om sömnens betydelse. Vi ville med 

denna fördjupning se vilka faktorer i omgivningen som spelar in på hur patienter sover på 

sjukhus och genom detta kunna ge vårdpersonal samt andra studenter en ökad förståelse för 

vilka faktorer som stör god nattsömn hos patienter.  

 

2. Bakgrund 
2.1 Normal sömn 
Människans sömn regleras framförallt av kroppstemperaturen (Dyregrov, 2002, s. 17-18), 

dygnsrytmen och ett uppbyggt sömnbehov (Läkemedelsverket, 2000). När temperaturen är 

som lägst i kroppen infaller oftast sömnen. Sömnen styrs även till viss del av melatoninnivån, 

vid en förhöjd melatoninnivå känner vi trötthet. Melatonin produceras i tallkottkörteln och 

produktionen ökar vid mörker och minskar vid ljus (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007, s. 

213). Att vara aktiv under dagtid bidrar även till en ökad trötthet framåt kvällen vilket har en 

god effekt på sömnens kvalitet (Dyregrov, 2002, s. 17-18).  

Sömnen delas in i fem olika stadier. NREM-sömn (eng. non rapid eye movement sleep) 

står för de fyra första stadierna och utgör ca 80 % av sömnperioden för en vuxen människa 

(Chokroverty, 2010).  Stadium ett är det stadie man befinner sig i när man håller på att 

somna och är egentligen en övergång från vakenhet till sömn. I detta stadie har man 

fortfarande viss kontakt med och uppfattning om omvärlden vilket gör att små störningar 

räcker för att störa insomnandet. Ämnesomsättning, blodtryck, hjärtfrekvens och temperatur 

sjunker under den första delen av sömnen (Honkus, 2003). Under det andra stadiet blir 

andningen djupare på grund av mindre stimulans av hjärnstammen. Ungefär hälften av den 

tid vi sover befinner vi oss i detta stadium.  

Tredje och fjärde stadiet karaktäriseras av djupsömn, så kallad deltasömn och är viktiga 

för att vi ska känna oss utvilade nästa dag. Man tror även att det är under dessa djupa stadier 

som kroppen återhämtar sig genom bland annat sårläkning och mineralisering av skelettet 
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(Rose, Thomas & Mark, 2001). Under stadium fyra har ämnesomsättning, blodtryck och 

hjärtfrekvens nått sin lägsta nivå, muskelspänningar avtar och immunsystemet aktiveras och 

uppbyggande hormon såsom manligt könshormon och tillväxthormon ökar (Honkus, 2003). 

Under det femte stadiet, REM-sömnen (eng. rapid eye movement sleep) hanterar hjärnan 

känslor och tankar samt intryck som människan fått under dagen (Asp & Ekstedt, 2009). 

Under detta stadium ökar även blodtrycket och hjärtfrekvensen medan muskelspänningarna i 

kroppens positionsmuskler avtar. Blodtillförseln till hjärnan ökar och det är under de korta 

perioder då vi befinner oss i REM-sömnen som vi oftast drömmer (Honkus, 2003).  

De olika stadierna kan beskrivas som en cykel som i genomsnitt varar i 100 minuter. 

Under en natt genomgår en vuxen människa ca fyra till sex cykler (Chokroverty, 2010). Det 

är viktigt att poängtera att om en person blir väckt under sin nattsömn börjar sömncykeln 

automatiskt om på nytt från stadie ett. Blir man väckt upprepade gånger under natten är det 

därför stor risk att man inte får tillräckligt med REM-sömn samt de djupare stadierna av 

NREM sömn (Honkus, 2003). Under sömnen befinner sig kroppen i ett anabolt tillstånd som 

gör att vävnader repareras. Motsatsen händer i vaket tillstånd då kroppen bryter ned vävnad i 

katabolism för att användas som energi (Lindholm, 2012, s. 356). Detta betyder att 

människor behöver mer sömn under de perioder då de är sjuka för att uppnå en mer effektiv 

läkningsprocess (Humphries, 2008). 

 
2.2 Subjektiv och mätbar sömn och dess påverkan på hälsan 
Sömn är en subjektiv upplevelse samt ett grundläggande fysiologiskt behov. Vi sover ca en 

tredjedel av vårt liv och en vuxen, frisk person sover i genomsnitt sju timmar per dygn 

(Wallskär & Åkerstedt, 2008, s. 14). Sömn är en viktig del i människans utveckling och 

återhämtningsprocess, samtidigt som kroppen under sömnen får möjlighet att reparera det 

slitage som har uppkommit under dagen (Socialstyrelsen, 2009). Precis som sömnen är hälsa 

en subjektiv upplevelse och dessa inverkar på varandra. Om människor får för lite sömn 

påverkar detta direkt upplevelsen av hälsa (Lekander, Andreasson, Kecklund, Ekman, Ingre, 

Akerstedt & Axelsson, 2013). Hälsa är enligt Världshälsoorganisationens definition en 

helhet av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och 

svaghet (WHO, 1948). Den subjektiva upplevelsen av sömn behöver inte stämma överens 

med den mätbara sömnperioden. För vissa människor räcker kortare perioder av sömn för att 

känna sig återställda.  
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Sömn är ett viktigt behov för människans överlevnad vid sidan av födo- och vätskeintag. 

Maslow (1970) beskriver i sin motivationsteori hur de olika grundbehoven rangordnas för att 

kunna leva sitt liv fullt ut. Det första trappsteget utgörs av de fysiologiska behoven där 

sömnen ingår. Han menar vidare att dessa behov måste vara tillfredsställda för att man ska 

kunna gå vidare till nästa trappsteg. Inom sjukvården används ett holistiskt synsätt till att se 

hela människan, det vill säga tillfredsställa både fysiska, psykiska och sociala behov som 

människor anses ha. Grundläggande kroppsliga funktioner, såsom kroppens uppbyggnad 

samt grundläggande behov anses vara densamma för alla människor (Willman, 2009). 

Om människan sover för lite kan hon, förutom trötthet, uppleva sig frusen, energilös, få 

humörsvängningar och bli lättirriterad. Det kan även leda till sämre immunitet mot 

infektioner, sänkt smärttröskel samt att kognitiva störningar uppkommer såsom 

minnesproblematik, försämrad reaktionstid, koncentrationssvårigheter, svårigheter att tänka 

logiskt samt svårigheter att bemästra komplexa uppgifter. Sömnbrist kan således bryta ner 

både den mentala och den fysiska hälsan (Dyregrov, 2002, s. 23-24).  

  
2.3  Sömnstörningar 
Ungefär en tredjedel av svenska befolkningen lider av sömnstörningar och det är vanligare 

bland kvinnor och äldre (Läkemedelsverket, 2006). En följd av att sova dåligt under längre 

perioder kan leda till minskad fertilitet hos män, för tidigt åldrande och fetma i lägre åldrar 

(Asp & Ekstedt, 2009). Samtidigt leder sömnlösheten till högre risk för att drabbas av 

sjukdomar, bland annat depression, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes typ II 

(Chokroverty, 2010).  

Det finns fler typer av sömnstörningar där den vanligaste sömnstörningen är insomni. 

Insomni delas in i olika grader beroende på hur länge personen har lidit av den samt om den 

uppkommer som ett symtom av andra sjukdomar eller inte. För att ha insomni ska ett eller 

fler av följande kriterier uppfyllas; ha svårigheter att somna, vakna upp under natten och ha 

svårt att somna om, vakna för tidigt på morgonen eller inte känna sig utvilad under dagen 

(National Institute of Health, [NIH], 1995). Kortvarig, eller akut insomni benämns det om 

störningarna har pågått mellan några dagar och ett par veckor. Långvarig, eller kronisk 

insomni kallas det om besvären har pågått i en månad eller mer (NIH, 2011a). Förutom detta 

kan insomni delas in i primär eller sekundär insomni. Sekundär insomni är en sömnstörning 

som uppkommer som symtom på bakomliggande fysisk eller psykisk sjukdom. Primär 

insomni är de störningar som inte går att förklara utifrån patologin (NIH, 2011b) utan beror 

på påfrestningar från omgivningen (NIH, 1995).  
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Som nämnts tidigare är sömnstörningar vanligare bland äldre människor då de tillbringar 

mer tid i de ytliga sömnstadierna, stadie ett, två och REM-sömn, vilket gör att deras sömn 

blir av sämre kvalitet och de är mer lättväckta än de yngre (Evans & Rogers, 1994). 

