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Abstrakt

Bakgrund: Sömn är ett tillstånd som är nödvändigt för alla människor eftersom kroppen ges 
tid till återhämtning. Patienter upplevde ofta sömnsvårigheter under sjukhusvistelsen och det 
fanns flera olika faktorer som störde sömnen under natten. Sjuksköterskan borde 
uppmärksamma patientens sömnbehov och ta hänsyn till miljön samt andra sömnstörande 
faktorer för att kunna vidta åtgärder. Syfte: Syftet med studien var att belysa faktorer som 
störde patientens sömn under sjukhusvistelsen samt vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan 
kunde vidta för att främja patientens möjlighet till sömn. Metod: En systematisk 
litteraturstudie som baserades på 13 utvalda och granskade vetenskapliga artiklar. 
Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier; faktorer i miljön, somatiska symtom, 
känslomässiga symtom som störde patientens sömn under sjukhusvistelsen samt 
sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att främja patientens möjlighet till sömn. 
Konklusion: Ljud och oro var faktorer som huvudsakligen störde patientens sömn under 
sjukhusvistelsen. Sjuksköterskans främsta omvårdnadsåtgärd blev att kunna infria patientens 
önskemål om en ostörd sjukhusmiljö samt att ge information till patienten för att minska oro 
och skapa trygghet. 

Nyckelord: Sömn, patient, sjuksköterska, miljö, omvårdnadsåtgärder.



Factors that interfere with patients sleep during hospitalization and nursing 
interventions to promote sleep
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Abstract

Background: Sleeping is a condition that is necessary for all people because the body is 
given time to recover. Studies have shown that patients found it difficult to sleep during the 
hospital stay and it turned out to be several factors that disturbed the sleep during the night. 
The nurse should note the patient’s need for sleep and take into account environmental and 
other sleep disturbances to be able to implement nursing interventions. Purpose: The purpose 
of this study was to elucidate the factors that interfere with patient’s sleep during 
hospitalization and nursing care to promote the patient’s ability to sleep. Method: We 
conducted a systematic literature review based on 13 selected and reviewed scientific articles. 
Results: Four main categories emerged from the analysed articles. The result showed that 
there were factors in the environment, somatic symptoms and emotional symptoms that 
disturbed the patient’s sleep during the hospitalization. Nursing measures proved to promote 
the patient’s ability to sleep. Discussion: Sound and anxiety were the main factors that 
disturbed the sleep during the patient’s hospital stay. Primary care nursing interventions will 
aim to satisfy the patient’s wish for an undisturbed environment and provide the patient’s with 
information to reduce anxiety and create security.

Keywords: Sleep, patient, nurse, environment, care.
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BAKGRUND

“Never to allow a patient to be waked, intentionally or accidentally, is

a sine qua non of all good nursing”.

(Nightingale, 1969, s.44).

Sömn är ett fysiologiskt tillstånd som är nödvändigt för alla människor eftersom 

kroppen ges tid till återhämtning (BaHammam, 2006). Sömnen har intresserat 

människor ända sedan 300-talet före Kristus. Den grekiske filosofen Aristoteles ansåg 

att sömn var en brist på vakenhet (Åkerstedt, 2001). I slutet av 1930-talet påbörjades 

mätningar av hjärnans elektriska aktivitet och då upptäcktes att hjärnaktiviteten 

varierade under sömnen (Jönsson, 1995).

Sömnen varierar i djup under natten och delas därför in i sömncykler. Normalt 

genomgår människan fyra till sex cykler under nattsömnen (Söderström, 2007). 

Cyklerna återkommer regelbundet under hela sömnperioden. Totalt finns fem olika 

stadier som i sin tur kan delas in i två tillstånd, non-rapid eye movement (NREM) och 

rapid eye movement (REM). Under NREM sker en sakta övergång till sömnen och 

kroppens muskler slappnar av. Efter några minuter infaller den djupa sömnen som 

benämns REM.  Det är troligt att det är under djupsömnen som det mesta av 

nervsystemets återhämtning sker men för närvarande pågår intensiv forskning kring 

djupsömnen (Wallskär et al, 2008).

Dygnets cykler regleras i mellanhjärnan av hypotalamus. Detta innebär att individen är 

inställd på att vara vaken och aktiv när det är ljust och sova när det är mörkt 

(Söderström, 2007).  De flesta individer sover mellan sex och nio timmar varje natt men 

sömnens längd och kvalitet förändras med åldern. Studier visar att äldre människor 

upplever en försämrad sömnkvalitet med fler uppvaknanden och svårigheter att behålla 

sömnen under hela natten (Nagel et al, 2003; Redeker, 2000).
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Forskning visar att sömnstörningar hos befolkningen ökar. Mellan 1993 och 2003 var 

ökningen 100 %, vilket innebär att 20-24 % av befolkningen i Sverige upplevde störd 

sömn. Sverige ligger på andra plats efter Finland i Europa när det gäller förekomst av 

sömnstörningar. Det är framför allt bland unga människor som ökningen skett 

(Wallskär et al, 2008).

Det är vanligt att patienter upplever det svårt att sova under sjukhusvistelsen och 

dessutom är deras möjlighet att påverka sin sovsituation begränsad (Jönsson,1995). 

Flera faktorer har visat sig störa nattsömnen exempelvis olika sjukdomar (fysiska och 

psykiska) och förekomst av smärta (BaHammam, 2006; Redeker, 2000; Southwell 

et al, 1995).  Ljud är en sömnstörande faktor. Det krävs ca 45-64 decibel för att väcka 

en individ och 45 dB motsvarar ungefär normal samtalston (Åkerstedt, 2001). Studier 

genomförda på en akutavdelning visar att ljudnivån pendlade mellan 60 och 84 dB 

(BaHammam, 2006).

Sömnbrist har negativa effekter på vårt immunförsvar och risken för infektioner ökar. 

