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Bakgrund: Sömn är ett av våra mest grundläggande behov. Mindre än 6 timmar sömn per dygn kan 
leda till inflammation, hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och depression. För att kunna somna krävs bland 
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Inledning 
Sömn är ett ämne som fått allt mer uppmärksamhet de senaste åren, speciellt i media och 

populärvetenskap. Idag är de flesta medvetna om att sömn är ett grundläggande behov och en 

förutsättning för att skapa god hälsa. WHO rekommenderar att vuxna bör sova 8 timmar per 

natt (WHO, 2004). Trots detta sover vi mindre idag än vi gjorde för 60 år sedan. Då sov 

endast 2 % av befolkningen i USA under 6 timmar (Knutson, Van Cauter, Rathouz, DeLeire, 

& Lauderdale, 2010). Idag är den siffran uppe i 21% (International Sleep Foundation, 2013). I 

Sverige har 24% av befolkningen sömnproblem (SBU, 2010). Ny forskning visar att sex 

timmars sömn eller mindre ökar morbiditeten, speciellt i den äldre populationen (Itani, Jike, 

Watanabe, & Kaneita, 2016). Dessutom kan sömnbrist leda till en lång rad hälsoproblem så 

som sämre sårläkning, inflammation och diabetes (Asp & Ekstedt, 2014). Många människor 

har sömnproblem och sover mindre än de rekommenderade 8 timmarna per natt hemma. På 

sjukhus, där en sover i en helt främmande miljö, är sannolikt sömnen ännu sämre. Bara i 

Sverige sker 1 440 000 vårdtillfällen på sjukhus, inom slutenvården. Hur sover patienter på 

sjukhus och vad är de avgörande faktorerna? Därför är det mycket angeläget att det finns 

kunskap om hur det är att sova på sjukhus samt vilka faktorer som påverkar sömnen. Då kan 

eventuella sömnproblem uppmärksammas och omvårdnadsinterventioner kan tillämpas för att 

underlätta för dessa patienter. Kunskapen kan också användas preventivt för att minska 

eventuella störningsmoment som kan påverka sömnen och hälsan. 

 

BAKGRUND 

 

Sjuksköterskans uppgift är att ha ett holistiskt förhållningsätt till patientens situation. Det 

innebär att arbeta personcentrerat, ha kunskap patienters behov och se patienten som en helhet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Ett strukturerat arbetssätt som utgår från patientens 

behov är en förutsättning för hälsofrämjande och personcentrerad omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  I det strukturerade arbetssättet ingår att hålla sig informerad 

om patientens hälsotillstånd för att identifiera och analysera omvårdnadsproblem samt planera 

och applicera omvårdnadsåtgärder. För att planera adekvata omvårdnadsåtgärder utifrån 
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problemets ursprung bör sjuksköterskan identifiera om problemet är relaterat till sjukdom, 

medicinsk behandling eller till följd av stressorer (Asp & Ekstedt, 2014). 

Sömn är enligt Maslow ett av de mest grundläggande behoven människan har, förutom mat 

och dryck. Utan sömn kan vi inte fungera. Då spelar det ingen roll om vi har tak över huvudet 

eller socialt umgänge. Maslows motivationsteori utgår ifrån att grundläggande basbehov 

behöver bli tillfredsställda för att i förlängningen kunna skapa välmående och förverkliga en 

persons liv. Behoven är rangordnade i form av behovshierarkier med fem nivåer. Det första 

behovet som behöver bli tillfredsställt är grundläggande fysiologiska behov som innefattar 

mat, dryck och sömn. När dessa behov är mötta menar Maslow att människan klättrar i 

hierarkien till nästa nivå som handlar om att tillgodose trygghet, säkerhet och behovet av 

mänsklig kontakt. Högst upp i hierarkin finns behovet av självförverkligande. Genom att 

tillgodose de grundläggande behoven skapas således förutsättningar för god hälsa och 

välmående hos patienterna (Lepp, 2014). Sjuksköterskans jobb är att initiera insatser för att 

främja patienters hälsa och sociala behov, genom att vara lyhörd och arbeta personcentrerat 

kan dessa behov så som sömn tillfredsställas (Sjuksköterskeförening, 2017).  

För att kunna tillgodose de grundläggande behoven hos patienten kan sjuksköterskan använda 

sig av Suzie Kims fyra omvårdnadsdomäner. De fyra domänerna är patientdomänen, 

sjuksköterskedomänen, mötet mellan sjuksköterskan och patienten samt miljön som kan vara 

både fysisk och social. Genom att sätta sig in i patientens livsvärld och situation, ges 

möjlighet att genomföra personcentrerade interventioner för att främja patientens hälsa. 

Återhämtning ska ske utifrån patientens förutsättningar, så som att främja de enskildes 

sömnbehov. Att bygga en god allians med patienten genom att vara närvarande, ha god 

kommunikation, visa empati, ha förståelse för den kontext och miljö patienten befinner sig i 

och blivit fråntagen ur (Kim, 2010) 

 

Mycket av sömnens funktion är fortfarande inte helt känd. Det som framkommit indikerar på 

att sömnen är viktig för att skapa, bibehålla och bearbeta minnen (Walker, 2008). Dessutom 

är sömn viktigt för metaboliska processer i kroppen, såsom hormonprocesser som till exempel 

aptitreglering (Van Cauter, Spiegelb, Esra, & Leproulta, 2008). De flesta vuxna människor 

behöver cirka sju timmars sömn för att uppnå en optimal återupphämtning från dagen. 
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Sömnbehovet är som störst för spädbarn som kräver 17–18 timmar, vilket minskar i takt med 

åldern (Åkerstedt, 2012). Efter ca 60 års ålder minskar djupsömnen och antalet uppvaknande 

ökar (Ohayon, Carskadon, Guilleminault, & Vitiello, 2004). En kort natts sömn kan delvis 

kompenseras genom en tupplur på dagen. En 20 minuters tupplur kan motsvara upp till två 

timmars nattsömn, dock blir effekten omvänd om den sker före sänggåendet (Åkerstedt, 

2012).  

Människans dygnsrytm är ca 24 timmar (Åkerstedt, 2012).  Dygnsrytmen regleras av inre och 

yttre faktorer. Hypotalamus ansvarar för den inre klockan till hjärnan som styr större delen av 

pendlandet mellan sömn och vaket tillstånd. En av de yttre faktorerna är ljuset, vilket är den 

största bidragande faktorn till dygnsrytmen (Neikrug & Ancoli-Israel, 2010), eftersom ljuset 

hämmar produktionen av melatonin i epifysen (Tan, Van Egmond, Partinen, Lange, & 

Benedict, 2018). Ljusexponering under dagtid underlättar insomningen under kvällen 

(Neikrug & Ancoli-Israel, 2010) och ett mörkt rum underlättar insomning (Asp & Ekstedt, 

2014). Ljusexponering under dagen är effektivt för att hjälpa personer med sömnsvårigheter, 

speciellt de med dygnsrytmstörningar, insomni samt sömnproblem relaterade till alzheimers 

och demens (Van Maanen, Meijer, Van derHeijden, & OOrt, 2016).  

Sömn delas generellt in Non-REM sömn (N-REM) som delas in i tre stadier och Rapid-eye 

movement (REM sömn). REM och N-REM sömnen sker i intervaller på ca 90 minuter och 

pågår under hela sömnperioden (Walker, 2008). N-REM-sömnen försätter kroppen i ett 

anabolt tillstånd där bland annat immunförsvaret aktiveras och tillväxthormoners insöndring 

ökar (Åkerstedt, 2012). Första stadiet är insomningstadiet som är ett mycket kort stadie som 

varar i några minuter, där det är mycket lätt att bli väckt. Stadie två är bassömnen och utgör 

hälften av den totala sömnperioden, i detta stadie kan en normal samtalston leda till 

uppvaknande. Stadie tre utgörs av djupsömnen, där den viktigaste delen av hjärnans 

återhämtning sker (Åkerstedt, 2012). Under REM sömnen eller drömstadiet rör sig ögonen 

fram och tillbaka under ögonlocken. Under REM-sömnen fungerar hjärnan nästan som i vaket 

tillstånd till skillnad från N-REM. Det finns viss evidens för att de två sista N-REM stadierna 

har störst restorativ effekt på kroppen. Det är helt normalt med uppvaknande mellan 

sömncyklerna, så länge den vakna tiden inte överstiger 5 % av sömnperioden (Carskadon & 

Dement, 2011).  
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Det finns evidens för att ljudnivåer har stor effekt på sömn och hälsa (WHO, 2009). Det finns 

även evidens för att behagligt ljud så som musik förbättrar sömnkvaliteten hos patienter (Feng 

et al., 2018). WHO (2009) rekommenderar att ljudnivån under natten bör vara under 30 

decibel för att inte påverka hälsan. Normal samtalston ligger på 60 decibel (Trafikverket, 

2017). 

Rumstemperatur är en faktor som påverkar sömnen. Temperaturen mellan huden och 

sängkläderna är normalt 24–28 grader. Den upprätthålls genom en rumstemperatur på 14–18 

grader, vilket främjar sömnkvalliten (Jönsson, 1995). Sömnbrist kan sänka livskvaliteten. På 

kort sikt kan det uppstå kognitiva nedsättningar så som koncentrationssvårigheter, 

minnessvårigheter, ökad reaktionstid, samt nedsatt förmåga till logiskt och analytiskt 

tänkande (Asp & Ekstedt, 2014). Sömnbrist, korta sömnperioder och upplevda faktorer som 

stör sömnen påverkar olika processer i kroppen, vilket kan leda till ökad risk för 

inflammation, hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och depression (Irwin, 2014). I förlängningen 

kan det öka risken för att utveckla diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Asp & Ekstedt, 

2014). 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) lät göra en prevalensstudie för 

att ta reda på hur svenskarna generellt sover. Studien visade att 24 % av Sveriges vuxna 

upplevde sömnsvårigheter (SBU, 2010). I USA hade ca 33 % av befolkningen 

sömnsvårigheter 2018, fördelat mellan könen var det 29 % av kvinnorna och 19 % av 

männen. Med sömnsvårigheter menas problem att somna minst tre gånger i veckan eller 

uppvaknande under natten minst tre gånger i veckan (Centers of disease controle and 

pervention, 2018). En statistisk undersökning, representativ för den vuxna Australienska 

populationen fann att sömndurationen i snitt var 7 timmar. Dock sov 12 % mindre än 5.5 

timmar och 8 % mer än 9 timmar. Det framkom även att 33–45 % av dessa hade otillräcklig 

sömn så som problem att somna, fragmenterad sömn, kort sömnduration, eller att inte känna 

sig utvilad efter natten. Det ledde till konsekvenser under dagen så som trötthet, misstag på 

arbetet eller i allvarliga fall trafikolyckor, då föraren somnat bakom ratten. Insomni drabbade 

20 %, 16,7 % bland männen och 23,2 % bland kvinnorna (Adams et al., 2017). En åtgärd som 

kan främja sömn bland de personer som har sömnsvårigheter kan vara sömnmedel. 

I Sverige fick cirka 750 000 personer fick sömnmedel utskrivet på recept 2008, det vill säga 

8,2% av befolkningen. Av dem var hälften över 65 och två tredjedelar kvinnor. Av dessa fick 
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nästan en tredjedel även antidepressiva och ungefär lika många fick smärtstillande läkemedel 

(SBU, 2010). Sömnmedel är ofta ett trubbigt instrument för att förbättra sömn då det finns 

viss evidens för att vissa sömnmedel påverkar sömnkvaliteten negativt (Arbon, Knurowska, & 

Dijk, 2015). I en studie med underlag av 65 kliniska studier med totalt ca 4500 deltagare som 

använt nyare typer av sömnmedel fann att deltagarna upplevde att de somnade 10–30 minuter 

snabbare, sov bättre och hade färre uppvaknande. Förutom fler uppvaknade jämfört med 

sömnmedel var effekten av placebo densamma. Ingen av sömnmedlen kunde statistiskt 

uppvisa en bättre sömnkvalitet av sömnen än placebo (Huedo-Medina, Kirsch, Middlemass, 

Klonizakis, & Siriwardena, 2012). Sömnmediciner har många biverkningar, så som dåsighet 

dagen efter och glömska. Icke medicinska interventioner utgör mindre risk för patienter 

jämfört med medicinska interventioner (Salami, Lyketsos, & Rao, 2011). Exempel på icke 

medicinska åtgärder kan vara att erbjuda sovmask eller öronproppar till patienter som är 

inlagda på sjukhus. 

Varje år läggs 880 000 personer in på svenska sjukhus inom slutenvården. Dessa patienter står 

totalt för 1,44 miljoner vårdtillfällen, då många är återkommande. Fördelningen av könen är i 

princip jämt fördelade, 51% är män och 49% kvinnor. Den vanligaste orsaken för ett 

vårdtillfälle bland både män och kvinnor är hjärt-och kärlsjukdomar. Andra vanliga orsaker är 

matsmältningsorganens sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, sjukdomar i andningsorganen 

och tumörer. De vanligaste förekommande patienterna är de över 50 år och barn under fyra år 

(Socialstyrelsen, 2018).  

Problemformulering 

Att ta reda på hur patienter sover och vilka faktorer som påverkar sömnen är något som bör 

uppmärksammas i större utsträckning på sjukhus än vad det görs idag. Därför är det mycket 

angeläget att det finns kunskap om hur det är för patienterna att sova på sjukhus samt vilka 

faktorer som påverkar sömnen. Då kan eventuella sömnproblem uppmärksammas och 

omvårdnadsinterventioner kan tillämpas för att underlätta för dessa patienter. Kunskapen kan 

också användas preventivt för att minska eventuella störningsmoment som kan påverka 

sömnen och hälsan. 
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SYFTE 
Syftet var att belysa faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus.  