 

2.4 Sjuksköterskans roll för patienters sömn 
International Council of Nurses (ICN, 2012) har tagit fram de fyra huvudansvaren för 

sjuksköterskor, dessa är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att 

lindra lidande. I förhållande till dessa bör sjuksköterskor uppmärksamma vad en dålig 

nattsömn kan betyda för patienterna och hur det påverkar upplevelsen av hälsa. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) 

framkommer att sjuksköterskan ska ha förmågan att använda sig av evidensbaserad kunskap 

och kunna omvandla den till handling i praktiken. Humphries (2008) visade i sin studie att 

patienter sov betydligt sämre på sjukhus än de hade gjort hemma samt att de upplevde att 

sömnperioderna blev för korta.  

Nyckelpersonen i omvårdnad är patienten och sjuksköterskan bör uppmärksamma dennes 

basala- samt sjukdomsrelaterade behov, så som att uppnå god sömnkvalitet bland annat för 

att förebygga komplikationer (Socialstyrelsen, 2005). Inom sjukvården uppkommer ibland 

vårdskador, så som vårdrelaterade infektioner, fallskador, fel i läkemedelshantering och 

felbedömningar. År 2008 beräknade Socialstyrelsen att 8.6% av patienter drabbades av 

skador som kunde ha undvikits (Lindh & Sahlqvist, 2012). En del av dessa vårdskador skulle 

kunna förebyggas genom att sätta in åtgärder för att främja god sömn hos patienterna. För 

patienten blir det de kortsiktiga konsekvenserna av sömnstörningar påtagliga. Fallrisk kan 

till exempel öka på grund av kroppslig trötthet och den förlängda reaktionstiden 

(Vårdhandboken, 2013).  

Svårigheter att ta emot information angående sitt tillstånd försämras på grund av 

koncentrationsproblem som uppkommit till följd av dålig sömn. Ännu en konsekvens av 

brist på nattsömn kan vara vårdrelaterade infektioner på grund av ett nedsatt immunförsvar 

(Honkus, 2003). En allvarlig följd som kan uppkomma på grund av sömnlöshet hos patienter 

på intensivvårdsavdelning är en så kallad IVA-psykos där patienten tappar sin 

verklighetsuppfattning (Welker, 2013). Vid psykos är förvirring samt hallucinationer de 

vanligaste symtomen (Mattson, 2010). Människor som har fått psykos en gång är mer 

sårbara för att insjukna igen (1177 vårdguiden, 2013) vilket betyder att det kan bli en 

kvarstående vårdskada.  
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Förutsättningarna för att upptäcka och förebygga sömnlöshet hos patienterna kan uppnås 

med att skapa en god vårdrelation. En god vårdrelation kännetecknas av en mellanmänsklig 

relation där patientens hälsoresurser stärks genom att vårdaren förutsättningslöst och med 

absolut närvaro möter patienten där den befinner sig fysiskt, psykiskt och själsligt (Dahlberg 

& Segesten, 2010, s. 181-197). Vårdrelationen är en del av sjukhusmiljön och en viktig del i 

sjuksköterskans ansvar ligger i att utforma en miljö som ger så goda förutsättningar som 

möjligt för patientens välbefinnande (Vårdförbundet, 2012). Shattell, Hogan och Thomas 

(2005) har med sin forskning påvisat att patienter upplever större välbefinnande och miljön 

som tryggare när det finns en god vårdrelation.  

Ny forskning har visat att sjuksköterskor upplever att de inte har fördjupade kunskaper 

när det gäller sömn, även om de förstår att sömn är viktigt. Sjuksköterskor har också påpekat 

att det finns en acceptans för störd sömn hos patienter på sjukhus (Ye & Keane, 2013). I en 

studie som undersökte kunskapen om sömn hos sjuksköterskestudenter framkom att de hade 

dålig kunskap inom området. Generellt sett låg studenternas kunskaper om sömn på allmän 

nivå. Ingen undervisning hade skett i skolan och de som hade djupare kunskap hade lärt sig 

från patienter eller genom egna erfarenheter (McIntosh & MacMillan, 2009).  

 

3. Problemformulering 

God nattsömn är en förutsättning för kroppens återställning och läkning samt en faktor som 

påverkar den enskildes upplevelse av hälsa. En dålig nattsömn kan alltså resultera i att 

personen känner sig energilös, lättirriterad samt att immunförsvaret försämras. 

Utformningen av miljön kan ha betydelse både för sömnen och hur snabbt kroppen 

återhämtar sig. I sjuksköterskors yrkeskunnande ingår att kunna reflektera över och 

medverka i att utforma en hälsosam vårdmiljö samt att främja och återställa patienters hälsa. 

Som följd av dålig nattsömn sänks smärttröskeln och sårläkning försämras samt risken för 

vårdskador ökar. Utifrån detta bör det ligga i sjuksköterskans intresse att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för en god sömn hos patienter.  

 
4. Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer i miljön som påverkar sömnen hos patienter på sjukhus 

utifrån ett patientperspektiv.  
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5. Teoretisk utgångspunkt 
Vårdvetenskapen grundar sig i de fyra konsensusbegreppen människa, hälsa, miljö och 

vårdande, de flesta omvårdnadsteorier innehåller dessa begrepp. I examensarbetet används 

begreppet miljö då detta är starkt förknippat med patienters sömn på sjukhus. För att 

förtydliga miljöns betydelse för patienters sömn används Nightingales teori (1989) om 

miljön samt Lawtons teori (1994) om sambandet mellan miljö och mänskligt beteende. 

 
5.1 Begreppet miljö   
Begreppet miljö inkluderar de fysiska, psykosociala och kulturella faktorer som människan 

står i interaktion med (Edvardsson och Wijk, 2009). I första hand anses miljön vara 

människors omgivning, alltså den objektiva miljön där möbler och de verktyg som behövs 

för att klara av vardagen ingår. Hur vi bemöts av andra människor och hur atmosfären 

uppfattas räknas till den psykosociala miljön, det vill säga den subjektiva miljön (Svensk 

Sjuksköterskeförening, SSF, 2010). Relationen mellan sjuksköterska och patient är en viktig 

del av miljön på ett sjukhus där vårdaren har ett stort ansvar för att skapa en bra relation med 

patienten (Dahlberg & Segesten, 2010, s.190-191).  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) läggs 

vikt på sjuksköterskans ansvar att påverka vårdmiljöns utformning för att skapa goda 

förutsättningar för patientens tillfrisknande. Omgivningen påverkar patienten både positivt 

och negativt och kan därför kännas helande eller i värsta fall skadlig. Det är många kända 

faktorer i vårdmiljön som spelar in på upplevelsen att vara sjuk och vårdas på ett sjukhus. 

Faktorer som kan påverka upplevelsen av sjukhusmiljön kan komma antingen utifrån eller 

ligga hos patienterna själva (Johansson, Oléni & Fridlund, 2002). 

Ur ett historiskt perspektiv har miljön varit en viktig del av vårdandet. Florence 

Nightingale förklarade redan 1859 i sin bok "Notes on nursing - what it is  and  what  it  is  not”  

hur miljön påverkar människors hälsa. Enligt Nightingale är människor beroende av miljön 

och det är dess utformning som ger möjlighet till tillfrisknande. Nightingale beskrev utförligt 

hur en optimal miljö influerar hälsan men även hur psykosociala faktorer kan påverka 

människans upplevelse av hälsa. Vidare beskriver hon miljöns påverkan på människor och 

hur miljön bör utformas för att förebygga vårdskador och stärka patienters hälsa 

(Nightingale, 1989). En helande fysisk miljö enligt Nightingale innebär att det är väl städat, 

att det inte är för kallt och inte för varmt, att luften är bra ventilerad och att det är fritt från 

oljud. Hon menade att sängen ska vara ren och att patienterna behöver solljus eftersom det 
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gör mer nytta än andra ljuskällor. Dessutom behöver patienterna få prata om sin oro och 

sjuksköterskan ska förmedla hopp, vilket räknas till den psykosociala miljön (Selanders, 

2010). 

Lawton (1994) har utformat en teori om mänskligt beteende, där han förklarar att miljöns 

krav i kombination med individens kompetens kan ses som en förklaring till mänskligt 

beteende. Omgivningen med sin stimulans och utformning ställer vissa krav på individen 

som denne har olika förutsättningar att klara av. I en studie visar Zeisel, Silverstein, Hyde, 

Levkoff, Lawton och Holmes (2003) på sambandet mellan individens kompetens och kraven 

från miljön. Kombinationen av dessa två gav ett beteende som var positivt eller negativt. De 

menar att både den fysiska och den psykosociala miljön spelar in på hur människor beter sig, 

alltså att människans beteende kan ändras när kraven från omgivningen gör det.    