En översiktsstudie visar att försämrad sömn under sjukhusvistelsen leder till ökad 

smärtupplevelse, hjärtpåverkan och psykisk ohälsa. Patientens försämrade sömnkvalitet 

leder även till en minskad känsla av välbefinnande (Young et al, 2008). Ofta erbjuds 

patienten rutinmässigt sömnmedel under vistelsen på sjukhus. Detta visar sig dock 

påverka sömnen på ett negativt sätt eftersom djupsömnen reduceras och hjärnans 

återhämtning försämras (BaHammam, 2006). Andra risker med sömnmedel är att ett 

beroende kan skapas som kan bli svårt att bli av med (Jönsson, 1995). Det är av 

betydelse att miljön är anpassad till att patienten kan somna och bibehålla en god 

sömnkvalitet på natten under sjukhusvistelsen. Sjuksköterskan bör vara lyhörd inför 

patienten och beakta miljön och andra sömnstörande faktorer för att kunna vidta 

åtgärder (Macmahon, 1994). 

Backman (1998) menar att frågor som ställs i forskningssyfte oftast behöver förtydligas 

innan de besvaras. Frågor som väcks i denna litteraturstudie är; vilka faktorer stör 

patientens nattsömn på en vårdavdelning? Vilka omvårdnadsåtgärder kan 
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sjuksköterskan vidta för att främja patientens möjlighet till sömn?

SYFTE

Syftet var att belysa faktorer som stör patientens sömn under sjukhusvistelsen samt 

vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta för att främja patientens möjlighet 

till sömn

METOD

Design och datainsamling
En litteraturstudie planerades och presenteras som en systematisk litteraturöversikt. Det 

innebar att innehållet i de utvalda artiklarna bland annat kommer från primärkällan 

(Granskär & Höglund, 2008). Studien utgick från ett tydligt formulerat syfte som 

systematiskt besvarats genom att identifiera, värdera och analysera relevant forskning 

(Forsberg & Wengström, 2003).  Sökningen har genomförts i databaserna 

Pub/Medline, Cinahl, Cochrane library , ElinSkane samt Psych Info.  Manuell sökning 

har genomförts genom granskning av vetenskapliga tidskrifter och valda artiklars 

referenslistor. Sökord som har använts var sömn, sjukhus, omvårdnad, sjuksköterska, 

patient, omgivning, ljud, kyla, smärta och depression. Dessa har använts var för sig och 

tillsammans. Ordet sömn har används först i varje sökning. Sökorden har översatts till 

engelska och har i vissa fall trunkerats (Forsberg & Wengström, 2003). Valda artiklar 

var relevanta genom att svara mot syftet (Friberg, 2006). Sökningarna dokumenterades i 

ett sökschema (bilaga 1). Artiklarnas referenslistor har använts för att finna nya 

relevanta artiklar, dessa har därefter sökts upp i samsök. Referenstekniken som 

nyttjades utgår från parentessystemet både i arbetet och i referenslistan 

(Backman,1998). 

  

Urval
Inklusionskriterierna var kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier, skrivna på 

engelska eller svenska och publicerade mellan år 1999-2009, samt påbörjade vid olika 

vårdinrättningar och inkludera män och kvinnor i ålder 18-90 år. Innehållet i artiklarna skulle 
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ha en klar anknytning till syftet och de som inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades.

Genomförande och analys
Litteratursökningen genomfördes via sökning av artiklar i olika databaser. Under tiden 

granskades artiklarnas titlar och abstrakt. Titlar, abstrakt och syften lästes igenom av 

författarna. De artiklar som motsvarade studiens syfte skrevs ut eller beställdes via bibliotek. 

Artiklarna lästes enskilt och gemensamt ett flertal gånger av författarna för att finna den 

information som svarade mot syftet. Informationen analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys som sedan sammanfördes till studiens resultat. Innehållsanalys innebar att 

texten bröts ner i stycken för att finna meningsbärande ord och enheter (Forsberg & 

Wengström 2003). Därefter organiserades enheterna i kategorier. Kategorierna som framkom 

var fysiska och psykiska sömnstörande faktorer, miljöstörande faktorer och sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder. Dessa bildade fyra huvudkategorier. Slutligen inkluderades tretton 

artiklar i litteraturstudien som sedan sammanställdes i en artikelöversikt (bilaga 2). Artiklarna 

är bedömda och klassificerade enligt bedömmningsmallar där ett poängsystem används för att 

bedöma innehållet i metod, syfte, resultat och diskussion (bilaga 3 & 4, Forsberg & 

Wengström, 2003). Kvalitetsomdömen skrevs in i artikelöversikten som beskriver artikelns 

innehåll (bilaga 2).

Sökningen till artiklarna i litteraturstudien påbörjades i maj 2009. Uppehåll gjordes 

under sommaren för att sedan återupptas i september. Sökningen pågick till december 

2009.

RESULTAT

Analysen resulterade i följande fyra kategorier; faktorer i sjukhusmiljön som stör patientens 

sömn, somatiska symtom som stör patientens sömn, känslomässiga symtom stör patientens 

sömn samt sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att främja patientens möjlighet till sömn 

på sjukhus.

Faktorer i sjukhusmiljön som stör patientens sömn
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Patienter upplevde att sjukhusmiljön påverkade deras sömnkvalitet negativt eftersom miljön 

upplevdes annorlunda än den normala (Ersser et al, 1999; Jarman et al, 2002; Lee et al, 2005). 

Patienter beskrev att de hade svårt att somna då miljön upplevdes ”ofamiljär” och stökig 

(Jarman et al, 2002; Lee et al, 2004).

Flera studier visade att ljud var det som patienterna upplevde som den vanligaste orsaken till 

störd sömn på sjukhus. Patienterna beskrev att ljud från larmklockor, telefoner som ringer och 

ljud från radio och TV störde deras sömn på natten. Andra störande ljud var utrustning som 

lämnar ljud ifrån sig, till exempel droppräknare och syrgas som bubblar. Studierna visade 

även på att sjukhuspersonalen störde patienternas sömn genom samtal med varandra och 

samtal med andra patienter i nära omgivning (Dogan et al, 2004; Jarman et al, 2002; Lane et 

al, 2008; Reid, 2001). Monsen et al (2004) upptäckte i sin studie att de högsta ljudnivåerna på 

en intensivvårdsavdelning uppmättes vid skifte av personal.  Observationer, kontroller samt 

medicinutdelning utförda av vårdpersonalen påverkade många av patienternas sömn på ett 

negativt sätt genom att de blev väckta och sedan hade svårt att somna om. Flera patienter 

stördes också av tryckavlastande omvårdnad och klädbyten på natten. Det var främst patienter 

med inkontinenshjälpmedel som behövde hjälp (Dogan et al, 2004; Jarman et al, 2002). 