METOD 

Design 
För att belysa patienters sömn på sjukhus gjordes en allmän litteraturöversikt, vilket innebär 

att data samlades in från originalartiklar, som analyserades och tolkades. Med 

litteraturöversikt kan en bild över kunskapsläget inom ett specifikt område skapas. Data 

samlas in från tidigare forskning som sedan analyseras (Friberg, 2006).  

Sökvägar och urval 
Originalartiklar hämtades från databaserna Pubmed, Cinahl och PsychINFO. Pubmed 

innehåller material inom omvårdnad och medicin. Cinahl består av material som berör 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PsychINFO innefattar material som berör 

beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012). För att få korrekta sökord användes sidan 

”Svenska Mesh” för att översätta svenska begrepp till engelska.  

Booleska operatorer syftar till termerna AND och NOT som agerar avgränsande, samt OR 

som gör att urvalet i databassökningen expanderas. Blocksökning innebär att sökord som 

berör samma tema samlas och kombineras med OR. Sedan sammanförs blocken med AND. 

Ämnesord, eller meshtermer (MH och ”Mesh”) är termer som beskriver innehållet i 

artiklarna. Trunkering gör att databasen söker på ord som har samma rot. Specialiserad 

sökning används för att få en noggrann sökning. Begränsningsfaktorer kan användas för att 

specificera eller begränsa sökningen, så som språk eller publicerings år (Karlsson, 2012). 

Blocksökningar med booleska operatorerna ”AND” och ”OR” användes. Båda författarna 

utförde varsin sökning i vardera databas, för att bättre uttömma ämne och minska bias, sedan 

slogs sökningarna samman. I vissa fall söktes termerna endast i titeln eller abstraktet för att få 

relevanta sökningar. AB står för abstract och innebär att begreppen en söktes i abstractet.  

Sökningen i Cinahl avvändes fyra block: sömn, sjukhus, patient och upplevelse. Sökorden för 

Sömnblocket var: (MH “sleep”) OR sleep* OR (MH "sleep deprevation") OR sleep 

deprevation* OR sleep quality OR sleep Fragmentation* OR insufficient Sleep OR sleep 

disrupt* factors OR sleep disturbing factor*.  
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I sjukhusblocket (MH “hospital”) OR hospital* ORICU* OR medical hospital OR hospital 

setting OR acute hospital OR university hospital* OR general hospital* OR intensive 

careunit* OR ward*.  

I Patientblocket: (MH “inpatient”) OR inpatient* OR (MH “patient”) OR patient*.  

I upplevelseblocket: experience OR perspective OR view OR perception OR attitude OR 

attitude* OR perspective* OR (MH "perspective") OR aspect* OR insight* OR opinion* OR 

impression*. Begränsningar som användes: Publicerat mellan 2014 – 2019, Akademiska 

tidsskrifter och engelska.  

Pubmed sökning använde samma fyra block. I sömnblocket användes: ("Sleep 

hygiene"[Mesh]) OR ("Sleep Deprivation"[Mesh]) OR sleep deprevation*[Title/Abstract]) 

OR  (sleep[Title/Abstract]) OR ("Sleep Disorders, Circadian Rhythm/nursing"[Mesh]) OR                         

sleep disturb*[Title/Abstract]) OR sleep promo*[Title/Abstract]) OR sleep 

disrupt*[Title/Abstract]) OR sleep quality[Title/Abstract]) OR sleep 

Fragmentation*[Title/Abstract]) OR Insufficient Sleep[Title/Abstract] OR ("Sleep"[Majr]) 

OR ("Sleep"[Mesh]) OR ("Sleep Latency/physiology"[Mesh]) OR ("Sleep/statistics and 

numerical data"[Mesh]) OR ("Sleep/prevention and control"[Mesh]) OR 

("Sleep/nursing"[Mesh]) OR ("Sleep/analysis"[Mesh]) OR ("Dyssomnias/nursing"[Mesh]). 

I sjukhusblocket: ("Hospitals,General"[Mesh]) OR general hospital*[Title/Abstract]) OR 

("Hospital"[Mesh]) OR hospital*[Title/Abstract] OR ward*[Title/Abstract]) OR        

ICU*[Title/Abstract]) OR intensive care unit*[Title/Abstract]) OR university 

hospital*[Title/Abstract]) OR hospital setting*[Title/Abstract]) OR medical 

hospital*[Title/Abstract]) OR acute hospital*[Title/Abstract).  

I patientblocket: ("Inpatients"[Mesh]) OR ("Patients"[Mesh]) OR patient*[Title/Abstract] OR 

inpatient*[Title/Abstract] 

I upplevelseblocket: Experience*[Title/Abstract]) OR perspective*[Title/Abstract]) OR 

view*[Title/Abstract]) OR perception*[Title/Abstract]) OR attitude*[Title/Abstract]) OR 

feel*[Title/Abstract]) OR insight*[Title/Abstract]) OR opinion*[Title/Abstract]) OR 

impression*[Title/Abstract]) OR Aspect*[Title/Abstract]. Begränsningarna var Publicerat 

inom de senaste fem åren och på engelska samt journal article. 
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Sökning ett i PsychIFO använde samma block. Begrepp för sömnblocket: Sleep* OR sleep 

hygiene OR sleep deprivation ORdisturbed sleep OR insufficient Sleep OR Sleep 

fragmentation* OR sleep quality OR good sleep OR sleep promo* OR.  

Sjukhusblocket: hospital* OR general hospital* OR ICU OR ward* OR intensive care unit* 

OR general hospital*) OR university hospital* OR hospital setting OR medical hospital OR 

acute hospital. 

Patientblocket: Inpatient* och patient*. Perspektivblocket: experience, perspective, view, 

perception och attitude. Begränsningar: Publicerat inom de senaste fem åren, engelska, Peer 

reviewed.  

Inklusionskriterier var artiklar vilka berörde patienter som varit inlagda på sjukhus under 

minst en natt.  

En pilotsökning utfördes för att utvärdera om det fanns tillräckligt med underlag för att utföra 

studien. Vid pilotsökningen gav Cinahl sökningen 41 resultat och Pubmed 291 resultat vilket 

ansågs vara tillräckligt för att utföra en studie. Inklusionskriterier var artiklar vilka berörde 

patienter som varit inlagda på sjukhus under minst en natt. Artiklarna bearbetades efter titlar 

samt abstrakt för att se om de svarade till syftet. Vissa av dessa artiklar användes i arbetet då 

de återkom i senare sökningar.  

Granskning och analys 

De titlar som ansågs relevanta eller ha någon koppling till syftet valdes ut, abstracten lästes 

för att avgöra om de var relevanta. De abstract som ansågs tillämpliga sparades i en mapp och 

lästes sedan av båda författare för att avgöra om de svarade till syftet. Artiklarna analyserades 

sedan gemensamt av båda författarna. Analyserna skedde statistiskt eller hermeneutiskt 

utifrån om de var kvantitativa eller kvalitativa. Resultaten som var relevanta för syftet ströks 

under. I analysen av artiklarna identifierades tre huvudkategorier, vilka sedan färgkodades i 

texterna. 

IMRoD används med fördel, då det underlättar läsbarheten och indikerar att det är en 

vetenskaplig artikel.  

För att säkerställa att det är vetenskapliga artiklar som analyseras ska de vara uppbyggda 

utifrån IMRoD modellen. IMRoD står för introduktion, metod, resultat och diskussion, vilket 

är en vetenskaplig struktur som används inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena 
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(Skrivguiden, 2014). Genom att analysera metoder och mätinstrument kan korrekta slutsatser 

dras från resultaten (Danielson, 2014). Samtliga artiklar som valdes ut var ut formerade enligt 

IMRoD. Artiklarna granskades enligt HKR:s granskningsmallar för kvantitativa och 

kvalitativa studier (Beck, I., Blomqvist & Orrung Wallin, 2016; Blomqvist, Orrung Wallin, & 

Beck, 2016). Artiklarna granskades av båda författarna och nummerkodades för att underlätta 

analyserna. I de kvalitativa artiklarna delades patienternas erfarenheter in i kategorier: Miljö, 

psykiska och fysiska faktorer. För de kvalitativa studierna gjordes en mind-map för varje 

kategori som sedan fylldes på med olika faktorer efterhand som artiklarna analyserades. 

Faktorerna som hittades fick en siffra för vilken artikel den tillhörde samt hur många gånger 

faktorn påträffats i de olika artiklarna. Faktorerna delades sedan in i sub-kategorier. De 

kvantitativa artiklarna analyserades och kodades statistiskt i Excel. De mest framkommande 

fynden valdes ut och redovisades i tabellform. Materialet gicks sedan igenom och fynden 

sammanställdes. 

Etiska överväganden 
Endast artiklar som var etiskt godkända eller hade ett etiskt resonemang valdes ut.  

Det innebär att deltagarna frivilligt gav sitt samtycke att delta i studien. Med frivilligt eller 

informerat samtycke, ska det framgå att deltagarna har fått god information om vad som ska 

studeras och har rätt att när som helst utan anledning avbryta sitt deltagande i studien. 

Dessutom ska deras autonomi och integritet respekterats (Sandman & Kjellstrom, 2013). Inga 

artiklar behövde exkluderas på grund av etiska skäl. 

Förförståelse 

Vår förförståelse var att de under sin verksamhetsförlagda utbildning på sjukhus inom 

somatiken och psykiatrin observerat att många patienter sov dåligt. Vi upplevde att det var 

praxis att främst fokusera på medicinska interventioner. Inom psykiatrin till skillnad från 

somatiken stod majoriteten av patienterna på någon form av sederande och eller hypnotika. 

Trots detta var sömnen oregelbunden hos många patienter. Upplevelsen av psykiatriska 

avdelningar var att sömnen uppmärksammades mer. Sjuksköterskorna hade även mer tid att 

tala med patienterna om deras sömn, dock låg tyngdpunkten även där på medicinering. Våra 
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upplevelser av sömnsvårigheter, har gjort att de är mer benägna att uppmärksamma patienters 

sömn.   

Resultat 

Den systematiska sökningen genererade sjutton artiklar som svarade till syftet, varav tolv 

artiklar var kvantitativa och fem kvalitativa. I analysen framkom fyra huvudteman: Upplevd 

sömn, miljöfaktorer, psykosociala-faktorer och fysiska-faktorer. Sammanlagt nio 

subkategorier identifierades, se figur 1. 

Studierna var genomförda i följande länder: Australien (n=3), USA (n=3), Iran (n=2), Sverige 

(n=2), Finland (n=1), Indien (n=1), Kina (n=1), Polen (n=1), Storbritannien (n=1), Sydkorea 

(n=1), Turkiet (n=1), och Tyskland (n=1). Studierna var genomförda på 

intensivvårdsavdelning (n=8), allmänsjukhus (n=4), universitetssjukhus (n=3) och på 

barnsjukhus (n=1). Artiklarna publicerades mellan 2014–2019. I de utvalda artiklarna ingick 

totalt 1627 patienter, varav 835 män och 792 kvinnor. Åldersspannet var 1–93 år. Bland de 

artiklar som använt sig av medelvärde (n=14) var det 1519 patienter där medelåldern var 56,9 

år.  

I analysen av de fem kvalitativa artiklarna var populationen 197 patienter, varav 104 kvinnor 

och 93 män. Den sammanlaggda populationen i de kvantitativa i artiklarna bestod av 1430 

patienter, varav 742 män och 688 kvinnor. Samtliga upplevda faktorer som framkom i de 

kvantitativa studierna rymdes inom de huvud och subkategorier som identifierades i de 

kvalitativa artiklarna. Samtliga kvantitativa artiklar använde mätinstrument för att mäta den 

subjektiva erfarenheten av sömn på sjukhus. För sammanställning av resultaten i de 

kvantitativa artiklarna, se tabell 1.  

 

Använda mätinstrument innefattade:  

Richards-Cambell Sleep Questionnaire (RCSQ), som är ett frågeformulär med fem frågor. 

Patienterna kryssar på en 100 mm skala, för att indikera upplevd sömnkvalitet, där 0 är 

mycket dålig sömnkvalitet och 100 är bästa möjliga upplevda sömnkvalitet.  
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Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) är ett frågeformulär med 18 frågor med 7 

ämnesområden som bland annat subjektiv sömnkvalitet och sömnduration. 

Sammanställningen av PSQI ger poäng från 0 – 21. Poäng över 5 indikerar dålig sömn.  

 

Verran and Snyder-Halpern Sleep Scale (VSH) är en visuell analog sömnskala med 16 frågor 

för att mäta nattlig sömn och trötthet under dagen. Patienter sätter markör på en 0–100 mm 

linje och de två ändarna representerar extremer. Till exempel ”vaknade utmattad” och 

”vaknade utvilad”.  

 

Potential Hospital Sleep Disruptions and Noises Questionnaire (PHSDNQ) är ett 

frågeformulär med 10 frågor. Patienten får rangordna faktorer som stört sömnen från 0–5 (0 = 

ej störande, 5 = extremt störande). Exempel på faktorer som mäts är smärta, personal som tar 

vitala parametrar, ljud på avdelningen. 

 

Freedman Scale är ett frågeformulär där patienten utvärderar sin sömnkvalitet på en skala från 

1-10, där 1 = sämsta tänkbara sömnkvalitet och 10 = bästa tänkbara sömnkvalitet. Den 

utvärderar även olika faktorer som påverkat sömnen där 1=störde ej och 10=signifikant 

störande. Två artiklar komplimenterades med aktigrafi som är en rörelsemätare och mäter till  

exempel uppvaknande, vilka sedan jämförts med instrument som mätte typ av uppvaknande. 
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Figur 1. Granskning av kvalitativa artiklar genererade resultatets huvudteman och subkategorier. 