 
6. Metod 
Examensarbetet gjordes som en litteraturöversikt, vilket är en översikt över den befintliga 

kunskapen inom ett visst område. Syftet med en sådan översikt är att fördjupa den redan 

existerande kunskapen inom det valda området (Friberg, 2012, s.23, 133) som i detta fall 

vårdvetenskap. 

  

6.1 Datainsamling och urval 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av artikelsökning i litteraturdatabaserna Cinahl plus with 

full text, Medline with full text och Pubmed samt genom manuella sökningar utifrån artiklars 

och böckers referenslistor. Sökningen gjordes under tidsperioden 20 september 2013 till och 

med 25 oktober 2013. Sökorden som användes i de olika databaserna var sleep, environment, 

health facility environment, patient, hospital, experience, pain och disruption i olika 

kombinationer. Datainsamlingen från litteraturdatabaserna redovisas i Bilaga 1. 

Exklusionskriterier var studier gjorda på patienter som hade diagnostiserade 

sömnproblem, så även studier gjorda på cancerpatienter eftersom trötthet oftast är en del av 

sjukdomsbilden (jfr Ahlberg, 2012). Studier gjorda på barn exkluderades då denna 

litteraturstudie skulle vara en översikt av vad som påverkar sömnen hos den vuxna patienten. 

Äldre personer (65+) exkluderades inte ur litteraturöversikten då dessa personer ofta söker 

vård på sjukhus och går därför inte att utesluta. Dock uteslöts undersökningar gjorda inom 

äldreomsorgen då miljön på sjukhus och äldreboenden är olika och därmed inte jämförbara.  
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Artikelsökningen begränsades genom att söka artiklar som var gjorda efter 1995 då 

författarna till litteraturstudien ville få en bild av ifall patienternas uppfattning angående 

sömnstörande faktorer hade ändrats under detta tidsspann. När möjligheten till 

begränsningen peer reviewed fanns så användes den, detta betyder att artiklarna var 

vetenskapligt granskade (Olsson & Sörensen, 2011, s. 73-74). Utöver detta gjordes en 

genomgång av övrig litteratur inom området. För att hitta de slutliga artiklarna till resultatet 

lästes alla titlar igenom för att se om studierna svarade mot syftet. Om de svarade mot syftet 

lästes abstrakt för att få en översiktlig bild av syfte, metod och resultat. Slutligen lästes 

samtliga artiklar igenom i fulltext för att säkerställa att de var tillämpliga för denna 

litteraturöversikt och de som passade inkluderades i studien. Elva artiklar valdes ut för att 

sammanställas till ett resultat som redovisas i Bilaga 2. Av dessa var åtta kvantitativa, två 

kvalitativa och en var gjord med båda metoderna. I vissa artiklar utgjordes deltagarna av 

både patienter och sjuksköterskor.  

 

6.2 Analysmetod 

De utvalda artiklarna lästes noggrant av uppsatsförfattarna var för sig och de olika 

metoderna granskades och diskuterades. Samtliga artiklar bedömdes vara tillförlitliga utifrån 

kriterier presenterade enligt Friberg (2012). En matris gjordes för resultatartiklarna för att 

klargöra artiklarnas innehåll och för att få en bättre struktur inför analysarbetet. De 

kvantitativa artiklarna utgjorde huvuddelen av resultatet medan de kvalitativa artiklarna 

användes för att styrka vissa resultat. Kvantitativa studier har en större generaliserbarhet 

medan kvalitativa studier ger en djupare förståelse för patientens upplevelser (Gustafsson, 

Hermerén & Peterson, 2004). Att använda de olika metoderna syftade till att få ett bredare 

spektrum i resultatet.  

Studierna sorterades upp och numrerades för att få en bättre översikt samt se likheter och 

skillnader mellan de olika studierna. Likheterna och skillnaderna i resultaten analyserades 

och samlades i tankekartor för att få en samlad bild över resultaten. Tre huvudkategorier 

framkom; (1) yttre fysisk miljö som påverkar sömn, (2) inre fysisk miljö som påverkar sömn, 

och (3) psykosocial miljö som påverkar sömn. Efter detta lästes artiklarna ännu en gång för 

att säkerställa att feltolkningar inte hade gjorts av resultaten eller att något väsentligt missats.  
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7 Forskningsetiska överväganden 
Artiklarna granskades och sammanfattades av författarna var för sig, för att åstadkomma att 

båda författarna var opåverkade av varandras förståelse för innehållet. Samtliga artiklar var 

skrivna på engelska och översattes efter bästa förmåga. Detta medförde en risk för 

felöversättningar som författarna var medvetna om.  

I alla artiklar utom en fanns samtycke från etiska kommittéer eller en beskrivning av 

etiska överväganden så som hur urvalet gjorts och hur informerade deltagarna var. Enligt 

Friberg (2012) är ett etiskt resonemang i en artikel en kvalitetsindikator och ökar 

trovärdigheten. Den artikeln som inte redovisade några etiska överväganden var från 1995 

och var den äldsta i urvalet vilket kan förklara att detta avsnitt saknades. Eftersom enkäter 

användes för datainsamling kan man tänka sig att studien utgjorde en liten risk för att skada 

informanterna.  

 

8. Resultat 
Oavsett på vilken typ av avdelning patienterna befann sig på verkade de ha gemensamt att de 

sov dåligt på grund av liknande faktorer.  

 

8.1 Yttre fysisk miljö som påverkar sömnen 
Med yttre fysisk miljö menas de stimuli som kommer utifrån och påverkar patienten på olika 

sätt.  

 

8.1.1 Ljud 
Ljud ansågs vara den mest störande faktorn i omgivningen som påverkade sömnen negativt. 

I en studie gjord i Turkiet visade det sig att 92.9 % av informanterna upplevde att ljud 

påverkade deras sömn negativt (Yilmaz, Sayin & Gurler, 2012) medan Southwell och 

Wistow (1995) i sin studie klargjorde att av de faktorer som påverkade sömnen kom 67.1 % 

från olika ljudkällor. I en studie gjord av Jarman, Jackobs, Walter, Witney och Zielinski 

(2002) framkom att nästan hälften av informanterna vaknade upp av olika ljud. Studier visar 

att de mest störande ljuden kom från sjuksköterskor som pratar med varandra eller med 

andra patienter (Freedman, Kotzer & Schwab , 1999; Jarman, et al., 2002; Lei, Qiongjing, 

Qiuli, Sabrina, Xiaojing & Changli, 2009; Southwell & Wistow, 1995; Ugras & Öztekin, 

2007). I två studier upplevdes oljud från andra patienter som mycket störande, dessa ljud 
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kunde vara patienter som kallade på hjälp eller patienter som jämrade sig och snarkade 

(Southwell & Wistow, 1995; Ugras & Öztekin, 2007).  

En annan ljudkälla som visade sig vara mycket störande för sömnen var signaler från 

telefoner, ljud från larm samt läkarnas sökare (Freedman et al., 1999; Jarman et al., 2002; 

Lei et al., 2009; Southwell & Wistow, 1995; Tranmer, Minard, Fox & Rebelo, 2003; Ugras 

& Öztekin, 2007; Yilmas et al., 2012). I en sjukhusmiljö finns mycket utrustning som ger 

ifrån sig ljud vilket har visat sig påverka sömnkvaliteten. Exempel på sådan utrustning är 

övervakningsmaskiner som konstant mäter syrgasmättnad och blodtryck, det kan även vara 

droppräknare och syrgasmask (Freedman et al., 1999; Jarman et al., 1995; Lei et al., 2009; 

Tranmer et al., 2003; Ugras & Öztekin, 2007). Något mindre störande upplevdes ljudet från 

toalettspolning samt ljudet från vårdpersonalens skor (Jarman et al., 2002; Lei et al., 2009; 

Southwell & Wistow, 1995; Yilmaz et al., 2012).  Southwell och Wistow (1995) visade att 

ljudet från toalettspolningen upplevdes mer störande när patientens säng var placerad nära 

denna ljudkälla.  

 

8.1.2 Ljus 
Mellan informanterna i de olika studierna rankades ljus olika. I studien gjord av Yilmaz et al. 

(2012) kom det fram att 72 % tyckte att ljus var mycket störande medan endast 14 % av 

informanterna i Southwell och Wistows studie (1995) tyckte ljus var en störande faktor.  