 Patienter på salen störde sömnen för varandra, till exempel genom toalettbesök och ljudet av 

fotsteg (Chen et al, 2009; Dogan et al, 2004; Ersser et al, 1999; Jarman et al, 2002; Lane et al, 

2008, Lee et al, 2005; Reid, 2001). Att dela rum med flera patienter störde sömnen för många 

då andra patienter påkallade uppmärksamhet och ropade på hjälp (Lee et al, 2005; Raymond 

et al, 2004).  Dogan et al (2004) preciserade att det ofta rörde sig om snarkningar från andra 

patienter som var störande för medpatienterna på salen. Ljusskenet från korridoren, 

expeditionen på avdelningen och nattpersonalens ficklampa upplevdes störande på natten 

enligt patienter.  Även förändringar av temperaturen i rummet störde patientens sömn. Det 

rörde sig framför allt om kyla i rummet.  De flesta uppgav att det blev kallare framåt natten 

och då började patienterna frysa (Ersser et al, 1999; Jarman et al, 2002; Lane et al, 2008; 

Raymond et al, 2004;). 

Somatiska symtom som stör patientens sömn på sjukhus
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I flera studier angavs smärta som en återkommande anledning till att patienter på sjukhus 

hade sömnsvårigheter (Chen et al, 2009; Ersser et al, 1999; Jarman et al, 2002; Lane et al, 

2008; Reid, 2001; Sukegawa et al, 2003). Chen et al (2009) & Lane et al (2008) studier visade 

att patienterna hade svårt att somna på grund av smärta samt att de vaknade av smärtan, vilket 

bidrog till att de inte kände sig utvilade kommande dag. 

            ” I have this problem waking up to pain. However, pain button takes

              a good hour before I can easily move and breathe properly”. 

                                                                                   (Lane et al, 2008 s. 769).

I en studie av Reid (2001) framkom att regelbunden observation av patienter och regelbundet 

intag av analgetika förbättrade patienters möjlighet till god sömn. Raymond et al (2004) 

studie visade att patienter som upplevde sömnsvårigheter på natten på grund av smärta, 

upplevde en högre smärtnivå och hade ett större intag av analgetika efterföljande dag. 

Dessutom uppgav patienter att hög smärtnivå och stort analgetiskt intag på dagen gav en 

kortare sömnlängd och flera uppvaknanden följande natt. Sömnkvaliteten hos patienter på 

kirurgiska avdelningar var sämre än hos patienter på medicinska avdelningar, vanligtvis 

beroende på att patienterna hade smärta (Dogan et al, 2004;  Reid, 2001). Sömnsvårigheter 

var återkommande hos kvinnor till följd av smärta som orsakades av fibromyalgi (Sukegawa 

et al, 2003).  

Patienternas sjukdomssymtom kunde vara en orsak till sömnsvårigheter på sjukhus (Chen et 

al, 2009; Reid, 2001; Sukegawa et al, 2003). Chen et al (2009) framhöll i sin studie att hälften 

av patienterna upplevde att sömnen påverkades negativt av symtomen efter hjärtsjukdom. 

Andningsproblem bidrog till att det var svårt att ligga plant och uppvaknandet skedde med 

panikkänsla. Även hosta upplevdes som sömnstörande och ledde till ett flertal uppvaknanden 

på natten (Broström et al, 2001; Dogan et al, 2004; Lee et al, 2005). Andra sjukdomssymtom 

som påverkade sömnen negativt var muskelryckningar under natten hos patienter med 

Parkinsons sjukdom. Patienter med njursjukdom led ofta av insomningsproblem och trötthet 

(Reid, 2001). 
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Flera studier beskrev att mediciner påverkade patienternas sömn negativt. Patienterna 

upplevde att de blev trötta av medicinen och behövde sova några timmar på dagen (Broström 

et al, 2001; Raymond, 2004).  Raymond et al (2004) poängterade att höga doser av analgetika 

resulterade i ökad aktivitetsnivå och svårigheter att somna om på natten . I en annan studie 

jämfördes de patienter som använde sömnmedicin med patienter som inte använde dessa. De 

som tog sömnmedicinen upplevde inte bättre sömnkvalitet jämfört med de som inte tog 

medicinen. Dessutom hade de som tog medicinen och vaknade, svårare att somna om (Ersser 

et al,1999).

I flera studier framkom att patienter på sjukhus var inaktiva dagtid. De sov på dagen vilket 

ledde till sömnlöshet nattetid (Dogan et al, 2004; Jarman et al, 2002; Lee et al, 2005; Reid 

2001). Äldre patienter tenderade att vakna tidigare på morgonen under sjukhusvistelsen och 

upplevde att de behövde ta en tupplur på dagen för att kompensera nattsömnen (Dogan et al, 

2004; Lee et al, 2005; Reid, 2001).

Känslomässiga symtom som stör patientens sömn på sjukhus

Oro, rädsla och osäkerhet var vanliga upplevelser hos patienter inför natten på sjukhus, vilket 

påverkade sömnen negativt (Broström et al, 2001; Dogan et al, 2004; Lee et al, 2005).

Enligt Broström et al (2001), Dogan et al (2004) & Reid (2001) upplevde många patienter 

sömnstörningar på sjukhus på grund av oro och ängslan över hur sjukdomen påverkade 

kroppen. Även tankar om framtid och närstående oroade patienten. Dogan et al (2004) 

framhöll att patienter som tidigare legat på sjukhus upplevde sämre sömnkvalitet på grund av 

den hjälplöshet de upplevde. Denna hjälplöshet beskriver även Lee et al (2005) som en 

väsentlig orsak till sömnstörningar.  Patienterna upplevde hjälplöshet på grund av 

inskränkningar i sitt normala liv och rutiner. Att ligga vaken om natten och vänta på den filt 

man bett om eller få hjälp till toaletten. Känslor av hjälplöshet bottnade i den dagliga 

inaktivitet som många av patienterna upplevde.  En del fyllde sin dag med att titta på TV, 

genom att sitta på en stol eller ligga på sängen. Dessa dagar fyllda av inaktivitet, följdes av 

sömnlösa nätter. 

                

11



                ”Patients in a hospital either sit and lie down in the daytime. 

                 When you lie down in the daytime, you may fall a sleep.

                 Then you`d be unable to fall asleep at night”.

                                                                                        (Lee et al 2005, s.341).