Upplevd sömn 

Det rådde delade meningar bland patienterna i de kvalitativa studierna om huruvida de 

upplevde sömnen på sjukhus. I Stickland, Clayton, Sankey, & Hill (2016) framkom det att 

hälften av patienterna sov dåligt medan den andra hälften tycktes opåverkade. Även drygt 

hälften av patienterna i studien av Engwall, Fridh, Johansson, Bergbom, & Lindahl, (2015) 

ansåg att de sov dåligt, fyra av dessa uppgav att de även sov dåligt hemma (Engwall et al., 

2015). Bland de studierna som mätte sömnduration på sjukhus uppgav (Grossman et al., 

2017) en duration på 5,25 timmar och (Moradi et al., 2014) en duration på 5,6 timmar. I 

studien av Delaney, Currie, Huang, Lopez, & Van Haren, (2018) ombads patienterna 

uppskatta sin sömnduration hemma och på sjukhus i antal timmar och minuter. Resultatet var 

att de överlag sov längre hemma än på sjukhus. Medelvärdet av sömnduration var 5,3 timmar 

på sjukhus, jämfört med 7,1 timmar i hemmet, det vill säga en reduktion av 1,8 timmar. I 

studien av  Delaney et al., (2018) uppgav 35 % att de sov skäligt, 20 % att de sov bra, 20 % 

att de sov dåligt, 20 % mycket dåligt och 5 % mycket bra, vilket stämmer väl överens med de 

kvantitativa studierna som kom fram till liknande resultat. Data över upplevd sömn, redovisas 

i tabell 1. 

Upplevd

sömn

Miljöfaktorer

Ljud

Ljus

Bekvämlighet

Fysiska 
faktorer

Fysiska symptom av 
sjukdomstillståndet

Klinisk omvårdnad

Medicinsk diagnostik 
och behandling

Psykosociala 
faktorer

Psykiska faktorer

Integritet

Kommunikation och 
bemötande mellan 

patienter och 
sjuksköterskor
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Miljöfaktorer 

Ljud 

En majoritet av patienterna upplevde ljud som en sömnstörande faktor och nämndes i tolv 

artiklar. Två artiklar nämnde ljud som en allmänt störande faktor utan att nämna specifika 

faktorer (Kamkar, Rezvani Khorshidi, Alinaghi Maddah, Emami Zeydi, & Modanloo, 2018) 

och (Krotsetis, Richards, Behncke, & Köpke, 2017).  Ljuden kom primärt från sjuksköterskor  

(Aitken et al., 2017; Gellerstedt, Medin, & Karlsson, 2014; Grossman et al., 2017; Herbert et 

al., 2014; Kamkar et al., 2018; Lewandowska, Mędrzycka-Dąbrowska, Kwiecień-Jaguś, & 

Czyż-Szypenbejl, 2019; Sinha et al., 2018; Stickland et al., 2016), från andra patienter och 

besökare (Aitken et al., 2017; Delaney, Currie, Huang, Lopez, & Van Haren, 2018; Stickland 

et al., 2016; Sinha et al., 2018; Stickland et al., 2016), samt från larm och sjukhus apparatur, 

så som monitorer för vitala parametrar (Aitken et al., 2017; Ding, Redeker, Pisani, Yaggi, & 

Knauert, 2017; Gellerstedt et al., 2014; Grossman et al., 2017; Herbert et al., 2014; Krotsetis 

et al., 2017; Stickland et al., 2016; Sutcu Cicek et al., 2014). En patient berättade hur hen 

upplevde medicinintensiven nattetid:” The noise is tremendous up here…The alarms going of 

and the beeps keeps going of” (Ding et al, 2017, p.282).Trots att ljud upplevdes som en 

sömnstörande faktor accepterade den största majoriteten av patienterna situationen och 

upplevde ljudet som oundvikbart, medan några få kände sig något uppgivna över situationen 

(Delaney et al., 2018). En patient sa:” it can’t be helped”;” not sure if anything can be done”, 

(Delany et al. 2018, p. 527) “MICU is always noisy…It´s a hospital, of course people are 

coming in and out very often” (Ding et al, 2017, p.282). 

 

Ljus 

Ljus nämndes som en faktor i åtta av studierna. Det rådde delade meningar bland patienterna 

angående ljusnivåernas inverkan på sömnen i  Engwall et al., (2015) och Gellerstedt et al., 

(2014). Medan patienterna i studien av (Aitken et al., 2017; Kamkar et al., 2018; 

Lewandowska et al., 2019; Sinha et al., 2018; Stickland et al., 2016; Sutcu Cicek et al., 2014)  

endast nämnde negativa upplevelser av ljus nattetid. Den del patienter ansåg att ljusnivån var 

acceptabelt, då ljuset under natten påminde om ”skymningsljus”, medan en del ville ha det 
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mörkare och några få ville ha det ljusare (Gellerstedt et al., 2014). Mörkare miljö uppfattades 

av några som främjande för insomningen medan ett fåtal associerade en ljusare miljö med 

trygghet  (Engwall et al., 2015). Patienter beskrev upplevelsen av ljuset:”…It was good that 

you could see a lot, and you were not inside a dark sack, so to say”; “Abysmal, thanks to it 

being so bright” (Engwall et al, 2015, p331); ” The lights are always on …you don´t get a 

very good night’s sleep” ( Stickland et al, 2015, p. 549). I studien av Gellerstedt et al., (2014) 

nämndes malplacerad belysning som en faktor som påverkade sömnen negativt. 

Bekvämlighet 

Bekvämlighet nämndes som en faktor i fyra av studierna.  Majoriteten av patienterna 

upplevde tillgången till TV på rummet bidrog till en god sömn, då det bland annat gjorde dem 

trötta (Gellerstedt et al., 2014). Enligt Delaney et al., (2018), Gellerstedt et al., (2014) och 

Grossman et al., (2017) nämnde ett antal patienter upplevelser av obekväm miljö, vilket 

påverkade sömnen negativt.  Exempel på faktorer som nämndes var obekväma sängar, orena 

sängar och obekväma kuddar. En patient uttryckte att en ren fräsch säng där sängkläderna 

byttes ofta, hade en positiv inverkan på sömnen (Gellerstedt et al., 2014). Några få patienter 

uppgav enligt Delaney et al., (2018) och 15% enligt Grossman et al., (2017)  att 

rumstemperaturen störde sömnen.    

Fysiska faktorer  

Fysiska symptom 

En del patienter upplevde smärta som en bidragande faktor som störde sömnen vilket 

nämndes i  sju artiklar (Aitken et al., 2017; Gellerstedt et al., 2014; Grossman et al., 2017; 

Herbert et al., 2014; Lewandowska et al., 2019; Moradi et al., 2014; Ritmala-Castren, 

Lakanmaa, Virtanen, & Leino-Kilpi, 2014) En patient berättade:” And then it’s this thing with 

pain that comes and goes, like waves and it also disturbs my sleep of course” (Gallerstedt et 

al., 2014, p. 182). Några patienter nämnde inadekvat smärtlindring och lång tid att få 

smärtlindring som negativt sömnpåverkande faktorer (Gellerstedt et al., 2014).   
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Klinisk omvårdnad 

Klinisk omvårdnad som en störande faktor för sömnen berördes i tolv av artiklarna och 

nämndes av ett betydande antal patienter (Casida, Davis, Zalewski, & Yang, 2018; Delaney et 

al., 2018; Ding et al., 2017; Gellerstedt et al., 2014; Grossman et al., 2017; Herbert et al., 

2014; Krotsetis et al., 2017; Sinha et al., 2018; Stickland et al., 2016) medan det nämndes 

något störande av patienterna i (Lewandowska et al., 2019; Sutcu Cicek et al., 2014) i en 

artikel uppgavs klinisk omvårdnad endast som en faktor (Aitken et al., 2017). Några specifika 

omvårdnadsinterventioner som nämndes var kontroll av vitala parametrar till exempel (Casida 

et al., 2018; Ding et al., 2017; Gellerstedt et al., 2014; Grossman et al., 2017; Lewandowska 

et al., 2019; Stickland et al., 2016; Sutcu Cicek et al., 2014), utdelning av medicin (Ding et 

al., 2017; Stickland et al., 2016) och blodprov (Ding et al., 2017). Patienter berättade:” 

They[staff] where there all the time”;” My blood was drawn every 3 hours” (Ding et al., 

2017). 

  

Medicinsk diagnostik och behandling 

En del patienter hade erfarenhet av olika typ av katetrar, så som perifer venkateter med 

infusionsaggregat påverkade sömnen negativt då det gjorde det svårt att röra sig under natten. 

En patient sa: “There was needles and drips everywhere, I felt physically confined. It felt like 

I was strapped down everywhere and that made my sleep worse” (Gellerstedt et al., 2014, 

p.183). Några patienter upplevde att kirurgiska ingrepp störde sömnen (Gellerstedt et al., 

2014). 

Psykosociala faktorer 

Psykiska faktorer 

Fem av artiklarna berörde oro eller ångest som en sömnstörande faktor. En majoritet av 

patienterna i Ding (2017) och Gellerstedt (2014) upplevde ångest och oro exempelvis över sitt 

upplevda sjukdomstillstånd, framtiden, kommunikation med personal, inte känna kontroll 

över sin situation eller inte veta vad som hände i det vardagliga kontext de blivit tagna ifrån 

då de hamnat på sjukhus, vilket påverkade sömnen negativt. Resterande artiklar uppgav oro 

eller ångest som en faktor men ej hur många som var påverkade eller i vilken utsträckning 
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(Grossman et al., 2017; Krotsetis et al., 2017; Ritmala-Castren et al., 2014). En patient 

beskrev:” I didn’t get as much sleep as I wanted… But I had a lot of things on my mind…and I 

had som bad, pretty bad news” Ding et al., 2017, p.281). I studien av Ding et al., (2017) 

uppgav en femtedel av patienterna att de hade sömnbesvär sedan tidigare. En patient 

förklarade:” This is the way I always sleep… I don’t ever sleep well at night” (Ding, et al., 

2017, p 281). 

Integritet 

I Gellersted, et al., (2014) beskrevs många olika faktorer som påverkade patienternas 

integritet där sömnen blev lidande. Ofrivillig kontakt med andra patienter, brist på 

personcentrerad vård, privatliv och självbestämmande över sina sömnrutiner nämndes. De 

flesta patienter beskrev att bristen på kontroll över sin egen situation påverkade sömnen 

negativt. Alla patienter var överens om att ha ett eget rum och få omvårdnaden tillgodosedd 

där ökade känslan av integritet och bidrog till en god sömn (Gellerstedt et al., 2014). En 

patient beskrev:” It´s nice to have my own room, with a door to close, it´s important to have a 

private life even in the hospital. It is very good; most of the staff knocks before entering...” 

(Gellerstedt et al., 2014, p.184). 

Kommunikation och bemötande mellan patienter och sjuksköterskor  

I Gellerstetd et al., (2014) uppgav de flesta patienterna att verbal kommunikation, 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och röstläge hade betydelse för mötet och beskrev att ett gott 

bemötande ingav trygghet och påverkade sömnen positivt, medan ett dåligt bemötande gav 

motsatt reaktion. Några patienter beskrev flera olika specifika faktorer som underlättade 

sömnen: När sjuksköterskor visade sig vara tillgängliga, hade tid för dem, lyssnade på dem, 

var obryska i den fysiska omvårdnaden och hade snälla ögon. Att känna sig misstrodd var den 

enskilt största faktorn som ledde till att patienter kände sig övergivna, osäkra, arga eller 

oroliga, vilket påverkade sömnen negativt. En patient beskrev att hen kände sig ifrågasatt: ”It 

was a kind of questining, it makes you insecure and then you are unable to sleep. A worry that 

they sort of expected me to fix it myself; a feeling of beeing abandond” (Gellerstedt et al., 

2014, p.182). De flesta patienterna beskrev att de inte viste vad som föregick på avdelningen. 

Planerade tider för vård och löften från sjuksköterskor om att strax komma tillbaka bröts 

varpå de kände sig övergivna, vilket påverkade sömnen negativt.  Att få adekvat information 
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om omvårdnaden och varför den skedde skapade en känsla av trygghet hos många av 

patienterna, vilket hade positiv inverkan på sömnen. En patient berättade: ”The staff is very 

sweet and kind. You feel well looked after, in safe hands. They are very competent when you 

ask about something, they always respond. These are things that can make it possible to sleep 

well” (Gellerstedt et al., 2014, p.181).  
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Författare, år Instrument för att mäta sömn 
Poäng, 
medelvärde Påverkande faktorer 

Aitken et al., 
2017 

RCSQ, total (0=dålig sömn, 100= bästa 
tänkbara sömn) 46±22  

Smärta, omvårdnadsåtgärder, 
ljud och ljus 

Casida et al., 
2018 

VSH sleep quality (Normal sömn 
66.5±28.4) 59.98±25.14  

Vitalparametrar: 35 %, 
läkemedel: 33 %, prover: 28 % 

Grossman et 
al., 2017 PHSDNQ, aktigrafi NA 

Smärta: 46 %, 
Vitalparametrar: 39 %, Prover: 
34 % 

Herbert et al., 
2014 Sov-dagbok, frågeformulär. 

52,3% 
uppgav 
dålig sömn. 