Freedman et al. (1999) visade att ljus till och med kan vara den minst störande faktorn. I en 

studie framkom att ljus inte hade någon signifikant inverkan på sömn (Topf & Thompson, 

2001). Det störande ljuset kom från korridorer och sjuksköterskeexpeditioner samt att ljuset 

ofta var tänd hela nätterna (Jarman et al., 2002; Ugras & Öztekin, 2007). I en studie gjord på 

en neurokirurgisk avdelning stördes patienternas sömn i hög utsträckning av ljus då det 

förekom upprepade kontroller av pupillerna (Ugras & Öztekin, 2007).  

 

8.1.3 Omvårdnadsåtgärder 
Mellan 40 och 50 % av informanterna i de flesta studierna blev väckta på grund av att olika 

omvårdnadsåtgärder skulle utföras. Dessa kunde vara observationer av vitalparametrar, ofta 

omnämnda MEWS-kontroller (Modified Early Warning Score) samt medvetandetest, 

kontroll av neurologisk status, munvård och blodprover (Freedman et al., 1999; Jarman et al., 

2002; Lane & East, 2008; Lei et al., 2009; Southwell & Wistow, 1995; Ugras & Öztekin, 

2007). Yilmaz et al. (2012) har kommit fram till att 86,4 % av informanterna i deras studie 

stördes av behandlingar eller omvårdnadsåtgärder som skedde efter midnatt.  
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Nästan alla informanter i studien upplevde också att avdelningens sovtider störde deras 

egna sömnmönster. I flera studier uppgav informanter ett missnöje som upplevdes påverka 

sömnen negativt. Missnöjet berodde ofta på sjukhusens rutiner där medicinadministrering 

och Mews-kontroller gjordes på tider när människor var vana vid att sova (Freedman et al., 

1999; Jarman et al., 2002; Southwell & Wistow, 1995). Southwell och Wistow (1995) visade 

i sin studie att patienter ofta blev väckta 6,5 till 7,5 timmar efter insomnandet vilket 

upplevdes som för lite sömn.  

 

8.1.4 Säng och rörlighet 
Genom enkäter framkom att flera informanter tyckte att obekväma sängar bidrog till sämre 

sömn. Sängarna samt kuddar och inplastade madrasser gjorde det svårare att somna och att 

sova (Jarman et al., 2012; Lane & East, 2008; Southwell & Wistow, 1995; Ugras & Östekin, 

2007; Yilmaz et al., 2012; Topf & Thompson, 2001). Detta skilde sig ändå stort mellan 

studierna då Yilmaz et al. (2012) fick fram att 72,3 % av patienterna tyckte att de obekväma 

sängarna och kuddarna störde deras försök till att somna. 57 % delade denna åsikt i 

Southwell & Wistow studie (1995) medan endast 22,7 % i Ugras och Öztekins studie (2007) 

tyckte detsamma.  

En faktor som påverkade sömnen hos en del patienter var fysiska hinder som ledde till 

orörlighet. Att vara kopplad till medicinsk utrustning som infarter med pågående dropp, 

slangar och sladdar gjorde att patienter kände sig orörliga. Detta samt immobilisering efter 

kirurgi upplevdes som en störande faktor på sömnen av mer än hälften av patienterna (Ugras 

& Öztekin, 2007). Två andra studier klargjorde att aktivitetslöshet dagtid bidrog till att 

patienter somnade till under dagen vilket i sin tur påverkade nattsömnen (Jarman et al., 

2002; Lee, Low & Twinn, 2007).  

 

8.1.5 Luft och temperatur 
I vissa studier har det redovisats att temperaturen är en faktor som kan påverka sömnen 

negativt och svaren på enkäterna visade att rummen på sjukhusen upplevdes som för varma 

eller för kalla. I en studie gjord på kirurgipatienter i Turkiet uppgav 80,1 % av deltagarna att 

luften och temperaturen i rummet påverkade deras sömn (Yilmaz et al., 2012). På en annan 

kirurgisk avdelning i Turkiet uppgav 21,2 % att de inte kunde sova på grund av dålig lukt i 

rummet. I samma studie uppgav 30,3 % att rummen var för kalla och 16,7 % att rummen var 

för varma (Ugras & Öztekin, 2007). På flera moderna sjukhus har det visat sig att 

temperaturen upplevdes som för hög på nätterna medan detta på äldre sjukhus inte var ett så 
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stort problem (Southwell & Wistow, 1995). Tranmer et al. (2003) påvisade att det fanns en 

skillnad mellan medicinska och kirurgiska patienter angående hur de upplevde temperaturen. 

Medicinska patienter tyckte att rummen hade en för hög eller för låg temperatur i större 

utsträckning än patienterna på kirurgisk avdelning. 

 
8.2 Inre fysisk miljö som påverkar sömnen  
Med inre fysisk miljö menas de patofysiologiska faktorer som kan påverka sömnen negativt. 

 

8.2.1 Smärta 
De flesta kvantitativa studierna visade att smärta har ett signifikant samband med störd sömn 

(Jarman et al., 2002; Lane & East, 2008; Topf & Thompson, 2001; Tranmer et al., 2003; 

Ugras & Öztekin, 2007; Yilmaz et al., 2012). I de kvalitativa studierna har informanterna 

uttryckt att smärta i stor utsträckning gjorde att de inte kunde sova (Lane & East, 2008; 

Hultman, Coakley, Annese & Bouvier, 2012). Smärta på grund av kateterisering samt svår 

smärta från kirurgisår beskrevs av närmare 60 % av informanterna som en av de faktorer 

som störde deras sömn mest (Ugras & Öztekin, 2007; Yilmaz et al., 2012). Tranmer et al. 

(2003) klargjorde i sin studie att kirurgipatienter led mer av sömnsvårigheter på grund av sin 

smärta än medicinpatienter.  

På en neurokirurgisk avdelning visade det sig att mer än hälften av deltagarna tyckte att 

sömnen påverkades av att de led av huvudvärk (Ugras & Öztekin, 2007). Många informanter 

uttryckte igenom enkäter att de inte var tillräckligt smärtlindrande. Av de informanter som 

upplevde smärta angav så mycket som 40 % att de ändå fick tillräckligt med sömn på 

sjukhuset (Southwell & Wistow, 1995). 

 

8.2.2 Sjukdomsrelaterade symtom 
Förutom smärta är andra symtom från sjukdomar ännu en faktor som kan göra det svårt att 

sova och flera av dessa symtom är nämnda i studierna. Ungefär två tredjedelar av personerna 

som deltog i Lei et al. studie (2009) yttrade att deras sömn stördes av något 

sjukdomsrelaterat symtom. Ugras och Öztekin (2007) redogjorde att illamående och 

kräkningar var en av dessa sjukdomsrelaterade symtom som besvärade cirka en tredjedel av 

informanterna. I två studier som var gjorda på kirurgiska avdelningar visade det sig att 

många patienter besvärades av hunger som i sin tur påverkade deras sömn negativt. I den ena 

studien framförde en tredjedel av deltagarna att detta var ett problem (Ugras & Öztekin, 

2007) medan två tredjedelar i den andra studien framförde detta (Yilmaz et al., 2012).  
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Informanter berättade genom intervjuer att svårigheter att andas och att lida av slemhosta 

var två faktorer som framför allt gjorde det svårt att somna om när de vaknade upp på natten 

(Lee et al., 2007). Freedman et al. (1999) kunde förtydliga att informanter som hade fått 

andningshjälp upplevde sig betydligt tröttare under dagen än de som inte hade behövt detta. 

 Att behöva gå till toaletten efter att ha somnat kan ha patologiska eller medicinska 

förklaringar och detta behov rankades olika av informanter i olika studier. Jarman et al. 

(2002) fick fram att 73 % hade detta problem. I studien av Lei et al. (2009) hade 45.6 % av 

deltagarna upplevt att behovet av att eliminera nattetid påverkade deras sömn medan endast 

30,3 % av informanterna i Ugras och Öztekins studie (2007) uppgav detta.  

 
8.3 Psykosocial miljö som påverkar sömnen 
I den andra huvudkategorin ingick känslor och tankar hos patienterna som påverkade 

sömnen. Dessa känslor och tankar kunde uppstå på grund av patienternas inre missnöje eller 

som ett svar på faktorer i omgivningen.  
 

8.3.1 Främmande miljö 
Att vistas i en främmande miljö upplevdes av de flesta deltagarna i studierna som 

påfrestande av olika anledningar. I vissa fall har studier visat att sömnen varit sämre under 

ett tidigt skede av sjukhusvistelsen än under ett senare skede (Tranmer et al., 2003). 