På ett turkiskt sjukhus upplevde kvinnor sämre nattsömn än män. En bidragande orsak var 

den oro och de skuldkänslor som framförallt kvinnorna kände över att inte kunna utföra sina 

vardagliga hushållssysslor. Detta berodde på att kvinnor kände större förpliktelser till hemmet 

jämfört med männen (Dogan et al, 2004).

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att främja patientens möjlighet 

till sömn

Sjuksköterskan har en betydelsefull uppgift genom att ställa frågor om sömn vid samtal med 

patienten och identifiera negativa upplevelser som oro, ängslan, hjälplöshet och bristande 

kontroll över sin situation, för att kunna främja patientens möjlighet till sömn. Dessa samtal 

bör inleda sjukhusvistelsen och fortsätta under hela vårdtiden (Lee et al, 2005). 

Flera patienter beskrev behovet av rådgivning och information om sin sjukdom och om hur 

sömnen påverkades av symtomen . Genom att vårdpersonalen aktivt lyssnade och fanns till 

hands upplevde patienten trygghet och säkerhet inför natten på sjukhus vilket hade en positiv 

inverkan på sömnen och förbättrade förutsättningarna till sömn för patienten (Broström et al, 

2001; Reid, 2001). Patienter som upplevde mycket oro angående sin prognos och hur 

sjukdomen skulle utvecklas, kunde ha svårt att komma till ro under natten. Ett lyssnande öra 

och lugnande samtal var dock inte alltid tillräckligt, ibland behövde de även sömntablett för 

att kunna sova (Reid, 2001).

Ljud kunde även ha en positiv inverkan på sömnen. Lai et al (2005) lät deltagarna i en studie 

lyssna på musik vid sänggåendet. Resultatet visade att sömnen förbättrades avsevärt. Det 

framkom att sömnkvaliteten upplevdes mer positivt och sömnen förlängdes under natten. 

Resultatet stöds av Lane et al (2008) som rekommenderade lugn musik, massage och 

avslappning innan sänggåendet, för att främja en god nattsömn. 
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För att minska störande ljudnivåer kan sjuksköterskan bidra med åtgärder. Till exempel bör 

patienten alltid erbjudas öronproppar inför natten på sjukhus. Öronpropparna ska vara mjuka 

och välanpassade för örat.  Personalen bör ha skor som är mjuka och tysta vid beröring mot 

golvet och de kan med fördel prata med varandra utanför salen om det är möjligt. Flytt av 

patienter under natten bör undvikas om det finns andra möjligheter till exempel att det görs 

innan natten inträder (Lane et al, 2008; Reid, 2001). Beträffande temperaturen på natten kan 

alla patienter erbjudas en extra filt inför natten. En höjning av hudtemperaturen med 0.4 

grader underlättade insomningen samt gav en jämn bibehållen sömn under natten (Roy et al, 

2008).

Att få eget rum på sjukhus kan vara en vinst för patienten. Studier visade nämligen att de 

patienter som sov i enskilt rum hade längre sovperioder än de som sov i flerbäddssalar. 

Särskilt tydligt blev detta hos de patienter som vanligtvis bodde ensamma hemma. De hade 

svårigheter att sova i en sal med fler än en säng och de stördes framför allt av patienterna runt 

omkring (Lee et al, 2005; Raymond et al, 2004).

Patienter som blir inlagda på sjukhus får ofta ändra rutiner som de är vana vid hemma. Det 

kan till exempel vara den tid då medicinen brukar intagas. På de flesta sjukhus finns det 

särskilda tider då medicin administreras till patienten. I en studie (Jarman et al 2002) ändrades 

dessa tider då syftet var att undersöka patientens sömn samt sjuksköterskans upplevelser om 

flexibla medicintider. Resultatet visade att patienten hade längre sovperiod då tiden för 

medicinintag liknade den de var vana vid hemifrån. De flesta ville ha sin medicin tidigare på 

kvällen så att de sedan kunde sova. På morgonen önskade flertalet att inte bli väckta för att ta 

sin medicin klockan 06.00. Ur ett sjuksköterskeperspektiv upplevde de flesta sjuksköterskor 

att flexibla, individanpassade medicintider var positivt. Det fanns dock ett orosmoln bland 

några sjuksköterskor då administrering av mediciner kunde glömmas bort, till exempel vid 

arbetsskifte eller mediciner som riskerades att ges för sent och  för nära nästkommande 

medicineringstid.  Dessa förändringar kunde medföra justeringar i andra rutiner på 

avdelningen.
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DISKUSSION

Metoddiskussion
 I början av sökprocessen användes sleep som huvudsökord i varje sökning och 

kombinerades med tidigare angivna sökord. I ett senare skede av sökprocessen 

användes även disturbance, vilket skulle ha används i ett tidigare skede då några artiklar 

dök upp då detta ord skrevs in. En ny artikel inkluderades. Orden skrevs i olika ordning 

med ”and” emellan men sleep stod alltid först i sökningen. Samma artiklar framkom i 

flera databaser med olika kombinationer av sökord, vilket styrker att relevanta sökord 

användes. Möjligen kunde ännu fler artiklar framkommit om andra ord som synonym 

till sömn hade används, till exempel rest och nap. Valda artiklar erhöll dock hög 

kvalitet vid kvalitetsgranskning. Vid manuell sökning genom granskning av 

referenslistor inkluderades några studier, men dessvärre fick ett par mycket intressanta 

exkluderas då de var äldre än 10 år. Vid sökningarna påträffades främst artiklar på 

engelska men en relevant artikel skriven på kinesiska exkluderades då ingen av oss 

behärskar detta språk. 

Det fanns många artiklar i ämnet sömn, men när det handlade om sömn på 

sjukvårdsinrättningar blev det färre utfall. Två av de valda artiklarna bestod av studier som 

var genomförda i Sverige och de övriga var genomförda i Europa, Asien, Australien samt 

USA/Canada. Det ger en bredd avseende resultatet då världens hörn finns representerade. 

Samtliga artiklar som används är skrivna på engelska. Flertalet var lätta att översätta till 

svenska, dock fanns ett par artiklar som var svåra och reservationer finns för missförstånd och 

felaktigheter i översättningen. I flera av de kvantitativa studierna har samma frågeformulär 

använts, Pittsburgh Sleep Quality Index (bilaga 5), vilket kan styrka tillförlitligheten i 

resultatet. Fyra studier är kvalitativa och patienters upplevelser om sömn blir mer nyanserade 

eftersom de är baserade på intervjuer. Om sökordet ”experiences” hade använts skulle 

förmodligen flera kvalitativa studier identifierats under sökningen. 