Omvårdnadsåtgärder: 25,2 %, 
toalet: 17 %, smärta: 12,1 % 

Kamkar et al., 
2018 

VSH sleep effectiveness (0=dålig sömn 
400=bra sömn) 269.0±82.2 Ljud: 73,5 %, ljus: 77,9 % 

Krotsetis et 
al., 2017 RCSQ, total 47±15 

Oro och ångest: 57,7 %, 
omvårdnadsåtgärder: 23 % 
ljud: 11,5 % 

Lewandowska 
et al., 2019 

RCSQ med Freedman Scale, modifierad 
(0=sov bra, 10=sov dåligt) 4.63±23 

Vitalparametrar: 3.28, Ljus: 
3.18, prover: 3.12 (0=ej 
störande, 10=mycket 
störande) 

Moradi et al., 
2014 PSQI (>5 = dålig sömn) 8.59 

Toalett: 89 %, Spontant 
uppvaknande: 83 %, smärta: 
24 % 

Park & Kim, 
2017 PSQI 8.57 ±4.28 

Upplevd hälsa, duration på 
sjukhus samt antal rums-
kamrater 

Ritmala-
Castren et al., 
2014 RCSQ 57 Smärta, oro, illamående. 

Sinha et al., 
2018 RCSQ, total, aktigrafi 51,6±13.5 

In/ut farter (katetrar m.m) 100 
%, Prover 93 %, 
Omvårdnadsåtgärder 93 % 

Sutcu Cicek et 
al., 2014 

Frågeformulär baserat på Freedmans 
Scale (0=dålig sömn 10=bra sömn) 6,83±2.15 

Ljud: 2.82±2.99, Ljus: 
2.68±3.10, 
Omvårdnadsåtgärder: 
2.47±2.67 (0=ej störande. 
10=max störande) 

Tabell 1. De olika mätinstrument som använts för att mäta sömnkvaliteten på sjukhus. RCSQ poäng <50 anses 

som dålig sömn. VSH sleep quality på 66.5 poäng anses som normal sömn. VSH sleep effectivness scale 0–400, 

högre poäng ansågs som bättre sömn. Freedmans skala 0–10, där 0 är ej störande och 10 väldigt störande 

faktorer som påverkat sömnen. PSQI poäng från 0 – 21, >5 indikerar dålig sömn. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Då studiens syfte var att beskriva patienters sömn på sjukhus, valdes både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar då dessa komplimenterar varandra och ger en bättre bild över 

kunskapsläget. Det resulterade i både statistik över patienters sömnkvalitet på sjukhus, samt 

intervjuer med liknande fynd. Sammanställningen av data i de kvantitativa artiklarna visade 

sig dock vara tidskrävande och svåra att sammanställa. Främst på grund av vår begränsande 

erfarenhet av att analysera statistik, men även på grund av att det användes olika instrument i 

artiklarna för att mäta sömnkvalitet och faktorer. Det kunde ändå skapas en tydlig bild över 

patienters erfarenheter av sömn på sjukhus, samt påverkande faktorer. Artiklarna publicerades 

mellan 2014–2019. Tidsspannet valdes för att få aktuell forskning i ämnet och begränsa 

antalet artiklar till en bearbetbar nivå. Två av artiklarna undersökte barns sömnkvalitet på 

sjukhus. Då föräldrar svarat åt barn under 12 år, kan detta ha påverkat resultatet. Eftersom en 

del data inte speglar barnens egna upplevelser, utan föräldrarnas tolkning av barnens sömn.  

Hade en specifik åldersgrupp undersökts hade kanske resultatet blivit annorlunda. Dock utgör 

mycket unga barn en stor del av de patienter som uppsöker sjukhus, därför är de viktiga att ha 

med som grupp för att kunna generalisera resultatet. Att undersöka sjukhus som en generell 

term gjorde att IVA-avdelningar jämförs tillsammans med hjärtavdelningar, vilket kan vara 

missvisande då patienter har väldigt olika förutsättningar för att sova beroende på vilken 

avdelning de befinner sig på. Flertalet artiklar har undersökt patienters sömn på IVA (n=8). 

Det var även där de mest sömnstörande faktorerna kunde uppmätas i form av ljud, ljus och 

omvårdnadsinterventioner, vilket inte var överraskande. 

Den internerna validiteten för denna studie stärks, då det gjordes två separata sökningar av 

författarna för vardera databas. Den första sökningen av databaserna gav 11 artiklar och den 

andra sökningen gav 6 artiklar. Den dubbla sökningen gjorde att ämnet tömdes ut mer, 

jämfört med om endast en sökning på vardera databas hade genomförts. Eftersom nya 

ämnesord hittades och kunskapen kring hur databassökningar utförs blev starkare. 

Sökningarna slogs sedan samman till en ny sökning för att underlätta för läsaren och öka 

överförbarheten. Att utföra flera sökningar i olika databaser är enligt Henricson, (2012) en 

styrka. Därför utfördes sökningar i flera databaser. Tre av artiklarna återfanns även i andra 
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databaser vilket stärker även det är en styrka. Att använda samma typ av studier stärker den 

interna validiteten (Henricson, 2012). Därför sjunker den interna validiteten då studier av 

olika typ använts, som till exempel tvärsnittsstudier och longitudinella studier. Hade samma 

typ av studie valts ut hade interna validiteten stärkts, dock hade detta inte genererat tillräckligt 

många träffar för att kunna utföra en studie med nyare forskning som utgångspunkt. 

Reliabiliteten stärks om de artiklar som valts använt samma mätinstrument (Henricson, 2012). 

I denna studie har sju olika mätinstrument använts, därför blev tolkningen och 

sammanställningen av resultaten mer komplicerad att sammanställa, vilket sänker 

reliabiliteten. Analyserna av artiklarna utfördes av båda författarna tillsammans. Hade 

författarna granskat samtliga artiklar vart för sig och sedan jämfört och sammanställt 

analyserna hade detta kunnat öka reliabiliteten (Henricson, 2012).  

För att öka objektiviteten krävs en väl beskriven förförståelse, samt att författarna diskuterat 

och reflekterat över huruvida deras förförståelse begränsat eller påverkat resultatet 

(Henricson, 2012). Författarnas förförståelse var att sömn ej var något som prioriterades på 

sjukhus. Den ena författarens förförståelse var att sömnkvaliteten skulle vara betydligt sämre 

än den visade sig vara. Ett överraskande fynd var att även om ljud var en faktor som 

påverkade många patienter negativt, var det inte i så stor utsträckning som författarna trodde 

det skulle vara. 

För att öka den externa validiteten krävs det att en studie som utförts kan generaliseras till 

andra länder (Henricson, 2012). Eftersom det ingick 12 olika länder i denna studie och 

samtliga kom fram till liknande resultat, ökar den externa validiteten. Lite mer än hälften av 

populationen (55,94 %) i denna studie var män därför ökar den externa validiteten ytterligare 

eftersom könsfördelningen var relativt jämt fördelad. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa patienters sömn på sjukhus. De mest betydande fynden 

kommer att diskuteras och delas in i tre delar: Patienters sömn på sjukhus, klinisk omvårdnad 

och miljö.  

Patienters sömn på sjukhus 

Kvinnor sover generellt sämre än män. Vi kunde i denna studien dock inte påvisa att det även 

är så på sjukhus. Det gick inte att se någon sömnskillnad mellan könen, till stor del på grund 

av att skillnaden mellan könen inte redovisades i majoriteten av studierna, vilket var 

överraskande.  

Många patienter sover dåligt på sjukhus. I denna studie framkom det att patienter generellt ej 

fick adekvat sömn. Hälften av patienterna fick medelmåttig sömn, andra hälften var jämt 

fördelad mellan bra och dålig sömn. I vårt resultat där RCSQ användes, låg poängen i mitten 

av skalan, med ett medelvärde av 50, 24. Det är i linje med Nicolás et al., (2008); Frisk & 

Nordström, (2003), som uppmätt liknande resultat på sjukhus, 51,42 respektive 45,5 poäng.  

 

En av sjuksköterskans arbetsuppgifter att identifiera patienters behov, så som sömn vilket är 

första steget till personcentrerad omvårdnad. Med ett gediget mätinstrument kan 

sjuksköterskan ta reda på hur en patient sovit under natten och vilka faktorer som påverkat 

sömnen. I vårt resultat fann vi att många av artiklarna använt mätinstrument för att utvärdera 

patienternas sömn.  

Utvärdering av sömnen är viktig för att främja patienters tillfrisknande (Hoey, Fulbrook, & 

Douglas, 2014). Bland de verktyg som mäter patienters subjektiva sömnupplevelse är RCSQ 

är det mest tillförlitliga och beprövade instrumentet till dags dato som är översatt till svenska 

och bör därför användas för att utvärdera patienters sömn, speciellt på 

intensivvårdsavdelningar (Jeffs & Darbyshire, 2017). Förutom att det är validerat instrument 

med hög reliabilitet finns det fler fördelar med RCSQ. Det är kortfattat, enkelt att använda 

och förstå (Hoey et al., 2014). Dock menar Ritmala-Castren, Axelin, Kiljunen, Sainio, & 

Leino-Kilpi, (2017) att instrument så som RSCQ inte innefattar alla dimensioner av sömnen.  
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Av studierna i vårt resultat ägde 8 av 17 rum på IVA, vilket möjligtvis kan bero på att det är 

en avdelning där det finns flest utmaningar att ta sig an för att främja sömnen.  

Enligt Freedman, Kotzer, & Schwab (1999) är det mycket utbrett med dålig sömn bland 

intensivvårdspatienter och det kan vara svårt att uppnå god sömnkvalitet på en sådan 

avdelning. Kim (2010) menar att återhämtning ska ske från den enskilde patientens 

förutsättningar.  

 

Endast 3 av 17 artiklar uppgav patienternas sömnduration, vilket ansågs mycket 

överraskande. Vi hade förväntat att se fler artiklar där sömnduration jämförts mellan sjukhus 

och hemmet. Tanken var att det skulle kunna vara en bra bedömningsgrund att gå utefter 

patienters normala sömnduration, för att utvärdera deras sömn på sjukhus.  I en review-artikel 

av Elliott, McKinley, & Cistulli (2011) om sömnkvalitet och sömnduration hos patienter på 

IVA undersöktes (n=24) artiklar. Även om sömndurationen hos patienter kunde vara normal, 

visade data från polysomnografi (instrument som mäter sömn med hjälp av elektriska aktivitet 

i hjärnbarken (EEG), ögonrörelser (EOG) och tonusskelettmuskulatur (yt-EMG) att 

patienternas sömnkvalitet var bristfällig. Speciellt djupsömn och REM-sömn ansågs ha 

allvarligt bristande kvalitet. Då djupsömnen är viktig behövs det mer forskning för att 

undersöka hur sömnkvaliteten kan förbättras (Elliott et al., 2011). Det krävs ett 

multidisciplinärt förhållningsätt där hela sjuhussystemet med administrationen jobbat 

tillsammans med vårdteamen för att utarbeta metoder för att förbättra patienters sömn med 

målet att göra vården bättre och främja patienthälsan (Pisani et al., 2015).  

Klinisk omvårdnad 

Majoriteten av patienterna upplevde omvårdnadsinterventioner som sömnstörande. För att 

arbeta personcentrerat behöver sjuksköterskan anpassa vården efter den enskilde patientens 

behov. Det kan vara en utmanande balansgång mellan patientens sömnbehov och 

interventionsbehov.  

Sömnstörande omvårdnadsinterventioner har uppmärksammats i tidigare forskning, som 

menar att antalet interventioner bör begränsas (Elliott et al., 2011; Hoey et al., 2014; Lei et al., 

2009).  Det är en utmaning eftersom det ofta kan vara nödvändigt att kontinuerligt ta vitala 

parametrar och blodprov, speciellt på kritiskt sjuka patienter. Samtidigt är det viktigt för 
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patienters tillfrisknande att de får adekvat sömn. Ritmala-Castren et al., (2014) betonar vikten 

av dokumentation, intervention och uppföljning för att främja sömnen. Sjuksköterskans 

uppgift är att leda omvårdnadsarbetet, uppmärksamma, identifiera behov, planera, utföra och 

följa upp (Sweity et al., 2019). Le et al (2012) och Tembo & Parker, (2009) föreslår att 

anhopning av omvårdnad så kallat ”Clustering of nursing care” bör implementeras i 

planeringen av den nattliga omvårdnaden för att begränsa antalet interventioner, för att främja 

sömnen. Freedman et al., (1999) rekommenderar att framtida forskning bör fokusera på att 

undersöka hur omvårdnadsinterventionerna kan begränsas.  

Miljö 

Ljud var en faktor som majoriteten av patienterna uppgav som sömnstörande. Några specifika 

ljudkällor som nämndes var sjuksköterskor, alarm från monitorer, telefoner och andra 

patienter. Ansträngningar bör göras av sjuksköterskor för att minska ljudet och ljuset i största 

mjöliga mån nattetid. Sovmask och öronproppar kan vara en kostnadseffektiv och enkel 

omvårdnadsintervention för de patienter som tolererar detta. Att tänka på att vara hänsynsfull 

och inte prata högt nattetid kan främja patienters sömn.  

Våra fynd är i linje med Nicolás et al., (2008); Weinhouse & Schwab, (2006); Lei et al., 

(2009) som fann att ljud och ljus störde patienters sömn nattetid. En review studie av Vieira, 

Ferreira, & Goes Palma, (2018) påvisade på att ljudet på IVA generellt var högre än WHO:s 

rekommendationer, de menade dock att det kan vara svårt att uppnå en lägre ljudnivå på en 

intensivvårdsavdelning. Även  Hu, Jiang, Hegadoren, & Zhang, (2015) fann att ljud och 

ljusnivåer var högre än internationella riktlinjer. Det påverkar den mänskliga fysiologin 

negativt, därför behövs det strategier och interventioner för att minimera ljud och ljus nattetid 

(Hu et al., 2015). Ljud och ljus kan i vissa fall minimeras med hjälp av öronproppar och 

sovmask (Hu, Hegadoren, Wang, & Jiang, 2016). En pilotstudie med 45 deltagare indikerade 

att användning av öronproppar, sovmask och avslappnande musik kan vara användbart för att 

främja intensivvårdspatienters sömn (Hu et al., 2015). I en studie av Sweity (2019) uppmättes 

en något bättre sömnkvalitet bland de patienter på IVA som använde sovmask och 

öronproppar, samt något kortare sjukhusvistelse.  