Freedman et al. (1999) har i motsats till detta visat att sömnkvalitén inte ändras under de 

dagar som tillbringats på sjukhus. Yilmaz et al. (2012) visade att patienter som hade vistas 

på sjukhus tidigare sov bättre än de som befann sig där för första gången. För många 

patienter var det svårt att somna på grund av att de befann sig i en främmande miljö (Ugras 

& Öztekin, 2007) detta var också en anledning till att det var svårt att somna om när de 

vaknat upp på natten (Jarman et al., 2002). Känslor som framkom i studierna som visar att 

det är en påfrestning att sova på sjukhus beskrevs bland annat som känslan av osäkerhet och 

otrygghet samt känslan av att tappa kontrollen (Jarman et al., 2002; Lei et al., 2009; Ugras & 

Öztekin, 2007; Yilmaz et al., 2012). Så mycket som 72,3 % av alla deltagarna i studien gjord 

av Yilmaz et al. (2012) uppgav att de hade en känsla av osäkerhet som gjorde det svårt att få 

ro till att sova.  

Som patient behövde man följa sjukhusens rutiner vilket gjorde det svårt att ha sina egna 

rutiner kvar (Tranmer et al., 2003). Sjuksköterskornas scheman och sjukhusrutinerna, till 

exempel tider för sänggående och rutinkontroller sattes i fokus vilket gick ut över 

patienternas egna sömnmönster. Enligt berättelser från informanter begränsade detta 
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självbestämmandet och gav en ökad känsla av hjälplöshet (Lee et al., 2007). Dessa negativa 

känslor uttrycktes av mellan 40 och 50 % av deltagarna, och upplevdes skapa sämre 

förutsättningar för en bra sömn enligt dessa studier (Lei et al., 2009; Ugras & Öztekin, 2007).  

Enligt Hultman et al. (2012) hade sjukhusatmosfären en stor påverkan på hur bra deltagarna 

sov. Upplevelsen av att vara övervakad och inte få möjligheten till att vara i fred samt att 

inte ha något privat utrymme medverkade till att patienterna sov sämre (Ugras & Öztekin, 

2007; Lee et al., 2007). Nästan hälften av personerna i Ugras & Öztekins studie (2007) 

framförde att deras sömn försämrades på grund av att behöva vara naken. I samma studie 

framkom att mer än en tredjedel tyckte att de kändes obehagligt att sova i samma rum som 

främlingar.  I flera studier har informanterna skattat sin sömn bättre hemma än på sjukhus 

och sjukhusvistelsen uppges ha påverkat sömnmönstret negativt (Jarman, Jackobs, Walter, 

Witney och Zielinski, 2002; Lei, Qiongjing, Qiuli, Sabrina, Xiaojing & Changli, 2009; 

Freedman, Kotzer & Schwab, 1999; Southwell & Wistow, 1995).  

 

8.3.2 Stress, oro och ångest 
I de flesta studierna framkommer att oro är en faktor som är starkt kopplat till 

sömnsvårigheter. Oron grundade sig i olika saker och visade sig på olika sätt. 76 % av 

patienter som led av oro uppgav att de inte heller fick tillräckligt med sömn (Southwell & 

Wistow, 1995). Lei et al. (2009) visade att den oro som uttrycktes starkast var den som var 

relaterad till sjukdomstillståndet. Hela 73,6 % av deltagarna framförde att de besvärades av 

denna oro. I studien gjord av Yilmaz et al. (2012) uttryckte endast 27,2 % att de besvärades 

av oro angående sjukdomen. Det framkom också att personer med kronisk sjukdom samt de 

som hade fått sin operation inställd hade större sömnsvårigheter än andra. Hälften av 

patienterna som deltog i Ugras och Öztekins studie (2007) uppgav att de hade en oro över att 

bli funktionsnedsatta. Lika många i samma studie hade en oro för att jobbet skulle förändras 

på grund av sjukdomen.  

I en studie som undersökte relationen mellan stress och sömn framkom att oro och ångest 

visade sig ha ett signifikant samband med sömnstörningar som ansågs vara den oberoende 

variabeln (Topf & Thompson, 2001). Stress eller en negativ spänning visade sig vara 

signifikant med att inte kunna somna eller att ha svårt att somna om vid uppvaknande under 

natten (Lane & East, 2008). Under djupgående intervjuer berättade informanterna att de 

kände ångest eller oro för att de inte fått sina behov tillfredsställda eller behövt vänta en 

längre tid på hjälp. Detta i sin tur skapade en irritation som påverkade sömnen negativt (Lee 

et al., 2007). I den kvalitativa delen av studien gjord av Lane och East (2008) berättade 
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deltagarna i intervjuer att det kunde upplevas stressfullt att inte känna till rutinerna på 

avdelningen vilket i sin tur gjorde det svårt att sova.  

 
8.3.3 Ensamhet och saknad 
Två av studierna visade att saknaden av närstående var en stark källa till att mer än hälften 

av patienterna sov dåligt (Lei et al., 2009; Ugras & Öztekin, 2007). Ugras och Öztekin 

(2007) visade att nästan lika många av informanterna kände sig ensamma under 

sjukhusvistelsen. Yilmaz et al. (2012) redogjorde för hur nästan hälften av informanterna 

hade sömnsvårigheter på grund av att de stördes av personer som kom och hälsade på.   

Det var även tydligt att många informanter tyckte att det var tråkigt att vara på sjukhus. 

60 % av personerna som medverkade i Lei et al. (2009) studie svarade att de var så uttråkade 

att de inte kunde sova på natten medan deltagare i Jarman et al. (2002) studie gav rastlöshet 

som en av de vanligaste anledningarna till att de inte kände sig utvilade.  

 

9. Diskussion 
9.1 Metoddiskussion 
Studierna är gjorda i olika länder vilket kan ge olika resultat beroende på kultur och hur 

sjukvården är uppbyggd. En svaghet i denna studie var att vi inte hittade någon användbar 

skandinavisk studie. Länderna som studierna är gjorda i är utspridda över hela världen vilket 

kan ge en överblick över problemområdet och kan ses som en fördel i vår litteraturstudie 

eftersom liknande resultat framkom i artiklarna. Utifrån detta kan man tänka sig att liknande 

resultat skulle framträda i Sverige. Resultatartiklarna är gjorda mellan 1995 och 2012. Att ha 

en äldre artikel kan vara en svaghet eftersom mycket kan ha ändrats under denna tid, men då 

liknande resultat framkom har vi valt att ha med artikeln från 1995 i resultatet. 

Samtliga studier använde enkäter för insamlande av data, de kvantitativa studierna hade 

hög grad av strukturering på frågorna medan de kvalitativa studierna hade lägre grad av 

strukturering som innefattade öppna frågor. De kvalitativa studierna använde sig även av 

intervjuer för insamling av data. De kvantitativa mätinstrumenten skilde sig åt men gav i 

huvudsak liknade resultat, vilket kan tyda på hög grad av validitet (Olsson & Sörensen, 2011 

s. 133, 124-125). Resultatartiklarna innefattade tydliga beskrivningar av valda metoder 

vilket bedömdes som en kvalitetsindikator.  
En svaghet i denna studie kan vara att blanda kvantitativa och kvalitativa designer 

eftersom dessa designer har olika syften och kan därför minska trovärdigheten (Gustafsson 
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et al., 2004). Att använda artiklar med de olika designerna gjordes med medvetenhet för att 

se om samma resultat framkom för att skapa en djupare förståelse för patienternas 

upplevelser. En risk vid översättning från engelska till svenska är att vissa termer och uttryck 

kan ha översätts felaktig, vi har varit uppmärksamma på risken för detta och försökt 

minimera den genom att översätta var för sig i början samt slå upp nyckelord när det 

behövdes. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Begreppet miljö valdes som teoretisk utgångspunkt för att förstå resultatet och diskutera dess 

komponenter. Miljön har stor inverkan på patienternas sömnkvalitet och sömnkvantitet, 

vilket i sin tur påverkar patienternas upplevda och fysiska hälsa.  

Det är många faktorer i sjukhusmiljön som påverkar sömnen hos patienter samtidigt som 

man inte kan bortse ifrån de psykosociala faktorerna som har stor inverkan. Utifrån det 

faktum att en tredjedel av befolkningen lider av sömnstörningar kan man tänka sig att en stor 

del av de patienter som vårdas på sjukhus har detta problem redan vid inskrivning. Att bli 

sjuk och behöva vistas på ett sjukhus är en stor påfrestning för människor. Vardagen 

förändras totalt när människan rycks ur sin trygghetssfär och det innebär en ovisshet för 

framtiden samt ökar upplevelsen av ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2010 s.108; Hansson, 

2006, s. 70).  