Forskarna i en kvalitativ studie bör ta hänsyn till sin förförståelse som avser den 

kunskap som forskaren har inom det område där studien har genomförts (Forsberg & 

Wengström, 2003). Vår erfarenhet inom området gjorde oss observanta på att i största 

möjliga omfattning förbli objektiva vid sammanställning av resultatet. Trots detta kan 
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tolkningen av texterna ha påverkats av tidigare erfarenheter. Våra erfarenheter av 

patientens upplevelse av sömn på sjukhus ligger till grund för val av ämnesområde. Vi 

möter dagligen i arbetet som sjuksköterskor patienter som har svårt att sova om 

nätterna. Funderingar och iakttagelser kring sömnsvårigheter på sjukhus väckte vår 

nyfikenhet till att undersöka möjlighet till förbättring för patienten. Mycket av 

innehållet i artiklarna överensstämde med tidigare uppfattning om vad patienter 

upplever som sömnstörande, men det framkom även nya fynd som resulterade i 

reflektioner och diskussioner. Enligt Friberg (2006) & Granskär el al (2008) ska 

eventuella svagheter och problem i arbetet belysas. Kanske kunde en annan metod valts 

till denna studie? En intervjustudie hade troligtvis i ännu större utsträckning givit ett 

användbart resultat för klinisk verksamhet.

Resultatdiskussion
Sömn och behovet av sömn är individuellt och en förutsättning för kroppens fysiska och 

mentala återhämtning (Wallskär, 2008). När människan drabbas av sjukdom eller 

genomgår ett kirurgiskt ingrepp ökar kroppens behov av sömn för att ge kraft till 

återhämtning (Jahren, 1998). Enligt vår erfarenhet talas det ofta om sömnens betydelse 

för hälsa och välbefinnande men det är sällan någon diskussion förs i vården om 

sömnens betydelse för patienten och hur sjuksköterskan kan förbättra möjligheten till 

patientens sömn.

 Resultatet visade att det fanns flera faktorer som störde patientens sömn under 

sjukhusvistelsen men störande ljud var det vanligaste. Många patienter upplevde att 

ljudnivåerna på sjukhuset var för höga och att det framförallt var medpatienter på salen 

och vårdpersonal som störde (Dogan et al, 2004; Ersser et al, 1999; Jarman et al, 2002; 

Lane et al, 2008; Ried, 2001). Florence Nightingale skrev redan på 1800-talet om oljud 

som störde patientens sömn och det påverkade den sjukes förmåga att tillfriskna. 

Plötsligt uppkomna och onödiga oljud påverkade hjärnan negativt och ofta var det 

sjuksköterskan som var orsaken. Hon skrev vidare att om patienten väcktes plötsligt av 

oljud på natten, tog det lång tid innan patienten kom till ro igen. Ljuden på sjukhus var 

för de flesta patienter okända, vilket betydde att de lätt vaknade av dem (Nightingale, 

1969). 
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 Forskning bekräftar att ljudnivåerna på sjukhusen ökat de senaste årtiondena och att det 

är framförallt människorna som arbetar som skapar oljud. Även medicinteknisk 

utrustning samt förflyttning av material och patienter gav upphov till störande ljud 

(Busch-Vishniac et al, 2005). Att patienternas sömn störs av olika ljud är inget 

överraskande. Våra erfarenheter visar att patienter ofta har önskemål om att få ett eget 

rum för att inte bli störda av andra. Anledningen kan vara att patienten under tidigare 

vistelser på sjukhus har negativa erfarenheter av sömnlösa nätter på sal med andra 

patienter. Autonomiprincipen går ut på att patienten ska kunna bestämma över sig själv 

och göra sina val (Thorsen, 1997). För att patienten ska få valmöjlighet behövs 

information om vad som finns att välja emellan. Att erbjuda patienten enkelsal skulle 

kunna främja patientens sömn under sjukhusvistelsen men eftersom de flesta sjukhus 

endast har ett fåtal enkelsalar kan detta bli svårt. Enligt våra erfarenheter informeras inte 

patienten om att enkelsalar finns eftersom dessa prioriteras till svårt sjuka eller döende 

patienter och inte till patienter med sömnsvårigheter. 

Sjuksköterskan ställs inför svåra val att i möjligaste mån infria patientens önskemål om 

en lugn och ostörd sovmiljö på sjukhus. Vem har störst behov? Ur ett konsekvensetiskt 

perspektiv bör man avgöra om handlingen är rätt eller fel. Bedöms konsekvenserna 

goda är handlingen rätt (Thorsen, 1997). Samtidigt ställs krav från organisationen att 

sjuksköterskor ska sträva efter att hålla kostnaderna för omvårdnad låga. Ur ett 

pliktetiskt perspektiv bedöms handlingen rätt eller orätt av egenskaperna i själva 

utförandet av handlingen (a.a). Omflyttning av patienter nattetid på vårdavdelningar är 

vanligt förekommande eftersom nya patienter behöver vård och en sängplats. Ljudet 

som skapas stör många patienters sömn på avdelningen . Sjuksköterskan ställs inför ett 

etiskt dilemma då organisationen kräver omflyttning på natten för att skapa nya 

sängplatser. Konsekvensen blir att patienter väcks upp mitt i natten. Ingen hänsyn tas till 

patientens självbestämmande. Vilken handling är rätt? 

Patienten ska störas så lite som möjligt på natten, samtidigt bör sjuksköterskan veta om 

någon patient ligger vaken (Southwell, 1995).  Vi anser att sjuksköterskan bör vara 

medveten om hur och vilka ljud som stör patienten på natten dessutom fundera över 
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vilka aktiviteter som behöver utföras på natten och vilka konsekvenser oljud har för 

patienten. Att tala tyst, att stänga av ljudet på telefon och övervakningsapparater samt 

att använda skor som inte låter så mycket är exempel på åtgärder som inte kostar så 

mycket. 