Sjuksköterskor har en närmast unik möjlighet att främja patienters sömn. Kunskap om de 

skadliga effekterna av sömnbrist och enkla interventioner för att minska sömnstörande 
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faktorer kan påverka patienters hälsa. ”Tyst tid” kan med fördel införas nattetid, då samtal och 

ljud minimeras på avdelning (Maidl, Leske, & Garcia, 2014);(Maidl et al., 2014). Elliott & 

McKinley (2014); Lei et al., (2009) rekommenderar att sjuksköterskor bär tysta skor och för 

lågmälda samtal. Att ge patienter förutsättningar för god sömn är en del av omvårdnadsarbetet 

som sjuksköterskan ska utföra. Att ha en dialog med patienten om vad vi som personal kan 

erbjuda patienten för att främja hälsa och sömn och utbilda patienter om vikten av sömn. I en 

randomiserad studie av Farrehi, Clore, Scott, Vanini, & Clauw (2016) informerades en 

interventionsgrupp angående vikten av sömn, varpå de blev mer benägna att använda de 

interventioner som erbjöds; öronproppar, ögonmask och vitt-brusmaskin, jämfört med 

kontrollgruppen som ej fick samma information. Evidensen var svag och det gick inte att 

påvisa att interventionerna främjade sömnen jämfört med kontrollgruppen. Patienterna fick 

bedöma sin sömn genom en självskattningskala. Patienterna i båda grupperna sov sämst första 

natten på sjukhus, sömnen förbättrades under andra och tredje natten. Det gick inte att 

uppmäta någon kortare sjukhusvistelse bland de som använde interventionsmetoderna.  

Ljus var en faktor som majoriteten av patienterna uppgav som sömnstörande, vilket även 

framkommer i andra studier Jones & Dawson, (2012); Lei et al., (2009);  

Tranmer, Minard, Fox, & Rebelo, (2003).  Ljuset bör anpassas efter tiden på dygnet för att 

minimera det som en störande faktor för patienterna  (Elliott & McKinley, 2014). 

 

Slutsats  

Många patienter har sömnbesvär på sjukhus och det finns många faktorer som påverkar 

sömnen. Sjuksköterskor bör uppmärksamma patienters upplevda sömn och påverkande 

faktorer. Genom personcentrerad vård, kan individuella problem identifieras och sömnen 

främjas. Mer forskning behövs för att utforska behandlingsalternativ och interventioner. 

Speciellt forskning där patienters upplevda sömn mäts, då det är ett gott mått på sömnen. 
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Bilaga 1  

Sökschema 

                       

Databas: Cinahl 

Datum: 2019-03-19 

Syfte: Syftet var att belysa faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 Sömn (MH “sleep”) OR 

sleep* OR  

(MH "sleep deprevation") OR 

sleep deprevation* OR  

sleep quality OR  

sleep Fragmentation* OR  

insufficient Sleep OR  

sleep disrupt* factors OR  

sleep disturbing factor* 

61,919  

2. Sjukhus (MH “hospital”) OR  

hospital* OR 

ICU* OR 

medical hospital OR  

hospital setting OR  

acute hospital OR  

university hospital* OR  

general hospital* OR  

intensive care unit* OR  

ward* 

512,128  

3. Patient (MH “inpatient”) OR  

inpatient* OR  

(MH “patient”) OR  

patient* 

1,761,16

5 

 

4. Perspektiv experience OR  

perspective OR  

view OR  

perception OR  

attitude attitude* OR  

perspective* OR  

(MH "perspective") OR  

aspect* OR  

insight* OR  

opinion* OR  

impression* 

927,131  

5 Kombinerad sökning S1, S2, S3, S4 1,139  

Begränsningar Publicerat 2014 – 2019, Akademiska tidskrifter, 

engelska. 

496 8 



 

 

Databas: Pubmed 

Datum: 2019-03-18  

Syfte: Syftet var att belysa faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 Sömn ("Sleep hygiene"[Mesh]) OR                                  

("Sleep Deprivation"[Mesh]) OR                              

sleep deprevation*[Title/Abstract]) OR  

(sleep[Title/Abstract]) OR                                      

("Sleep Disorders, Circadian Rhythm/nursing"[Mesh]) 

OR                                                                              

sleep disturb*[Title/Abstract]) OR                            

sleep promo*[Title/Abstract]) OR                             

sleep disrupt*[Title/Abstract]) OR                            

sleep quality[Title/Abstract]) OR                              

sleep Fragmentation*[Title/Abstract]) OR     

Insufficient Sleep[Title/Abstract] OR      

("Sleep"[Majr]) OR                                  

("Sleep"[Mesh]) OR                                              

("Sleep Latency/physiology"[Mesh]) OR 

("Sleep/statistics and numerical data"[Mesh]) OR 

("Sleep/prevention and control"[Mesh]) OR 

("Sleep/nursing"[Mesh]) OR      

("Sleep/analysis"[Mesh]) OR                                   

("Dyssomnias/nursing"[Mesh]) 

185188  

2. Sjukhus ("Hospitals,General"[Mesh]) OR                          

general hospital*[Title/Abstract]) OR 

("Hospital"[Mesh]) OR              

hospital*[Title/Abstract] OR         

ward*[Title/Abstract]) OR              

ICU*[Title/Abstract]) OR                                   

intensive care unit*[Title/Abstract]) OR            

university hospital*[Title/Abstract]) OR              

hospital setting*[Title/Abstract]) OR                    

medical hospital*[Title/Abstract]) OR                     

acute hospital*[Title/Abstract 

235 715  

3. Patient ("Inpatients"[Mesh]) OR  

("Patients"[Mesh]) OR  

patient*[Title/Abstract] OR 

inpatient*[Title/Abstract] 

6 303 

953 

 

 Experience*[Title/Abstract]) OR 

perspective*[Title/Abstract]) OR view*[Title/Abstract]) 

OR perception*[Title/Abstract]) OR 

attitude*[Title/Abstract]) OR feel*[Title/Abstract]) OR 

insight*[Title/Abstract]) OR opinion*[Title/Abstract]) 

OR impression*[Title/Abstract]) OR 

Aspect*[Title/Abstract] 

2810667  

5 Kombinerad sökning S1 AND S2 AND S3 AND S4 2043  

Begränsningar Publicerat inom de senaste fem åren, engelska, journal 

article. 

695 7 



 

 

 
Databas: PsychInfo 

Datum: 2019-04-19 

Syfte: Syftet var att belysa faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 Sömn Sleep* OR  

sleep hygiene OR  

sleep deprivation OR 

disturbed sleep OR 

insufficient Sleep OR 

Sleep Fragmentation* OR 

sleep quality OR 

good sleep OR 

sleep promo* OR 

81 877  

2. Sjukhus hospital* OR  

general hospital* OR  

ICU OR 

ward* OR  

intensive care unit* OR  

general hospital*) OR  

university hospital* OR  

hospital setting OR  

medical hospital OR  

acute hospital 

 

432 247  

3. Patient Inpatient* OR  

patient* 

771 203  

4. Perspektiv experience OR                                    perspective OR                                              

view OR                                                perception OR                                            

attitude  

1 656 771  

Kombinerad sökning S1 AND S2 AND S3 AND S4 10 395  

Begränsningar Publicerat inom de senaste fem åren, engelska, Peer 

reviewed 

417 2 



 

 

Artikelöversikt        Bilaga 2     

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Aitken, L-M., 

Elliot, M., 

Davis, C., 

Macfarlane, B., 

Ullman, A., Wetzig, 

K., 

Datt, A., Mckinley 

och McKinley, S. 

 

Sleep assessment by 

patients and nurses 

in the intensive 

care: An exploratory 

descriptive study.  

Australien, 2017 

1.Beskriva IVA* 

avdelningspatienters 

självrapporterade av sömn 

under deras vistelse på IVA  

2. Bestämma genomförbarheten 

av självrapporteringen av 

patienters vistelse på akuten. 

3.Beskriva interventioner och 

miljö som patienter föreslagit 

för att främja sömn. 

Målet med detta: skapa 

interventioner → förbättra pats 

sömn. 

Beskriva ssk dok 

Jämföra ssk dok med pats 

upplevelse 

 

Bekvämlighetsurval  

Explorativ deskriptiv studie på 

två intensivvårdsavdelningar. 

Inkl**: Behandlade på IVA 

under minst två dygn, Prata 

förstå engelska. 

Exkl***: Tidigare 

sömnproblematik, demens, 

missbrukssyndrom, fängslad 

person. 

Externt bortfall: 23.   

Mätinstrument: Richard-

Cambell Sleep Questionnaire 

(RCSQ) 

Sjuksköterskors upplevelse av 

patienters sömn genom 

kategorierna: Sov ej, sov lite, 

sov lagom, sov större delen av 

natten, sov hela natten 

 

151 deltog 51 % män. 

medelålder 60 år 

Deskriptiv statistik. 

Sammanfattade data med 

frekvens, procent, 

medelvärde, median, 

standardavvikelse, 

kvartilavstånd och min-

maxvärden. Sömnkvalitet 

sammanfattades med 

medelvärdet av fem RCSQ 

punkter. Samband mellan 

RCSQ och 

sjuksköterskedokumentation 

genom Spearmans rank 

correlation samt kurskal 

wallis för grupp skillnader. 

Genomsnittlig sömnkvalitet 

ansågs dålig, <50mm på 

RCSQ medelvärde. 

Sjuksköterskedokumentation 

visade att patienter sov 

lagom. 

Pat identifierade områden 

för att främja sömn: reducera 

ljud och ljusa nivåer, samla 

omvårdnad interventioner 

och medicin tillfällen på 

natten. 

Internvaliditet: Stärks då de har blivit 

etiskt godkända, god beskrivning av 

datainsamling, urval och bortfall samt 

att de mätt på två IVA och på patienter 

med olika diagnoser. 

Reliabilitet: Stärks då de har använt 

RCSQ samt att liknande studier fått 

liknande resultat 

Objektivitet:  Sänks då de ej beskrivit 

förförståelser. Stärks då de använt 

spearman för korrelation oh kruskal-

wallis för grupp skillnader 

Externvaliditet: Stärks då de har en 

relativt stor population. Sänks då det 

kan bli svårt att generalisera till andra 

sjukhus eftersom de hade så blandad 

patientgrupp med olika diagnoser. 

 

Casida, J. 

Davis, J. 

Mckee, P. 

Zalewski, A. 

 

Night-time care 

routine interaction 

and sleep disruption 

in adult cardiac 

surgery. 

USA. 2018 

Beskriva bristen på 

informationen angående 

kontexten och influenser av 

vårdmiljö som påverkar 

patienters sömn på 

hjärtkirurgen. 1. Typ och 

frekvens av vård under natten. 

2.Ändras natt-vården under 

veckorna. 3.beskriva patienters 

upplevda sömn effektivitet och 

dagtids sömnighet under första 

veckan efter operation samt se 

korrelation mellan dessa. 

Förundersökning. Longitudinell 

design via intervjuer och 

journaler.  

Inkl: Första gången de utsätts 

för hjärt-lungmaskin. 18 år eller 

äldre. Skriva, tala och förstå 

engelska. Kunna ge informerat 

samtycke. 

Exkl: Tidigare 

sömnproblematik, 

substansmissbruk. Neurologiska 

eller psykologiska sjukdomar. 

Använder hypnotika eller 

antidepressiva läkemedel. 

Mätinstrument: VSH 

38 patienter, 60%män. 

Medelålder 60år.  

Natt-vårds arbetet 

analyserades och kodades 

med deskriptiv analys. 

Summerade statistiken med 

medelvärde, SD eller 

frekvensdistribution. 

Skewness coefficient 

formula för att mäta 

normaliteten. ANOVA**** 

metoden för att mäta 

variablerna som repeterades 

under tid. Pearson´s 

korrelation för att se 

förhållande mellan variabler. 

0.05p värde. 

VSH 9 av 16frågor användes 

Första veckan efter 

operation väcktes pat. 

1gång/timme under natten 

för nattliga åtgärder, vecka 

2–5 väcktes patienter 

varannan timme. De väcktes 

för att göra medicinska 

bedömningar, ge medicin 

och ta labb-prover. Att göra 

övningar på kvällen 

försämrade sömnkvaliteten. 

Att göra övningar mellan 

10–18 ansågs fördelaktigt. 

Sov man dåligt på natten var 

man trött på dagen och tog 

många tupplurer, som leder 

till sämre sömn på natten. 

Intern validitet: Stärks då de utfört 

longitudinell studie samt att 

patienterna har varit väl informerade 

angående studien. Sänks då det är ett 

icke randomiserat urval samt tog vissa 

patienter sömnpåverkande mediciner 

som betablockerare vilket påverkar 

sömn och således resultatet. 

Reliabilitet: Stärks då liknande studier 

har fått liknande resultat. 

Objektivitet: Sänks då förförståelse ej 

är beskrivet 

Extern validitet: Sänks då de ej tar 

upp bortfall samt endast mätt på ett 

sjukhus på en avdelning 

IVA: IntensivVårdsAvdelning, Inkl: Inklusionskriterier, Exkl: Exklusionskriterier, ANOVA, analysis of variance, eller variansanalys på svenska. Är hypotesprövningar för en samling statistiska metoder. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Delaney, L J., Currie, M J., 

Huang, H-C C., Lopez, V 

och Van Haren, F. 