En stor del av resultaten som framkom kan tyckas självklara men vid närmare granskning 

av de störande faktorerna upptäcktes intressanta aspekter som sjuksköterskor har nytta av att 

förstå. Diskussionen är uppdelad i fyra delar; (1) Yttre störande faktorer, (2) 

Sjukdomsrelaterade faktorer, (3) Inre störande faktorer samt (4) Vårdskador i relation till 

sömnbrist. 

 

9.2.1 Yttre störande faktorer 
I vårt resultat har vi beskrivit faktorer som kan påverka patienternas sömn. Enligt 

Nightingale (1989) är en helande miljö fri från oljud och eftersom denna information 

presenterades tidigt kan man tycka att sjukvården skulle använda sig av denna information i 

större utsträckning.  

Ljud ansågs av informanterna vara den faktor som hade störst inverkan på sömnen. På ett 

sjukhus kan ljudnivån bli hög och ljudnivåer på över 80 decibel (dB) har uppmätts på olika 

avdelningar (Aaron, Carlisle, Carscadon, Meyer, Hill & Millman, 1996). Vi väcks redan vid 

45 dB men kan även vakna vid ännu lägre volymer när ljudet har en mening, till exempel tal 
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eller ett barn som gnyr. Oregelbundna, högfrekventa ljud väcker oss lättare än monotona, 

lågfrekventa ljud (Wallskär & Åkerstedt, 2008. s. 31-33). Ju fler apparater och patienter som 

finns i samma rum desto fler ljudkällor finns det som kan störa. Sömnen störs lika mycket 

vid låga ljud som vid höga om de låga ljudkällorna är flera (Socialstyrelsen, 2008). 

Sjuksköterskors samtal under natten rankades som mycket störande. Ett vanligt samtal ligger 

runt 60 dB (Socialstyrelsen, 2008) och man kan anta att nattpersonal pratar med en något 

lägre ljudvolym när personer ska sova.  

I vårt resultat har vi endast fokuserat på patientperspektivet. I vissa studier har 

informanterna även utgjorts av sjuksköterskor och deras tro på vad som påverkar 

patienternas sömn på ett negativt sätt. När man ser till dessa resultat blir det tydligt att 

sjuksköterskor och patienter har olika uppfattningar om de störande faktorernas betydelse. 

Till exempel så trodde merparten av sjuksköterskorna att patienter inte stördes av deras 

samtal medan patienterna har uttryckt det som mycket störande (Lei et al., 2009). Enligt en 

annan studie där sjuksköterskor igenom självskattningsformulär har berättat vilka åtgärder 

som vidtogs för att förbättra sömnen hos patienter framkom att 22 sjuksköterskor av 25 

trodde att de undvek samtal nära salarna (Eliassen & Hopstock, 2011). Man kan tänka sig att 

människor har en tendens att skatta sina förmågor och sitt beteende bättre än de faktiskt är. 

Sjuksköterskorna i studien trodde att de gjorde mycket för att förebygga brist på sömn hos 

patienterna men eftersom sjukhuset även är en arbetsplats och en del av sjuksköterskornas 

vardag kan man tänka sig att det är lätt att glömma bort sig.  

Resultaten visade stora skillnader i hur störande informanterna upplevde olika ljuskällor. 

Orsaken till detta kan vara ljuskällornas placering i förhållande till sängen samt ifall ljuset 

reglerades nattetid. Flera studier gjorda på intensivvårdsavdelningar har visat på enkla 

metoder för att reducera ljud- och ljusstimuli och genom detta bidra till bättre sömn hos 

patienterna. Dessa metoder innefattar användning av öronproppar och ögonmasker (Jones & 

Dawson, 2012; Richardson, Allsop, Coghill & Turnock, 2007). Enligt Lawtons teori om 

mänskligt beteende (1994) kan man tänka sig att ljud och ljus nattetid skapar ett beteende 

hos patienterna i form av frustration. Användningen av öronproppar och ögonmasker kan 

minska stimuleringen från omgivningen och således frustrationen hos patienterna.  

En del av vården på ett sjukhus består av olika omvårdnadsåtgärder. De 

omvårdnadsåtgärder som studierna rör är de som utförs för att upprätthålla den fysiska 

hälsan hos patienterna. Informanter blev störda efter midnatt av personal som skulle utföra 

omvårdnadsåtgärder och en studie som undersökte vilka åtgärder som utfördes nattetid 
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visade att den största andelen av åtgärderna ägde rum mellan klockan två och fem, dessa var 

bland annat munvård och ögonvård (Celik, Öztekin, Akyolcu & Issever, 2005).  

Southwell och Wistow (1995) och Lei et al. (2009) visade att sjuksköterskor upplevde att 

de störde patienterna mycket med omvårdnadsåtgärder medan patienter upplevde detta som 

mindre störande än vad sjuksköterskorna trodde. Skillnaden kan bero på att patienterna hade 

lättare att tolerera omvårdnadsåtgärder för att de förstod vikten av dessa. Detta kan tolkas 

enligt Lawtons teori (1994) som att omvårdnadsåtgärder var något som ingick i bilden av 

sjukhusmiljöns krav och skapade därmed acceptans.  

En anledning till att många åtgärder utförs nattetid kan ha att göra med att nattpersonal 

vill underlätta för dagpersonalen genom att utföra vissa arbetsuppgifter under sitt skift. Detta 

medför att patienterna vaknar oftare under natten och får en sämre nattsömn. När patienter 

väcks nattetid kan det både bryta ner den fysiska samt den psykiska hälsan och man kan 

därför föreslå att nattpersonal begränsar utförandet av åtgärder till de mest nödvändiga. Det 

visade sig att patienterna fick 6.5 till 7.5 timmars sömn per natt som upplevdes av 

informanterna som för lite sömn. Som vi nämnt tidigare är detta tillräckligt för en frisk 

människa medan sjuka människor behöver betydligt mer för tillfrisknandet. Även om 

patienterna inte blev väckta förrän efter sju timmars sömn finns det inget som säger att 

patienterna sovit dessa timmar. 

I olika studier framgick det att sängen upplevdes som en faktor som påverkade sömnen 

negativt. Upplevelsen av att sängen är obekväm kan förstärkas av den psykiska 

påfrestningen det innebär att vårdas på sjukhus. Att ha ont och besväras av smärta kan ha 

gjort att sängen kändes mer obekväm än den hade gjort om patienten var smärtfri. Inom 

sjukvården finns inte alltid möjlighet att påverka omgivningen eftersom speciell utrustning 

och hygien är prioriterad (Edvardsson & Wijk, 2009). Eftersom hygienen är prioriterad på 

sjukhus är madrassöverdragen gjorda av plast vilket av patienterna upplevdes obekvämt. 

Dahlberg och Segesten (2009, s. 237) menar att om det inte finns något medicinskt skäl som 

begränsar utformningen av miljön, så ska vårdmiljön göras så trevligt som möjligt. Ett annat 

hinder för att utforma miljön efter patientens behov är att sjukhus även är en arbetsplats som 

måste fungera för dem som arbetar där (SSF, 2010). 

I likhet med vad Nightingale (1989) ansåg om temperaturens betydelse berättade vissa 

informanter att temperaturen i rummen har en påverkan på sömn. Vissa tyckte det var kallt i 

rummen medan andra tyckte det var för varmt. Eftersom det var så delade uppfattningar om 

detta tror vi att förklaringen kan ligga hos patienterna själva, det vill säga att 

temperaturupplevelsen var sjukdomsrelaterad. Feber och frossa kan vara tillstånd där man 
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upplever temperaturen i miljön som förändrad (Ericson & Ericson, 2012, s. 725-726). På de 

äldre sjukhusen visade sig hög temperatur inte vara ett problem medan rummen upplevdes 

för varma på flera moderna sjukhus. Detta kan tänkas bero på att isoleringen på nybyggda 

sjukhus var bättre. Patienterna på de äldre sjukhusen sov bättre och detta kan kopplas till att 

en optimal sömnmiljö innefattar lägre temperatur och frisk luft enligt Nightingale (1989).  