Resultatet i flera studier visade att patienter upplevde att oro och otrygghet påverkade 

sömnen negativt. Patienterna upplevde att sömnen förbättrades när sjuksköterskan 

informerade dem om sjukdom och symtom men även angående de rutiner som fanns på 

avdelningen och vid olika behandlingar (Broström et al, 2001; Reid, 2001). Enligt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) har sjuksköterskan ansvar för att ge 

information som ger förutsättning till samtycke för vård och behandling.

 Information är en åtgärd som riktar sig mot patientens upplevelse av trygghet. 

Tryggheten ökar välbefinnandet och möjlighet till att slappna och sova. Sjuksköterskan 

har omvårdnadsansvar för patienten och bör ge skriftlig och muntlig information för att 

kunna involvera patienten och ge trygghet (Jahren,1998). Patient empowerment är ett 

förhållningssätt för sjuksköterskan där avsikten är att genom information ge patienten 

möjlighet till att bli stärkt i sin egenvård. Det betyder att tillåta en avslappnande miljö 

som på ett naturligt sätt ger patienten trygghet och känsla av välbefinnande. Stress och 

oro som patienten kan uppleva har visat sig störa sömnen på sjukhus (Klang- 

Söderkvist, 2008).

Det är en utmaning för sjuksköterskan som arbetar under stor tidspress på en avdelning 

med ansvar för många patienter att verkligen prioritera informationen och se detta som 

ett viktigt arbetsredskap. Att förvissa sig om att patienten har tagit till sig den 

information som givits samt att ge svar på patientens frågor, då oron över att inte veta 

kan medföra sömnlösa nätter för patienten. Rutiner på sjukhuset är ofta främmande och 

skiljer sig mycket från rutinerna hemma, vilket kan göra att patienterna känner sig 

otrygga och får svårt att sova. Relevant information medför att patienten får kunskap 

om rutiner på avdelningen och därmed möjlighet att tala om sin eventuella oro samt att 

kunna påverka sina sömnrutiner (Rooke, 1997). Sjuksköterskan kan fråga patienten hur 

deras sömnrutiner ser ut hemma för att i möjligaste mån försöka efterlikna dessa.  
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Sjuksköterskan har en betydande uppgift i att tillfredställa patientens sömnbehov under 

sjukhusvistelsen samt att vara medveten om vilka sömnstörande faktorer som finns och 

kunna identifiera dessa. Patienter ska inte känna rädsla eller oro över att uttrycka sina 

behov och önskemål. Många störande faktorer kan med enkla omvårdnadsåtgärder 

avhjälpas för att i möjligaste mån främja patientens sömn under sjukhusvistelsen. Det är 

anmärkningsvärt att sömnen och de faktorer som stör patienter på sjukhus inte 

uppmärksammas mer då sömnen har en viktig betydelse för kroppens tillfrisknade efter 

sjukdom. Konsekvensen av störd sömn kan ge längre vårdtid och påverkar därmed inte 

enbart patienten utan även organisationens ekonomi. Kan det vara så att en 

intervjustudie om patienters sömnsvårigheter på sjukhus skulle uppmärksammas av 

organisationen ifall den syftade till att minska vårdtiderna och därmed minska 

kostnaderna? 
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Bilaga 1

Sökschema för datorbaserad litteratursökning

Datum Databas Sökord och boolesk 
operator (and, or, not)

Begränsningar Typ av sökning 
(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term)

Antal 
träffar

Motiv till 
exklusion av 
artiklar

Utvalda artiklar 

090505 Psyk Info Sleep 
And hospital
And environment

År 1999-2009 abstract 14514
533
36

Endast 1 
uppfyllde syftet

1

090505 Pub med Sleep and hospital
And patient
And nurse

År 1999-2009 abstract 679
481
4

Stämmer ej med 
syftet

0

090514 Elin Skane Sleep quality in hospitalized 
patients

År 1999-2009 Titel från annan
referenslista

1

090514 Cochrane library Sleep 
and environment
and patient 
and light

År 1999-2009 abstract 75
33
13

Inga uppfyllde 
syftet.

0

090928 Elin@skane Sleep and hospital
And environment

År 1999-2009 Abstract 567
16

2 uppfyllde syftet 2

090928 Pubmed Sleep 
And  noise
And pain

År 1999-2009 Abstract 102199
1035
78

2 uppfyllde syftet 2

091005 Medline Sleep 
And hospital 
And environment

År 1999-2009 abstract 34220
1752
49

3 uppfyllde syftet 3

091009 Cinahl Sleep 
And hospital
And environment

År 1999-2009 Abstract 7260
594
35

De som inte 
svarade upp mot 
syftet

2

091019 Pub Med Sleep 
And patient 

År 1999-2009 Abstract 7852
3327

1 uppfyllde syftet 1



And temperature
And cold

12

091019 Elin@skane Sleep 
And hospital and 
And environment
And care

År 1999-2009 Abstract 18269
804
24
12

Endast 1 
uppfyllde syftet.

0
0
1
0

091117 Elinskane  Sleep
 and hospital
 and depression

 År 1999-2009 Abstract 18272
806
3

2 st uppfyller ej 
syftet

0
0
1

091207 Bibliotek, CSK Manuell sökning
Tidskrift  Journal of 
Advanced Nursing 

Samma som ovan 1 1

091207 Cochrane libray Sleep and  pain År 1999-2009 Abstract 31 30 st uppfyller ej 
syftet.

1

091207 Elinskane Sleep and disturbance År 1999-2009 Abstract 100 Några som 
uppfyller syftet, 
men vi har redan 
dem. En ny valdes 
ut.

1



Bilaga 2
Artikelöversikt.