 

They can rest at home”: an 

observational study of 

patients’ quality of sleep in 

an Australian hospital 

 

Australien, 2018 

 

 

 

 

 

Undersöka 

behovet av 

interventioner 

på ett stort 

australienskt 

specialistsjukhu

s, genom att 

undersöka 

patienters 

sömnduration 

samt identifiera 

och kvantifiera 

bakomliggande 

faktorer som 

påverkar 

sömnen. 

Tvärsnittsstudie över en 6 månaders period på 

15 olika avdelningar på ett sjukhus. 

Bekvämlighetsurval.  

Semikonstruerade intervjuer. De använde 4 

instrument: ”the patient interview form”, ” the 

nurses self-report form”, “the inviormental 

sleep observation form” och “maskiner som 

mätte ljud, ljus och temperatur. 

Inkl: Pat som var inlagda på någon av de 15 

kliniska avd och varit inlagda minst två nätter. 

Ssk som jobbade på de aktuella avd. 

Exkl: Patienter som var, intuberade, hade 

ASIH, diagnos som demens, psykos, afasi, 

konfusion eller jämförbara tillstånd samt 

sjuksköterskepersonalen ansåg att de ej var i 

stånd att delta 

144 patienter. 46,5 % män. 

Medelålder 64 år. 

Deskriptiv statistik med 

medelvärde och SD 

användes. Chi- Square för 

att bestämma skillnad 

mellan patienters upplevda 

sömnkvalitet och 

personalens upplevelse av 

patienternas sömnkvalitet. 

Intervjuer transkriberades 

och analyserades. 

Kodningen upprepades 

flera gånger 

Patienter upplevde 

minskad sömnduration, 

1.8h mindre sömn 

jämfört med hemma.  

Sjuksköterskorna 

upplevde att 

patienterna hade bättre 

sömn än patienternas 

egna upplevelser.  

De mest störande 

miljöfaktorerna var 

ljud, främst från 

sjuksköterskor och 

omvårdnadsarbete. 

IVA hade högst 

ljudnivå (53.22 

decibel). 

Tillförlitlighet: Stärks då andra studier 

har kommit fram till liknande resultat, 

samt att de använt flera metoder för 

datainsamling Sänks då de gjort 

bekvämlighetsurval, de hade låg 

svarsfrekvens av sjuksköterskorna samt 

att svar medvetna om studien. 

Verifierbarhet: Stärks då de använt sig 

av fyra mät-instrument. Sänks då de 

endast mätt på ett sjukhus. 

Pålitlighet: Stärks då de använt chi-

square, stärks då kodningen gjordes flera 

gånger 

Överförbarhet: Sänks då de endast mätt 

två nätter samt miljö-maskiner ej 

placerade optimalt, tar ej heller upp 

bortfall. 

Devandra Naik, R., 

Gupta, K., Soneja, M., 

Elavarasi, A., Sanjeev, V 

och Sinha, S. 

 

Sleep Quality and quantity 

in intensive care unit 

patients: A cross-sectional 

study 

 

Indien 2018 

Att mäta 

kvalitet och 

kvantitet av 

sömn hos 

patienter på 

IVA med hjälp 

av aktigraf och 

RCSQ 

Tvärsnittsstudie, bekvämlighetsurval.  

72 h aktigrafi som mätte Time In Bed, RCSQ 

formulär med tillagd fråga: hur upplevde du 

sömnen. Samt fick patienterna en knapp som 

trycktes på strax innan de somnade och direkt 

efter uppvaknandet. 

APACHE II* skala användes för att få en 

baslinje av i vilken hälsa patienten befann sig 

Inkl: Kunde ge skriftligt samtycke för 

deltagande, 24h på avdelningen. 

Exkl: Tidigare sömnsvårigheter, Sömnapné, 

Delirium, njursjukdom, stroke. 

Internt bortfall: 3 

Mätinstrument: RCSQ och Aktigrafi 

32 patienter. 18 % män. 

Medelålder 36,8 år  

RCSQ medelvärde >50 

ansågs som god sömn. 

Jämförelser mellan 

grupper (så som ålder, kön, 

diagnos BMI och 

APACHE II) och 

sömnkvalitet analyserades 

med statistikprogram och 

med P-värde (<0,005 

ansågs signifikant). 

 

 

Stor prevalens av 

sömnsvårigheter på 

IVA framförallt med 

dem med syrgas på 

mask. 

De som sov gott, var 

yngre.  

Dåliga sovare hade 

generellt hög APACHE 

II poäng  

De mest störande 

faktorerna var 

inneliggande katetrar 

(KAD + sond) och 

trakeostomi. 

Intern validitet: Stärks då de beskriver 

datainsamling och urval. 

Reliabilitet: Stärks då de använt RCSQ 

formulär samt aktigraf, dock bara mätt en 

gång med aktigraf, vilket sänker 

reliabiliteten. 

Objektivitet: Stärks då de har 

Powerberäkning men sänks då de ej 

beskriver förförståelse 

Extern validitet: Sänks då de gjort 

Bekvämlighetsurval. Sänks ytterligare då 

de gjort tvärsnittsstudie med ett litet 

urval 

APACHE II, Acute Physiology, Age, Chronic Health Evaluation II" är ett klasifiserings system som mäter hur pass sjuk en patient är.   
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Ding, Q 

Redeker, N 

Pisani, M 

Yaggi, H 

Knauert, M 

 

Factors influencing patients´ 

sleep in the intensive care unit: 

Perceptions of patients and 

clinical staff. 

 

USA, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka uppfattningar har 

vårdpersonal, patienter 

och anhöriga rörande 

miljöfaktorer och icke 

miljöfaktorer som berör 

sömn på medicin IVA. 

Samt strategier som 

patienter anhöriga och 

personal använder för att 

förbättra patienters 

sömn,  

mäta skillnader i åsikter 

mellan patienter, 

anhöriga och personal 

angående vilka 

stressorer som påverkar 

patienters sömn. 

Kvalitativ förundersökning med 

semistrukturerade intervjuer på ett 

akademisjukhus på medicinsk IVA.  

Inkl: Patienter skulle stanna minst 

en natt samt kunna intervjuas efter 

förflyttning till vanlig 

medicinavdelning. 

Exkl: <21 år, ej engelsktalande. 

Akuta Neurologiska symtom. 

8 patienter, 6 

anhöriga, 24 

personal. Ålder:21-

>60, Av 

patientgruppen var 

37,5% män. 

Intervjuer utfördes I 

ett privat rum. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades via 

tematisk analysmetod 

från Barun och 

Clarke (Braun & 

Clarke, 2006). Alla 

forskare läste 

transkriptionerna 

enskilt. Och kodade 

för att identifiera 

olika teman. 

Kodningen gicks 

sedan igenom för att 

finna överlappning. 

Sedan delades koden 

upp I teman och 

subteman, Statistisk 

analys av kvantitativa 

data gjordes med 

analysprogram. 

Teman och subteman kom från analyserna. 

Tema: Miljöfaktorer. Subtema: IVA har 

mycket oljud med mycket störningar och 

hög ljusnivå. Oförutsägbart arbetsflöde stör 

sömnen.  

Patienter och anhöriga förväntade sig 

störande ljud och såg det som betryggande. 

Tema: Icke miljöfaktorer som stressorer. 

Subtema: Psykologiska faktorer påverka mer 

än miljöfaktorer. Kronisk sömnbrist bidrog 

till sömnstörningar. Akut sjukdom 

påverkade sömnen. Tema: Uppfattningen 

om sömnkvalitet på IVA. 

Subtema: Åsikter angående patienters sömn 

var blandade. Sömnkvalitet var relaterat till 

sederande medicin. Tema: Medverkande i 

studiens förslag på vad som kan gynna 

patienters sömn. Subtema: Samla 

omvårdnadsinterventioner vid fasta 

tidpunkter. Personlen föreslog utbildning 

runt sömn hade gynnat patienters sömn. 

Jobbiga känslor förvärrar sömn, personal 

kan inge hopp till patienter för att gynna 

sömn. Patienter rekommendera hypnotika 

för att främja sömn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillförlitlighet: Stärks 

då de har fått etiskt 

godkänd från 

institutionella styrelsen 

för beskyddande av 

mänskliga 

forskningsobjekt. 

Verifierbarhet: Sänks 

då det ej framgår ej hur 

de har valt sjukhus.  

Pålitlighet: Ökar då de 

använt 

semistrukturerade 

intervjuer, där patienter 

själva kan komma till 

tals. 

Överförbarhet: Stärks 

då många olika forskare 

som jobbar på olika 

institutioner utfört 

studien, samt att de 

beskriver 

intervjufrågorna väl. 

Sänks då de ej tar upp 

bortfall samt att de ej 

beskriver hur de valt 

patienter, anhöriga eller 

personalen. 



 

 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Intervention (om 

sådan finns) 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Del1 

Engwall, M 

Fridh, I 

Johansson, L 

Bergbom, I 

Lindahl, B 

 

Lightning, sleep and 

circadian rhythm: An 

intervention study in 

the intensive care unit. 

 

Sverige, 2014 

Syfte ett: Utvärdera 

och jämföra 

patienters 

upplevelse av ljus i 

två IVA rum med 

olika belysning.  

Deskriptiv 

jämförelsestudie. 

Enkät kvantitativ 

innehållsanalys. 

Externt bortfall: 2 pat. 

Inkl: Kan svenska, stabilt 

hälsotillstånd enligt 

SAPS* 

Exkl: Psykos, demens, 

blindhet, hjärnskada, 

Positiv för konfusions test 

Enkätstudien 

gjordes på ett 

regionalt sjukhus i 

Sverige. 

Deskriptiv 

jämförelsestudie 

med data från 

enkät som 

jämförde två 

patientgrupper. 

Varav den ena 

utsattes för 

vanligt ljus och 

den andra för 

cykliskt ljus 

 

19 patienter, 68 % 

män. Medelålder 60. 

Mann-Whitney test 

för att jämföra 

patienters upplevelse 

av ljus i de olika 

rummen både dag o 

nattetid. 

Pvärde med 0.05 

ansågs signifikant. 

Använde medelvärde 

för demografi. 

Det kunde konstateras att 

interventionsrummet 

föredrogs av patienter 

Intern validitet: Etiskt godkända 

universitets kommittee. Samt 

använde sig av Helsingfors 

deklaration av etiska principer för 

medicinsk vetenskap vilket stärker 

interna validiteten. 

Reliabilitet: Stärks då de använt P-

värde, medelvärde och mann-whitney 

test. 

Objektivitet: Stärks då flera kodade. 

Extern validitet: Sänks, ej beskrivit 

hur sjukhus valdes ut, samt ej heller 

exakt hur många män och kvinnor, ej 

heller åldersspann, Inkl, och Exkl väl 

beskrivna, höjer extern validitet 

Del2  

Engwall, M 

Fridh, I 

Johansson, L 

Bergbom, I 

Lindahl, B 

 

Lightning, sleep and 

circadian rhythm: An 

intervention study in 

the intensive care unit. 

 

Sverige, 2014 

Beskriva patienters 

upplevelser av ett 

IVA rum med 

cyklisk ljusmiljö. 

Deskriptiv studie. 

Data insamlades genom 

semistrukturerade 

intervjuer som 

analyserades kvalitativt.  

Inkl: Minst två nätter i 

interventionsrummet, kan 

svenska, minns föregående 

nätter på sjukhuset. 

Tillräckligt god hälsa för 

att svara på intervjuer,  

Exkl: Samma som enkäten 

Internt bortfall: 7 pat. 

 

 12 patienter. 

Intervjuerna 

analyserades med 

klassisk kvalitativ 

och kvantitativ 

innehållsanalys. 

Transkriptionerna 

lästes flera gånger 

och analyserades 

utifrån ett 

helhetsperspektiv där 

meningsfulla teman 

söktes. 

Transkriptionerna 

kodades, som sedan 

delades upp i kluster 

som bildade teman 

och subteman. 

Jobbade induktivt. 

De flesta föredrog 

interventionsrummet, men 

man sov generellt sämre än i 

hemmet. Nästan alla som hade 

rubbad cirkadrytm hade även 

mardrömmar. 

Teman: Dynamisk ljusmiljö-

angenämt med olika 

ljusnivåer. Påverkan av ljus 

på cirkadrytm- delade 

uppfattningar angående rytm, 

vissa hade svårt att uppfatta 

om det var dag eller natt. 

Ljusets lugnande effekt- 

några patienter kände mer 

ångest då det var helt mörkt. 

Patienterna funderade över sin 

hälsosituation och prognos 

under natten och deras tankar 

ledde ibland till ångest och 

rädsla över att förlora 

kontrollen över situationen. 

Ljuset lugnade en del 

patienter. 

Tillförlitlighet: Stärks då de 

beskriver väl inkl. och exkl. 

Verifierbarhet: Sänks då de 

beskriver könsfördelning i ratio vilket 

gör utläsningen svår,  

Pålitlighet: Kodades av flera 

individuellt, vilket ökar pålitligheten. 

Sänk då ingen utomstående har kodat. 

Överförbarhet: Sänks då de ej 

beskriver åldersspannet 

SAPS: Simplified Acute Physiology Score. Är en poängskala för att mäta hur svårt sjuk en patient är  
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Gellerstedt, L., Medin, J och 

Rydell Karlsson, M. 

 

Patients’s experiences of sleep 

in hospital: A qualitative 

interview study 

 

Sverige, 2014 

 

 

 

 

Utforska och beskriva 

patienters upplevelser av 

att sova på sjukhus 

Konsekutivt urval  

Semistrukturerade intervjuer. 

Inkl: Patienter som genomgått 

operation, varit inlagda minst tre 

dagar, var minst 18 år och talade 

och skev på svenska.  

Exkl: patienter med demens eller 

depression. 

externt bortfall: 28 

10 patienter. 20 % män.  

39–68 år 

Datainsamlingen skedde 

på 3 olika postoperativa 

avdelningar på ett sjukhus. 