I dagsläget ligger fokus på hur sjukvården kan skapa en optimal vårdmiljö som bidrar till 

bättre sömn, ökad upplevd hälsa och påskyndad läkning hos patienterna. Att sjukhusen är 

utformade efter patientens behov så som att skapa förutsättningar för privat utrymme, 

stimulerande miljöer och möjlighet att vara i kontakt med eller se naturen kan skapa 

välbefinnande hos patienter enligt Schweitzer, Gilpin och Frampton (2004). Det finns 

avdelningar som har tagit till vara på forskning som rör omgivningens påverkan på 

människan och anpassat omgivningen efter det som har visats sig vara betydelsefullt för 

läkningsprocessen (Hont, 2007). 

 

9.2.2 Sjukdomsrelaterade faktorer 
Upplevelsen av den fysiska hälsan påverkas av hur pass intakta de biologiska funktionerna 

är (Dalhberg & Segersten, 2010, s. 48, 51). Psykiska påfrestningar kan göra att patientens 

smärtupplevelse förstärks och kan ge en ökad känsla av ohälsa. På samma sätt kan smärta 

leda till känslomässiga reaktioner (Hægerstam, 2010, s.57). Asp och Ekstedt (2009) belyser 

hur Florence Nightingale redan 1859 beskrev hur viktig sömnen är för upplevelsen av hälsa 

och att brist på sömn ökar den negativa upplevelsen av smärta. I studierna skattades smärta 

som en stor faktor som påverkade sömnen negativ, patienterna uttryckte både att de hade 

svårt att somna på grund av smärta samt att de lättare vaknade upp under natten. Detta tolkar 

vi som att många patienter som vårdas på sjukhus inte är tillräckligt smärtlindrande, vilket 

även styrks i en studie av Doering, McGuire och Rourke (2002) där det framkom att sömn 

och smärtlindring rankades som två av de stora behoven som sjukvården inte lyckades 

tillfredsställa. Det ska tilläggas att den psykosociala smärtan ofta är svårare att upptäcka och 

lindra (Skärsäter, 2009).  

I resultatet har vi presenterat att 40 % av de som led av smärta ändå tyckte att de fick 

tillräckligt med sömn, detta kan vid första ögonkastet låta positivt men betyder att 60 % av 

informanter med smärta inte fick tillräckligt med sömn.  

En anledning till att många patienter besvärades av illamående och kräkningar kan tolkas 

som en direkt följd av sjukdomen men kan också tänkas vara en bieffekt av läkemedel. 

Hunger var en orsak till sömnlöshet, anledningen till hunger presenterades inte men man kan 



 20 

tänka sig att informanterna hade fått perioperativa restriktioner om fasta eller att illamående 

och kräkningar lett till hunger. Det kom fram att patienter som hade fått andningshjälp kände 

sig tröttare under dagen än andra patienter. Det framkom inte vad som menades med 

andningshjälp och ingen förklaring gavs till detta resultat. Man kan tänka sig att dessa 

patienter har större andningsproblem i grunden vilket är väldigt energikrävande. Denna 

trötthet kan också förklaras med att andningshjälp ofta håller patienten sängbunden vilket 

kan ge en ökad upplevelse av trötthet. Långvarigt sängläge kan göra att andningen försämras 

ytterligare för att andningsrörelserna inskränks och att det lättare samlas vätska i lungorna.  

När patienter är sängliggande ökar diuresen eftersom genomblödningen i njurarna ökar 

(Asp & Ekstedt, 2009). I många studier framkom att sömnen påverkades negativt av att 

behöva gå på toaletten nattetid vilket kan ha fysiska förklaringar. Vi tänker oss att det kan 

handla om att personerna behandlades med diuretika, dropp eller laxeringsmedel viket kan 

öka urinproduktionen eller sätta igång peristaltiken i tarmarna. Ytterligare en anledning kan 

vara att patienterna hade drabbats av urinvägsinfektioner eller förstorade prostatakörtlar 

vilket kan ge en känsla av att behöva urinera oftare. Å andra sidan kan detta ha en 

psykologisk förklaring där patienterna är beroende av hjälp för att ta sig till toaletten. Detta 

kan i sin tur skapa rädsla för att inte hinna i tid.   

 

9.2.3 Inre störande faktorer 
Den främmande sjukhusmiljön är inte endast det som patienten kan se och ta på utan även en 

känsla av det okända som rubbar tillvaron. Den psykosociala miljön innefattar hur 

patienterna är bemötta av andra människor samt hur vårdrelationen mellan sjuksköterskan 

och patient upplevs. Dessa aspekter av miljön kan förstärka eller försvaga upplevelsen av 

god hälsa (Lepp, 2009). I resultatet framkom att många informanter stördes av att behöva 

sova i samma rum som andra människor. Att behöva dela rum med främlingar samt att 

behöva blottas inför andra patienter och sjukhuspersonal kan ses som integritetskränkande 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 141-148) vilket möjligen skapar en stressfaktor som 

kan bidra till sämre sömn. Att bli blottad kan handla om den fysiska nakenhet som det 

innebär att bli omhändertagen på flerbäddsrum där de enda som skyddar från omvärlden är 

ett tunt skynke. Det kan också röra sig om den psykiska blottning som förekommer då 

personal pratar och diskuterar om känsliga ämnen inför andra. Det har visat sig att patienter 

ofta upplever att de har begränsat med tillgång till ett privat utrymme då det inte finns så stor 

tillgång till enkelsalar (Doering, McGuire & Rourke, 2002) vilket kan förstärka känslan av 

utsatthet. 
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I de flesta studierna som vi har tittat på uttrycker informanterna någon form av stress, oro 

eller ångest som en stor bidragande faktor till störd sömn och upplevelser av ökad ohälsa. 

Upplevelsen av stress, oro och ångest är individuell och kan bero på en persons 

grundhållning vilket enligt Jeffner är bestående attityder som till exempel optimism och tillit 

(Andersson, 2006). Det kan även uppkomma som ett svar på faktorer utifrån. Den nya 

situationen som uppstår på grund av sjukdom kan medföra en oro både för egen del och för 

andra saker i livet så som familj, arbete, intressen och framtiden. Detta kan förklaras med 

hjälp av Eriksons teori om lidande där hon beskriver sjukdomslidande som det lidande som 

uppstår hos en människa i mötet med sjukdom och ohälsa (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003, s. 32-39). 

Psykiska besvär som känsla av oro, ensamhet och att vara i beroendeställning kan bidra 

till ökade produktion av stresshormoner i kroppen (Sand et al., 2007, s. 204) som i sin tur 

kan leda till försämrad sömnkvalitet (Asp & Ekstedt, 2009). Informanter i en studie av 

Sundin, Axelsson, Jansson och Norberg (2000) har uttryckt att vissa känslor som oro och 

ensamhet skapar ett lidande som vården inte kan lindra. Andra upplevelser som har 

framkommit genom denna forskning är känslan av att vara en patient i mängden, att förlora 

sin identitet och att vara beroende av andras hjälp. Dessa svåra känslor kan således göra att 

patienterna ligger vakna nattetid. 

Även om patienten inte är ensam i den fysiska meningen kan ensamhetskänslor uppstå, 

detta troligen på grund av att patienten inte vill oroa sina närstående med sjukdomsrelaterad 

information eller att patienten inte vill dela med sig av sina känslor i tron om att de 

närstående inte kommer att förstå. Detta kan uttryckas som en existentiell ensamhet där 

patienten upplever sig stå ensam i kampen mot sin sjukdom (Dahlberg et al, 2003, s. 33).  

Många inre faktorer påverkar sömnen vilket ökar tröttheten dagen därpå samt kan bidra 

till koncentrationssvårigheter. Detta kan leda till att patienten har svårare att ta till sig 

information. Att känna att man inte har tillräckligt med information angående sin situation 

kan orsaka en ökad stress, oro eller ångest. Detta blir i värsta fall en ond spiral för patienten 

som blir svår att ta sig ur. Nightingale var känd som kvinnan med lampan då hon gick 

mellan patienterna på kvällar och nätter och lät dem prata om det som bekymrade dem. 