Titel: Allowing the patients to sleep; Flexible medication times in an acute hospital.
Författare: Jarman, H; Jacobs, E; Walter, R; Witney, C & Zielinsky, V
Tidskrift: Journal of Nursing Practice, 8, 75-80, 2002.
Land: Australien.
Syfte: Syftet var att jämföra sömnvanorna hos patienter på sjukhus med personer i hemmiljö. Undersöka patienters förändring av sömn vid 
förändrade medicintider samt sjuksköterskors upplevelser av detta.
Metod: En kvantitativ metod. Ur både sjuksköterske- och patientperspektiv. 25 sjuksköterskor och 52 patienter deltog där frågeformulär 
användes.
Resultat: Resultatet av förändrade, mer flexibla medicintider på sjukhuset gjorde att patienterna kunde sova längre bland annat på morgonen. 
Tiderna var mer lika de tider de var vana vid hemifrån. Sjuksköterskorna i studien upplevde detta positivt men det fanns en oro bland dem att 
mediciner kunde glömmas bort då rutinerna ändades.
Kvalitet: Hög.
___________________________________________________________________________

Titel: Diminished Capability to Recognize the Optimal Temperature for Sleep initiation May Contribute to Poor Sleep in Elderly People.
Författare: Roy, J E M; Rayman, M S; Eus, J W & Van Someren, Ph D.
 Tidskrift: Sleep, 31, (9), 1301-1308,  2008.
Land: Nederländerna.
Syfte: Syftet var att undersöka i fall små förändringar av kroppstemperaturen påverkade sömnen hos äldre utan och med sömnproblem samt om 
dessa små förändringarna kunde hjälpa att bibehålla sömnen under natten.
Metod: En kvantitativ metod. Åtta individer utan sömnproblem (kontrollgrupp) och åtta individer med sömnproblem deltog i studien. Alla 
deltagare utsattes under två dagar för små temperaturförändringar på huden samtidigt som protokoll och sömndagbok fördes.
Resultat: De personer med sömnsvårigheter utförde signifikant sämre än kontrollgruppen i testet som kontrollerar den dagliga funktionen. 
Deltagare i gruppen med sömnproblem skilde sig inte mot kontrollgruppen med respekt till VM (visou-spatial-working-memory-



test).Uppvämning av huden närmast kroppens mitt med 0.4 grader underlättade sömnen hos både de som hade sömnproblem och de som inte 
hade sömnproblem.
Kvalitet: Medel.

____________________________________________________________________________________________________________________

Titel: Factors affecting how patients sleep in the hospital environment
Författare: Reid, E.
Tidskrift: British Journal of Nursing, 10, (14), 2001.
Land: England.
Syfte: Att belysa de faktorer som påverkade patienten under sjukhusvistelsen.
Metod: En kvalitativ studie. En sammanställning av intervjuer med patienter och sjuksköterskor angående sovmiljön och dess störande faktorer 
under sjukhusvistelsen.
Resultat: Sömn är en i högsta grad subjektiv upplevelse. Det är inte enbart miljöstörande faktorer som stör patientens sömn under 
sjukhusvistelsen utan även fysiska och psykiska faktorer har stor betydelse. 
Kvalitet: Medel.
___________________________________________________________________________
 
Titel: Music improves sleep quality in older adults.
Författare: Lai, H L & Good, M.
Tidskrift: Journal of Advanced Nursing, 49,(3), 234-244, 2005.
Land: USA/ Taiwan.
Syfte: Syftet var undersöka sömnkvaliteten hos äldre män och kvinnor då de fick lyssna på lugn musik vid sänggåendet.
Metod: En randomiserad studie. 60 personer mellan 60-83 år med sömnproblem deltog. De fick under 3 veckors tid lyssna på 45 minuter av 
självvald musik vid sänggåendet. Frågeformulär som användes: Pittsburgh Sleep Quality Index och Epworth Sleepiness Scale. Studien 
påbörjades vid vårdinrättningar.
Resultat: Genom att lyssna på musik vid sänggåendet kunde personerna somna fortare, hade längre sömnperioder och upplevde att 



sömnstörningarna avtog. 
Kvalitet: Hög
___________________________________________________________________________

Titel: Noise and sleep disturbance factors before and after implementation of a behavioural modification programme.
Författare: Monsen, M & Edell-Gustafsson, U.
Tidskrift: Intensiv and Critical Care Nursing, 21, 208-219, 2004.
Land: Sverige.
Syfte: Syftet var att undersöka de sömnstörande faktorerna på en intensivvårdsavdelning före och efter införandet av nya rutiner och störningsfria 
perioder på avdelningen.
Metod: En kvantitativ metod.  Det gjordes decibelmätningar före och efter införandet av nya rutiner och störningsfria perioder på avdelningen. 
Dokumentation av sömnstörande faktorer gjordes av personal under 14 stycken  24-timmars perioder. Därefter sammanställdes och jämfördes 
resultatet.
Resultat: Högst ljudnivå uppmättes vid personalbyte. Generella sjuksköterskerutiner störde patienternas sömn mest. Ljudnivåerna sänktes 
generellt efter införandet av störningsfria perioder.
Kvalitet: Hög.
___________________________________________________________________________

Titel: Older men’s experinces of sleep in the hospital.
Författare:  Lee, C Y; Pau Le Low, L & Twinn, S.
Tidskrift: Journal of Clinical Nursing, 16, 336-343, 2005.
Land: Hong Kong.
Syfte: Syftet var att undersöka sömnupplevelser hos äldre män under en sjukhusvistelse.
Metod: En kvalitativ metod. Ur patientperspektiv. Sex män på en rehabiliteringsklinik intervjuades vid flera tillfällen. Sovdagbok fördes. 
Resultat: Alla deltagare i studien upplevde försämrad sömn under vistelsen på sjukhus. 
Kvalitet: Hög.



Titel: Patients with congestive heart failure and their conceptions of their sleep situation 
Författare: Brostöm, A; Strömberg, A;  Dahlström, U & Fridlund, B.
Tidskrift: Journal of Advanced Nursing, 34, (4), 520-529, 2001.
Land: Sverige.
Syfte: Beskriva uppfattningen av sin sömn hos patienter med hjärtfel.
Metod: Kvalitativ metod. Intervjuer gjordes med 20 patienter utifrån ett patientperspektiv.
Resultat:  Sjukdomen  påverkade  sömnen  negativt  vilket  ledde  till  humörsvängningar,  koncentrationssvårigheter,  trötthet  och  känslor  av 
likgiltighet hos patienterna, vilket ledde till att patienten vilade mycket dagtid och isolerade sig från omvärlden.
Kvalitet: Hög.