Patienter valde själva var 

intervjun genomfördes, 

alla valde på sjukhuset. 

Intervjuerna gjordes av en 

av författarna i samband 

med utskrivning.  

Deltagarna fick skriftlig 

och muntlig information 

angående studien och dess 

syfte och skriva under ett 

informerat samtyckes 

dokument 

Kvalitativ innehållsanalys 

tillämpades 

Resulterade i fyra 

huvudteman: 

Samspel mellan patient 

och sjuksköterska med 

focus på trygghet och 

otrygghet 

Fysiska faktorer: 

Miljön, upplevda 

förhållande, påverkan av 

medicinering, 

Delaktighet i sin vård 

och känsla av kontroll. 

Integritet och privatliv: 

hur de upplevde 

kontakten med 

Tillförlitlighet: Stärks eftersom de 

använder sig av konsekutivt urval samt 

semistrukturerade intervjuer. Den stärks 

ytterligare då deltagarna har blivit väl 

informerade och ett etiskt råd har 

godkänt undersökningen. 

Verifierbarhet: Sänks då 

könsfördelningen är snedfördelad, 

urvalet är litet och intervjuerna har 

gjorts under samma tidsperiod på 

samma sjukhus. 

Pålitlighet: Stärks då hur intervjuerna 

utfördes beskrivs väl.  

Överförbarhet: Stärks då flera 

avdelningar undersökts 

 

Grossman, M N., Anderson, S 

L.,  Worku, A, Marsack, W., 

Desai, N., Tuvilleja, A., 

Ramos, J., Francisco, M-A., 

Lafond, C., Balachandran, J S., 

Mokhlesi, B., Farnan, J M., 

Meltzer, J O and Arora, V M.  

 

Awakenings? Patient and 

hospital staff perceptions of 

nighttime disruptions and their 

effect on patient sleep 

 

USA, 2017 

Bedöma skillnaderna 

mellan sjuksköterskors, 

läkare och patienters 

upplevelser av 

störningar av sömnen på 

sjukhus. Jämföra 

patienters upplevda söm 

jämföra med hur de 

faktiskt sov. 

Bekvämlighetsurval  

Enkätundersökning på ett sjukhus 

i Chicago. De som undersöktes 

var Läkare, sjuksköterskor och 

patienter.  

 Inkl: Engelsktalande, vakna och 

utan kognitiva svårigheter. 

Exkl: Ej ha preexisterande 

sömnproblem. Ej sängliggande. 

Pat som remitterats till avd. från 

IVA. Återintags patienter inom 2 

veckor, eller varit på sjukhuset 

72h innan urvalet. 

Mätinstrument: PSQI, 

PHSDNQ, samt aktigrafi. 

166 patienter år. 44% män. 

Medelålder 64,5år. 

78 sjuksköterskors. 25 

övrig vårdpersonal. 

Genomfördes på 2 

allmänmedicin avdelning 

samt 2 Hematologi/ 

onkologiavdelningar 

PSQI användes för att se 

hur patienter sov hemma. 

PHSDNQ användes för att 

mäta hur pass störande 

olika faktorer var och är 

baserad på en modifierad 

Freedman Scale. Aktigrafi 

data analyserades för att se 

sömn duration och sömn 

effektivitet. 

5 största subjektivt 

störande faktorerna: 

smärta (46%), Vital 

parametrar (39%), 

provtagning (34%), alla 

ljud (27%), administrera 

läkemedel (25%). 

Största fynden från 

aktigrafi: provtagning 

(46%), vitalparametrar 

(44%), Smärta (37%), 

adm. Läkemedel (35%), 

alla ljud (29%). 

Smärta var mest 

sömnstörande. 

Läkare var mer benägna 

att överskatta effekterna 

av störande faktorer 

medan sjuksköterskor 

tenderade att 

underskatta störande 

moment. 

Intern validitet: Stärks då de hade stort 

urval med hög svarsfrekvens samt 

jämfört olika mätmetoder. Har även 

blivit godkänd av sjukhusets etiska 

kommittee. 

Reliabilitet: Stärks då de använt P-

värde, och medelvärde med SD. 

Samt att de har undersökt olika 

avdelningar. Sänks då de gjort 

bekvämlighetsurval. Samt beskriver ej 

något bortfall. 

Stärks ytterligare då de använt aktigraf, 

men sänks då de hade kunnat använda 

psg som är mer beprövat. Stärks 

ytterligare då de jämfört aktigraf data 

med självskattningsformulär.  

Objektivitet: Väl beskriven 

förförståelse 

Extern validitet: Stärks då de använt 

vedertagna instrument. Men sänks då de 

endast mätt på ett sjukhus på homogen 

åldersgrupp av patienter.  
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Herbert, R 

Lima, J 

Fitzgerald, D 

Seton, C 

Waters, K 

Collins, J 

 

Exploratory study of sleeping 

patterns in children admitted to 

hospital 

 

Australien, 2014 

 

 

Förundersökning: Mål 

ett var att mäta 

avvikande sömnmönster 

hos barns sömn som 

ligger på sjukhus, för att 

kunna skapa en hypotes 

som kan användas i 

framtida studier. Andra 

målet var att förstå 

faktorer som påverkar 

barns sömn 

Prospektiv tvärsnittsstudie på 

Undervisningssjukhus. 

Barn från 1-18år.  

Föräldrar skrev sömndagbok för 

barn under 12. Barn över 12 

skrev själva. Data samlades även 

in via frågeformulär med 

Likertskala, för att ta reda på 

barnens normala sömnmönster. 

Exkl: Intensivvård patienter, barn 

som blivit återupplivade eller fått 

hjärtstillestånd eller andningsstop 

Internt bortfall: 10 

Externt bortfall: 14.  

Mätinstrument: Sömndagbok 

och frågeformulär 

107 barn, 57 % 

pojkar. 

Data analyserades 

med medelvärde 

och SD eller 

median med 

kvartilavstånd. P-

värde under 0.05 

ansågs statistiskt 

signifikant. 

𝑥2 tests användes 

för att mäta 

skillnader mellan 

olika grupper av 

barn, som t. ex typ 

av rum, mediciner 

och ålder. 

Barn mellan 2-5år hade största 

sömnavvikelserna, dvs. minskad 

sömn jämfört med tidigare. 

52,3% ansågs ha dålig sömn. 

49,5% hade sömneffektivitet 

mindre än 90%. (alltså vakna 10% 

av tiden). 34,5% vaknade >3 ggr 

per natt. Högsta prevalensen av 

dålig sömnupptäcktes bland barn 

med kroniska medicinska 

sjukdomar 33,3%. Barn som sov 

dåligt hemma sov även dåligt på 

sjukhus, och vice versa. Orsaker 

för uppvaknande: Toalettbesök 

(17,8%), spontana uppvaknande 

(17,8%) omvårdnad (25,2%) 

alarm (12,1%) smärta (12,1%) 

övrigt (19,6%) 

Intern validitet: Sänks då de ej använt 

aktigraf eller psg. Sänks ytterligare då 

små barn ej kan ge samtycke. 

Stärks då de har fått etiskt godkända 

av lokala etik och vetenskapsrådet, 

även fått samtycke från föräldrar.  

Reliabilitet: Stärks då de använt både 

medelvärde med SD samt median med 

kvartiler. Stärks ytterligare då de 

använt formulär med likert skala. 

Sänks då de ej använt etablerat 

mätinstrument. 

Objektivitet: ej gjort power-beräkning 

vilket sänker objektiviteten. 

Extern validitet: Stor population, 

jämfört med liknande studier vilket 

stärker externa validiteten, samt mätt 

på många avdelningar på sjukhuset. 

Kamkar, M. 

Khorshidi, S. 

Maddah, S. 

Zeydi, A. 

Modanloo, M. 

 

A cross-sectional study 

examining the correlation 

between nocturnal melatonin 

level and sleep quality in 

patients admitted to the cardiac 

care unit. 

 

Iran, 2015 

Att bestämma nattliga 

melatoninnivåer och 

sömnkvalitet i patienter 

som ligger inne på 

akuten 

Tvärsnittsstudie på ett sjukhus. 

Bekvämlighetsurval. 

Två dagar valdes randomiserat. 

Ljus-nivåer mättes varje timme 

under två dagar med en Lux-

mätare. Frågeformulär tog upp 

demografi, tidigare sovvanor och 

sömnkvalitet. Mätinstrument: 

VSH, man mätte melatonin i urin 

från kateter under natten från 

klockan 22 till 07 på morgonen. 

Inkl: Blivit inskriva dagen innan 

studien utfördes. Ha hjärt och 

kärlsjukdom. 18år eller äldre. 

Kunna svara verbalt på 

frågeformulär. Ej ha psykisk 

sjukdom eller sjukdom som 

påverkat sömn senaste två 

månaderna samt ej jobba natt 

Mätinstrument: VSH 

68 patienter, 51% 

män. 

Analysen gjordes 

med program, 

samband mellan 

sömnkvalitet och 

melatonin gjordes 

med Spearman 

korrelationskoeffi

cient. 

Normalfördelning 

med Shapiro-Wilk 

och sedan med 

Kruskal Wallis 

testet. 

Ing signifikant korrelation mellan 

utsöndringen av melatonin i 

urnien och sömnkvalitet. 

Intern validitet: Sänks då det är en 

tvärsnittsstudie. 

Reliabilitet: Sänks då de ej utfört 

någon power-beräkning. 

Objektivitet: Stärks då de använde 

medelvärde och standardavvikelse, 

men sänks då de ej beskrivit sina 

förförståelser. 

Extern validitet: Sänks eftersom de 

mätt på en relativt liten population, 

hälften av tillfrågade var analfabeter, 

data samlades bara in från ett sjukhus 

samt att man mätte melatonin i urinen 

på kvällen. 
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Krotsetis, S., Richards, K C., 

Behncke, A och Köpke, S. 

 

The reliability of the German 

version of the Richards 

Campbell Sleep Questionnaire 

 

Tyskland, 2017 

 

 

 

 

 

 

Översätta RCSQ till 

tyska och utvärdera 

instrumentet genom att 

att identifiera patienters 

sömnupplevelser bland 

ett urval av kritiskt 

sjuka pat på sjukhus 

Bekvämlighetsurval.  

Prospektiv 

tvärsnittsstudie på tre 

stycken IVA på ett 

universitetssjukhus i 

Lübeck. 

Inkl: varit på akuten 

minst 24h 

Exkl: Pat med demens, 

delirium, icke-

tysktalande 

Externt bortfall: 4 pat. 

Mätinstrument: 

RCSQ 

51 patienter. 68,6 % 

män 

Mätinstrument: RCSQ. 

För att få reda på 

faktorer till dålig sömn 

gjordes med 

innehållsanalys. 

Resultatet var att en tyska RCSQ var 

i linje med originalversionen, vilket 

även stämmer överens med andra 

översättningar (gjorda på svenska/ 

spanska). 

RCSQ poäng (>50 bra sömn) 

Djup: 38 

Kunna somna :50 

Ant. uppvaknande:52 

Kunna somna om: 52 

Sömnkvalitet: 50 

Total RCSQ: 47 

Faktorer som påverkade sömnen var 

Oro/ångest, väckta av personal för 

omvårdnadsinterventioner och 

ljudnivå. 

Intern validitet: Stärks då de mätt på 

olika avdelningar med vedertagna 

instrument samt att översättningen 

gjordes med hjälp av vetenskapliga 

underlag (Wild et al., 2005) Samt blivit 

godkända av sjukhusets kommittee. 

Men sänks då de utfört bekvämlighets 

urval 

Reliabilitet: Stärks då de använt 

Pvärde, medelvärde och 

standardavvikelse 

Objektivitet: Stärks då de använt 

Cronbachs-alpha 

Extern validitet: Sänks de endast mätt 

på ett sjukhus med lågt urval. Stärks då 

liknande studier har fått liknande 

resultat. 

Lewandowska, K 

Mędrzycka‑Dąbrowska, W 

Kwiecień‑Jaguś, K 

Czyż‑Szypenbejl, K 

 

Factors determining sleep 

in patients hospitalized in ICUs 

in a hospital in Northern 

Poland 

 

Polen, 2019. 

Syftet var att utvärdera 

sömnkvaliteten och 

sömnstörande faktorer 

hos patienter på IVA. 

Longitudinell studie 

över åtta månader. 

Typiskt urval. 

Inkl: IVA patienter 

som gett samtycke till 

deltagande. 

Exkl: Patienter som 

fick >5 poäng på 

SPMSQ. 

Data samlades in med 

RCSQ samt Freedmans 

scale. 

Internt bortfall: 1 pat. 

Externt bortfall: 9 

Mätinstrument: 

RCSQ samt modifierad 

Freedman scale. 

83 patienter. 64 % 

män. Ålder 19–91. 

Skillnader mellan fler 

än två grupper med 

Kruskal-Wallis test, 

Skillnader mellan två 

grupper med students T 

distributions test och 

Mann-Whitney U test, 

spearmans correlation 

test för att mäta 

korrelationen mellan 

styrka och riktning.  

Pvärde under 0.05 för 

att mäta statistisk 

signifikans. 

Medelvärde med SD 

för att kvaliteten av 

sömn. 

Tidigare sömnproblem påverkade ej 

sömn på sjukhus. Sömnkvaliteten 

ökade ju längre patienten var på IVA. 

Men dom sov ändå dåligt. 

Mest störande faktorn enligt 

Freedman formuläret var 

vårdpersonal som tog 

vitalparametrar. Efter det i 

rangordning: Ljus, blodprov, smärta, 

Diagnostik, ljud, respiratorlarm, larm 

från kardiometer, ssk interventioner, 

Sp02. Medicinintag, prat. 

Medicinintag igen, nebulisator, 

sökare, tv, telefoner. 