Genom detta lindrade hon lidande, gav hopp och kunde ge dem den information som de 

saknade (Nightingale, 1989).  
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9.2.4 Vårdskador i relation till sömnbrist 

Som vi har nämnt tidigare har sjuksköterskor en viss kunskap om betydelsen av sömn men 

de vet inte hur de ska använda denna kunskap. Detta kan ha skapat en viss acceptans för 

dålig sömn hos patienter och anses höra till en normal sjukhusvistelse. Det har visat sig att 

dålig sömnkvalitet hos patienter på sjukhus har lett till att personerna får sömnstörningar 

även efter utskrivning (Griffiths & Peerson, 2005). Studien ger inte några möjliga 

förklaringar till detta förutom att sjukhusvistelsen på något sätt påverkat vissa informanter 

negativt och således gett insomni som följd. En vanlig vårdskada är vårdrelaterade 

infektioner där risken ökar med ett nedsatt immunförsvar som kan uppstå till följd av dålig 

nattsömn. Fall är en annan vanlig vårdskada som går att koppla till sömn eftersom risken för 

fall ökar vid nedsatt kognitiv förmåga (Lindh & Sahlqvist, 2012, s. 133, 197).  

Dålig sömn på sjukhus i samband med främmande miljö, stresspåverkan och saknaden av 

närstående kan leda till IVA-psykos vilket är en psykos orsakat av ovanstående faktorer 

(Welker, 2013). Dessa faktorer påverkar inte endast patienter inneliggande på 

intensivvårdsavdelning utan många av de störande faktorerna finns även på vårdavdelningar. 

Insomni till följd av sjukhusvistelse samt att hamna i psykos på grund av miljön kan ses som 

vårdskador eftersom detta hade kunnat undvikas. Utifrån de resultat som presenterats och de 

resonemang som förts kring ämnet kan man argumentera för att det är av stor vikt för 

sjuksköterskor att uppmärksamma och åtgärda faktorer i miljön som stör patienters sömn.  

 

10. Kliniska implikationer 
Sjuksköterskan bör arbeta utifrån helhetsperspektiv där patientens upplevelser står i fokus. 

Det är angeläget för sjuksköterskan att veta vad det är i miljön som patienterna upplever 

störande för att fokusera på rätt saker. Bristfällig kunskap om sömn hos sjuksköterskor gör 

att andra saker möjligen prioriteras framför detta grundläggande behov hos patienterna. I vår 

diskussion har vi presenterat möjliga åtgärder för att förbättra patienternas sömn på sjukhus. 

Att begränsa aktivitet under natten samt att erbjuda öronproppar och ögonmasker är saker 

som vårdpersonal kan fokusera på för att skapa bättre förutsättningar för patientens nattsömn. 

Det är även viktigt att tänka på att ljudvolymen och antalet ljudkällor runt patienten 

begränsas till de mest nödvändiga för att uppnå kravet om god vård. Att ge patienten 

sjukdomsrelaterad information, kännedom om avdelningsrutinerna och vetskap om vad som 

är tillåtet på avdelningen kan skapa en trygghet som gör att miljön inte känns lika 

främmande.  
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11. Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång upptäcktes att det fattades kvalitativ forskning som visar patienternas 

upplevelser av sömn och sömnstörande faktorer på sjukhus. Vi hittade inte någon användbar 

skandinavisk studie som svarade mot vårt syfte därför efterlyses detta. Ett annat område som 

behöver utökas är den beprövade erfarenheten om vad sjuksköterskor kan göra för att 

förbättra sömnmiljön samt visa vilka resultat det kan ge.  

 
12. Slutsats 
Att få för lite sömn påverkar upplevelsen av hälsa samt bryter ner kroppen. Faktorer i miljön 

bidrar till sämre sömn och därmed sämre hälsa vilket kan leda till onödigt lidande. Det kan 

finnas en koppling mellan dålig sömn på sjukhus och vårdskador. Utifrån det resonemanget 

skulle antalet vårdskador kunna minskas genom att lägga mer fokus på patienters sömn. För 

att uppnå denna förbättring behöver sjuksköterskor mer kunskap inom området och ett sätt 

skulle kunna vara att undervisning om sömn får ta mer plats under sjuksköterskeutbildningen.  
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Design: Kvantitativ metod, eget 
frågeformulär, jämförelse mellan tre 
sjukhus i olika miljöer. 

Faktorer som påverkar 
sömnen: temperatur, oro, 
obekväma sängar, smärta, 

Framkommer 
inte. 



 31 

advanced 
nursing. 

störd sömn på 
sjukhus. 

Urval: 454 patienter och 129 ssk.  
Analysmetod: Cross-tabulations, Chi-
square, Fisher exact test, Z-statistik, 
Phi  and  Clamer’s  V. 
 

undersökningar, ljud från 
andra patienter, telefoner, att 
behöva gå till toaletten eller 
att andra behöver det. 
Störningar på grund av att 
sjukvårdspersonal hjälper 
andra patienter.  

Topf, M., & 
Thompson, S. 

Ineractiv relationsships 
between  hospital  patients’  
noise-induced stress  and  
other stress with sleep. 

2001, USA, 
Heart and 
lung. 

Att prova 
hypotesen att 
ljudorsakad 
stress i samband 
med personlig 
stress samt 
miljöorsakad 
stress leder till 
sämre sömn hos 
patienter. 

Design: Kvantitativ metod, 
användning av data från en annan 
studie samt självuppskattningsskalor.  
Urval: 97 informanter, 
bekvämlighetsurval. 
Analysmetod: Deskriptiv statistik, 
oberoende variabler mättes med 
DDHNS och beroende variabler mättes 
med VSH sleep scale. 

Stressrelaterade faktorer som 
påverkade sömnen för 
patienter på sjukhuset: Ljud, 
smärta, oro, obekväma sängar, 
plastiga madrasser. Det fanns 
inte någon signifikans mellan 
faktorn ljus och sömnkvalitet. 

Skriftligt 
samtycke från 
informanterna. 

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 
faktorer som 
påverkar 
sömnen samt att 
beskriva 
sömnkvalitén 
hos patienter 
under tre nätter 
på sjukhus. 

Design: Kvantitativ, jämförande, 
beskrivande, prospektiv studie under 
en sexmånaders period. Frågeformulär 
VSH-sleep skala och FISQ. 
Urval: 110 patienter, 
bekvämlighetsurval. 
Analysmetod: Statistisk analys, Chi-
square. Upprepade mätningar, 
korrelation. 

Faktorer som upplevdes 
störande på sömnen: ljud från 
andra patienter, höga ljud på 
avdelningen, temperatur, 
obekväm omgivning, 
främmande sängar, inte kunna 
ha sina egna rutiner, oro, 
smärta, omvårdnadsåtgärder, 
aktivitet på avdelningen.  

Godkännande 
från etisk 
kommitté 

Ugras, G.A., & 
Öztekin, S.D. 

Patient perception  
of environmental 
and nursing factors 
contributing to  
sleep disturbance  
in a neurosurgical  
intensive care unit. 

2007, 
Turkiet, 
The journal 
of 
experiment
al medicin. 

Att visa vilka 
faktorer och 
omvårdnads-
åtgärder som 
påverkar 
patienters sömn 
på 
neurokirurgisk 
intensivvårds-
avdelning. 

Design: Kvantitativ deskriptiv metod 
med frågeformulär som ifylldes 
tillsammans med författarna. 
Urval: 84 informanter, 
bekvämlighetsurval. 
Analysmetod: Deskriptiv statistik. 
 

Det som upplevdes mest 
störande för sömnen var att 
inte kunna röra sig på grund 
av operation, operationssår, 
katetrar och annan utrustning. 
Andra faktorer var huvudvärk, 
att inte kunna träffa anhöriga, 
ny miljö, oro, rädsla för 
framtiden. 
Huvudgrupper: Smärta, 
immobilitet, oro, 
bekvämlighet, ljud.  

Godkännande 
från etisk 
kommitté 

Yilmaz, M., Sleep quality of  2012, Att undersöka Design: Kvantitativ, randomiserad Faktorer som informanterna Skriftligt 
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Sayin, Y., & 
Gurler, H. 

hospitalized patients 
in surgical units. 

Turkiet, 
Nursing 
forum. 

sömn kvalité 
hos patienter 
inlagda på 
kirurgisk 
avdelning och 
vilka faktorer 
som påverkar 
kvalitén. 

deskriptiv metod med PSQI 
frågeformulär. 
Urval: 411 informanter från olika 
avdelningar, bekvämlighetsurval. 
Analysmetod: Mann-Whitney U test, 
student t-test, ANOVA. 
 

uppgav som störande för 
sömnen: Ljud, människor som 
rör sig in och ut från rummen, 
rutiner för avdelningen, luft, 
temperatur i rummet, 
obekväma sängar, att inte 
känna sig trygg, belysning i 
rummet nattetid och att vara 
hungrig.  

samtycke från 
informanterna, 
och författarna 
lovade 
anonymitet och 
konfidenti-
alitet. 