Patienterna själva bedömde sin sömn 

som medelmåttig. 

 

Intern validitet: Sänks då de ej använt 

aktigraf eller psg, Men höjs då de 

använt RCSQ och Freedman. 

Reliabilitet: Stärks då de använt 

medelvärde med SD 

Objektivitet: stärks eftersom dom 

använt många olika korrelations tester.  

Extern validitet: Stärks då de har en 

relativt stor population med lågt 

bortfall. 

SPMSQ. Short Portable Mental Status Questionnaire. Är ett formulär som kontrollerar huruvida en patient är orienterad i tid och rum, minnesstatus, social kompetens och logiskt tänkande. 
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Moradi, M 

Mehrdad, N 

Nikpour S 

Haghani, H 

Aalaa, M 

Sanjari, M 

Sharifi, F 

 

Sleep quality and associated 

factors among patients with 

chronic heart failure in Iran 

 

Iran, 2014 

 

 

 

 

Syftet var att 

se på 

sömnkvalitete

n och 

påverkande 

faktorer på 

iranska 

patienter med 

kronisk 

hjärtsvikt. 

Tvärsnittsstudie, två olika 

universitetssjukhus. 

Konsekutivt urval 

Inkl: Hjärtsviktsdiagnos med 

symtom i minst sex månader. 

LVEF≤40 

18år eller äldre. 

Vill delta i studien, 

Exkl: Instabil hjärtsvikt. 

Allvarlig psykiatrisk sjukdom. 

Livshotande sjukdom eller 

nedsatt hörsel. 

Mätinstrument: PSQI och 

enkät för demografi. 

 

200 patienter, 64% män 

Medelålder 73 år   

>5 på PSQI = dålig sömn. 

Chronbachs alpha för 

validiteten. 

Etiskt godkännande av 

Therans universitetsråd för 

medicinsk vetenskap. 

Deskriptiv statistisk med 

medelvärde och SD, 

procent och frekvens. 

Analys av varians med 

Anova. 

Ttest och Kruskal-Wallis 

användes för att jämföra 

medelvärde mellan 

grupper. Pvärde <0.05 

Av 200 patienter uppgav 114 att deras 

sömn var relativt bra och 86st som 

relativt dålig. Medellängd på sömn var 

5.6h. En stark korrelation fanns mellan 

ålder, kön, utbildningsnivå och jobb-

status. Fanns även korrelation mellan 

hög PSQI och antal 

vårdtillfällen/patient, diagnos, 

användning av diuretika samt 

vänsterkammarsvikt. Av dessa var 

utbildningsnivå, diagnos och ålder de 

starkaste markörerna för dålig sömn. 

Självrapporterade sömnstörande 

faktorer var i rangordning: Gå på 

toaletten, Vakna mitt i natten eller 

tidigt på morgonen, kan ej andas 

bekvämt, Tar mer än 30min att somna, 

hostningar eller snarkningar, smärta, 

mardrömmar, varma/kalla fötter. 

Intern validitet: Stärks då de har fått 

etiskt godkännande, samt att de har 

använt två sjukhus. Sänks då de ej 

använt aktigraf eller psg.  

Reliabilitet: Stärks då de använt PSQI. 

Objektivitet: Beräknat med medelvärde 

och SD, sant analyserat med gedigna 

program och instrument.  

Extern validitet: Ej beskrivit hur de har 

gjort deras urval, vilket sänker externa 

validiteten. Populationen relativt stor 

vilket stärker externa validiteten. 

Park, J. M. 

Hee Kim, K. 

What affects the subjective 

sleep quality of hospitalized 

elderly patients? 

Korea ,2015. 

 

Presentera 

data för 

sjuksköterske 

interventioner 

och finna 

sömn 

relaterade 

problem som 

hotar hälsa 

och 

välmående för 

de äldre, 

genom att 

identifiera 

sömnkvalitet 

hos äldre inom 

allmänna 

sjukhus. 

Tvärsnittsstudie  

Konsekutivt urval. 

Tre sjukhus.  

Inkl: Äldre som förstod 

studien och ville delta och 

kunde säga och skriva 

samtycke. Inga kognitiva 

svårigheter. Kunde prata och 

förstå. 

Mätinstrument: PSQI, IADL 

S-GDS. 

290 patienter. Medelålder 

72 år.41 % män. 

Generella och 

hälsorelaterade frågor med 

frekvenser och procent. 

Skillnader i PSQI med t-

test och ANOVA följt av 

Scheffé´s post-hoc test. 

PSQI, och S-GDS* och 

IADL** med SD. 

Korrelationer med 

Pearson´s 

korrelationskoefficient. 

Äldre har generellt sämre sömnkvalitet 

under sin sjukhusvistelse. Tar lång tid 

för dom att somna. Lågutbildade samt 

ensamhet var markör för depression 

och sämre sömn. Icke kaffedrickare 

sov sämre. Neurologiskt sjuka pat sov 

sämre än de med hjärt/kärl sjukdom. 

Ljud störde sömn. Behövdes mkt hjälp 

med ADL gav sämre sömn 

Intern validitet: Stärks då de beskriver 

datainsamling och urvalet väl samt att 

data samlades in inom många olika 

områden. 

Reliabilitet: Stärks då de använt många 

gedigna mätinstrument samt att 

liknande studier har fått liknande 

resultat. Beskriver även förvånande 

resultat. Kopplingar mellan 

sömnkvalitet och depression 

kontrollerades ej vilket sänker 

reliabiliteten. 

Objektivitet: Stärks då de använt 

medelvärde med standardavvikelse, 

beskriver ej sina förförståelser vilket 

sänker objektiviteten. 

Extern validitet: Stärks då de mätt på 

stor population. Men sänks då de utfört 

tvärsnittsstudie. 
S-GDS. Short Geriatric Depression Scale, skala för att mäta depression hos äldre. **IADL. Instrumental Activities of Daily Living. Skala för att mäta till vilken grad en äldre patient klarar sig själv. 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 



 

 

Ritmala-Castern, M., 

Axelin, A., Kiljunen, K., 

Sainio, C och 

Leino-Kilpi, H. 

 

Sleep in the intensive care unit 

– nurses´ documentation and 

patients ‘perspectives 

 

Finland, 2014 

 

 

 

Beskriva innehållet av 

sjuksköterskedokumenta

tionen angående 

patienters upplevda 

sömn på IVA. Beskriva 

patienters upplevda 

sömn på IVA. Beskriva 

korrelationen mellan 

dessa. Ge information 

som kan leda till att 

utveckla 

dokumentationen av 

IVA patienters sömn för 

att stärka 

personcentrerad vård. 

Tvärsnittsstudie. 

Sjuksköterskors 

dokumentation via 

retrospektiv kvantitativ 

innehållsanalys. 90 pat med  

Konsekutivt urval. 

Patienter kontrollerades med 

APACHE II och SAPS 

Inkl:18 år eller över. Ej i 

koma. Orienterad i tid och 

rum. Tala och förstå svenska 

eller finska. Ej intuberad 

eller ha trakeostomi. Samt 

spenderat en hel natt på IVA. 

Internt bortfall: 2 

Externt bortfall: 18  

Mätinstrument: RCSQ 

114 patienter. 90 

sjuksköterskors 

dokument tolkades 

induktivt. 

Två oberoende 

forskare analyserade. 

RCSQ poäng med 

statistik och 

korrelationer 

kontrollerades med 

Spearman Mann-

Whitney med P-värde 

0.05 ansågs statistiskt 

signifikant. 

SSK dokumentation är ej 

systematisk eller omfattande. 

Stämmer delvis överens med pat. 

Upplevelser. Fyra teman upptäcktes 

analys av dok: Behov, intervention, 

smörbedömning, effekt av 

interventioner. Pat uppl sömn är lätt 

med många uppvaknande. 

Intern validitet: Stärks då de 

beskriver datainsamling tydligt, samt 

blivit godkända av etiskt råd. Sänks 

pga. Att de utfört en tvärsnittsstudie. 

Reliabilitet: Stärks då de använt 

RCSQ och Spearman correlation och 

Mann-Whitney test samt P-värde 

Objektivitet: Stärks då de hade hög 

Cronbachs alfa, 0.92. 

Extern validitet: Sänks då de använt 

olika verktyg för att mäta ssk 

dokumentation och pat. Sömn 

upplevelser.  

Stärks då sjuksköterskor var blinda 

inför studien. Stärks ytterligare då två 

oberoende forskare tolkade 

dokumentationen. 

 

Stickland, A. 

Clayton, E. 

Sankey, R. 

Hill. C M. 

 

A qualitative study of sleep 

quality in children and their 

resident parents when in 

hospital 

 

United Kingdom, 2016. 

 

Undersöker upplevelsen 

av sömn på sjukhus för 

barn och deras föräldrar. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Föräldrar rekryterades 

medan deras barn var på 

sjukhuset. Två grupper barn 

samlades. De med kronisk 

sjukdom och de med akut 

sjukdom. Detta för att få 

både sjukhus vana och 

sjukhusnovisers berättelser. 

Inkl: Kroniskt, eller akut 

sjuka barn mellan 3–12 år. 

Exkl: Post-OP patienter, 

tidigare sömnproblematik, 

nattliga anfall. 

Externt bortfall: 18 

 

16 barn, 50 % pojkar. 

medelålder 7 år. Samt 

deras samsovande 

föräldrar. 17 st. 

16mödrar. 

Föräldrar tillfrågades 

av vårdpersonal om 

de ville delta i 

studien, vid intresse 

fick dom info ang. 

studien. ANOVA 

Intervjuer gjordes 

privat antingen på 

sjukhus innan 

utskrivning, eller 

inom en vecka efter 

utskrivning. Ca 

30min/intervju. 

Bandade och 

transkriberade med 

open-codeing. GT för 

analys. 

Föräldrars upplevelse av sömn 

Sömnbrist ledde till emotionell 

instabilitet och sämre 

copingmekanismer och kognition, 

speciellt exekutions förmåga.  

Barns upplevelse av sömn: 

8 föräldrar rapporterade barnens 

sömn ej påverkad av sjukhusmiljön. 

8 rapporterade barnens sömn 

påverkad, → humör och beteende 

förändringar. Vissa föräldrar 

upplevde barnet mer svårväckt. 

Indikera otillräcklig sömn, 

kompbeteende: sov på dagen 

Faktorer som påverka sömnen: 

Alla upplevde störande ljud faktorer 

på nätterna. Ljud från barn, 

besökande, sjukhuspersonal, 

utrustning. Några upplevde ljus (5), 

temp (4). Medicin tider (10) 

Tillförlitlighet: Stärks då flera 

studenter samlade in data, samt att 

data blivit analyserad av olika 

utbildningsnivåer. samt blivit 

godkända av etiskt kommittee och fått 

skriftligt medgivande. 

Sänks då de ej tar upp något om skrift 

eller språkkunskaper runt barnen.  

Verifierbarhet: Stärks då de utfört 

pilotstudie. 

Pålitlighet: Sänks då föräldrarna 

fyllde i enkäterna i barnens namn. 

Överförbarhet: Stärks då de 

rekryterat både sjukhusvana och 

sjukhusnoviser.  
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Sutcu Cicek, H., 

Armutcu, B., Dizer, B., 

Yava, A., Tosun, n och 

Celik T. 

 

Sleep quality of 

patients hospitalized in 

the coronary intensive 

care unit and the 

affecting factors 

 

Turkiet, 2014 

Beskriva 

patienter

s 

sömnkva

litet och 

faktorer 

som 

påverkar 

patienter

s sömn 

på en 

specialist 

IVA 

mottagni

ng. 

Enkätstudie på 

Hjärtintensivavdelningen. 

Konsekutivt urval. 

Enkät angående demografi med 

nio frågor. Mätinstrument för 

sömn var Freedmans Scale. 

Inkl: Patienter på avdelningen 

som hade gett sitt medgivande 

att delta i studien. Patienter utan 

kommunikationssvårigheter. 

Mätinstrument: Freedmans 

scale. 

100 patienter. Medelålder 55 

år. 65 % män. 

Självkonstruerade enkät med 

demografiska frågor och 

frågor om patientens sjukdom. 

Enkäten mätte även 

sömnkvalitet över tid på 

sjukhuset jämfört med i 

hemmet och olika ev. störande 

miljöfaktorer Enkätstudierna 

genomfördes som en intervju 

av författarna till studien.  

Deskriptiv statistik med hjälp 

av analysprogram och 

medelvärde och 

standardavvikelser användes. 

Jämförelser mellan kategorier 

med Chi-square och P-värde 

0.05 ansågs signifikant. 

Patienternas diagnos var ej statistiskt 

signifikant. Sömnkvalliten minskade något 

under det första dygnet på sjukhuset, precis 

före tiden då patienterna lämnade avdelning 

var sömnkvaliteten den samma som i hemmet. 

Det mest störande miljöfaktorerna var ljudet 

från larmmonitorer och respiratorer. Andra 

störande faktorer var ljus på avdelningen, 

sjuksköterske-interventioner, 

blodprovstagning och telefonljud. 

Intern validitet: Stärks då de har etiskt 

godkännande. Sänks då de ej beskriver var 

intervjuerna ägt rum. Sänks ytterligare då 

det ej står något om deltagarna blivit 

garanterade anonymitet. 

Reliabilitet: Stärks då de använt en 

enkätkonstruktion inspirerad av Freedman. 

Objektivitet: stärks eftersom de beskriver 

antal bäddar på avdelningen. 

Men sänks då de ej beskriver hur många som 

tillfrågats eller vilket urval. 

Extern validitet: sänks eftersom endast en 

specialistavdelning undersöktes. 

 

Likertskala är en skala där respondenten får pricka in på en skala från t.ex 1-7 hur nöjd hen är med något. 1=mycket missnöjd, 7= mycket nöjd. 