____________________________________________________________________________________________________________________

Titel: Self-reported sleep disturbance of patients with heart failure in Taiwan.
Författare: Chen, H M; Clark, A P; Tsai, L M &  Chao, Y F.
Tidskrift: Nursing research, 58, (1), 63-71, 2009.
Land: Taiwan.
Syfte: Att undersöka upplevda sömnstörningar hos patienter med hjärt-kärlsjukdom.
Metod: En kvalitativ intervjustudie. 125 patienter från 2 sjukhus i Taiwan deltog och intervjuerna var individuella. Medelåldern på deltagarna var
  67,8 år. Olika frågeformulär användes bland annat Pittsburgh sleep quality index och Kansas City cardiomyopathy questionnarie m fl. 
Resultat: Nästan hälften av deltagarna rankade sin sömn som ”ganska bra”. 42 % tyckte att sömnen var dålig eller mycket dålig. 25 % uppgav att 

de sov mindre än 5 timmar/natt. En av de vanligaste orsaken till störd sömn var toalettbesök.
Kvalitet: Hög.

Titel: Sleep disruption experienced by surgical patients in an acute hospital.



Författare: Lane, T & East, L A.
Tidskrift: British journal of nursing, 17, (12), 2008.
Land: England.
Syfte: Syftet var att identifiera sömnstörningar hos kirurgiska patienter samt beskriva deras upplevelser av sömnstörningarna.
Metod: En mixad metod ur både en kvalitativ aspekt samt en kvantitativ. 17 patienter (5 kvinnor och 12 män) från 3 sjukhus ingick i studien. 
Ålder 18- 89 år.
Resultat: Studien visade ett starkt samband mellan faktorer i miljön och patientens sömnstörningar. Det fanns även ett samband mellan främst 
obehag och smärta hos patienten och sömnstörningar, dock ej lika starkt.
Kvalietet: Hög.
___________________________________________________________________________

Titel: Sleep disturbances and depression in the elderly in Japan.
Författare: Sukegawa, T; Itoga, M; Seno, H; Miura, S; Inagaki, T; Saito, W; Uegaki, J; Miyaoka, T; Momose, I; Kasahara, K; Oshiro, R; 
Shimizu, Y; Yasukawa, R; Mihara, T; Maeda, T; Mizuno, S; Tsubouchi, K; Inami, Y & Horiguchi, J.
Tidskrift: Psychiatry and clinical Neuroscinces, 57, 265-270, 2003.
Land: Japan
Syfte: Undersöka sambandet mellan sömnstörningar och depression hos äldre japanska personer.
Metod: En kvantitativ metod. 2023 människor deltog (1008 män och 1015 kvinnor). Undersökningen påbörjades på en vårdinrättning.  Olika 
frågeformulär användes, bland annat en japansk geriatrisk uppskattningsskala om depression och Pittsburgh sleep quality index scale i en 
japanska version. Det ingick även frågeformulär om restless legs och nutritionsproblem. 
Resultat: Det framkom att ca 37 % hade sömnstörningar och ca 30 % hade depression. Kvinnor visade vara överrepresenterade av de som var 
deprimerade. Det fick till följd kortare sömnperioder och svårigheter att somna. Även andningsproblem, frusenhet, smärta samt toalettbesök 
fanns med som orsak till störd sömn. 
Kvalitet: Medel.



Titel: Sleep disturbances, pain and analgesia in adults hospitalized for burn injuries
Författare: Raymond, I.,Ancoli-Israel, S & Choiniere, M.
Tidskrift: Sleep Medicine, 5, 551-559, 2004.
Land: Canada/ USA.
Syfte: Att undersöka sömnstörningar hos patienter med brännskador, deras smärtintensitet och smärtmedicin som administrerades till patienten.
Metod: Deltagarna i studien var inneliggande på en brännskadeavdelning i Montreal mellan Januari 2002 och Mars 2003. 16 stycken deltog  och 
alla var under 50 år.  De fick svara på ett frågeformulär (Pittsburgh Sleep Questionnarie Index, PSQI). Frågorna handlade om sömnvanor, 
sömnlängd och upplevd sömnkvalitet under natten.
Resultat: Sömnlängden varierade bland deltagarna, medellängden var 5,5 timmar/natt med flera uppvaknanden. Det fanns ett samband mellan 
sömnstörningar, smärta och medicin. En sömnlös natt följdes av ett högre intag av analgetika nästa dag.
Kvalitet: Hög.
____________________________________________________________________________________________________________________
 

Titel: Sleep quality in hospitalized patients.
Författare: Dogan et al.
Tidskrift: Journal of clinical nursing, 14, 107-113, 2004.
Land: Turkiet
Syfte: Att jämföra sömnkvaliteten hos patienter på ett sjukhus samt hos en kontrollgrupp.
Metod: En kvantitativ metod ur både sjuksköterske- och patientperspektiv. Intervjuer gjordes med patienter från olika avdelningar och 
jämförelser gjordes sedan med kontrollgruppen.
Resultat:  Patienterna på sjukhuset sov sämre än hemma, särskilt patienterna på den psykiatriska avdelningen.
Kvalitet: Hög.



Titel: The sleep of older people in hospital and nursing homes.
Författare: Ersser et al.
Tidskrift: Journal of clinical nursing, 8, 360-368, 1999.
Land: England.
Syfte: Att jämföra sömnen hos patienter på sjukhus och sjukhem.
Metod: En kvalitativ intervjustudie där 32 patienter över 60 år deltog. De var inneliggande på sjukhus eller bodde på ett sjukhem. 
Resultat: Patienterna på sjukhemmen upplevde bättre sömnkvalitet än patienterna på sjukhusen. Orsakerna till sömnstörningar var bland annat 
smärta och toalettbesök.
Kvalitet: Medel.
_______________________________________________________________________

Bilaga 3



Kvalitetsmall för granskning av kvantitativa studier.

1. Är syftet med studien beskrivet på ett tydligt sätt?
2. Är frågeställningarna i studien tydligt beskrivna?
3. Finns inklusionskriterier och exklusionskriterier beskrivna i studien?
4. Finns beskrivning om vilken urvalsmetod som används i studien?
5. Är undersökningsgruppen i studien representativ för befolkningen?
6. Finns det beskrivet var undersökningen är genomförd?
7. Antal deltagare i studien?
8.  Finns mätmetoder beskrivna?
9. Var reliabiliteten beräknad?
10.Var validiteten diskuterad?
11. Finns bortfallsanalys beskrivet?

Bedömning av studiens kvalitet:

Låg kvalitet  0-4 poäng
Medel kvalitet  5- 7 poäng
Hög kvalitet   8-11 poäng

Bilaga 4



Kvalitetsmall för granskning av kvalitativa studier.

1. Är syftet med studien beskrivet på ett tydligt sätt?
2. Finns relevanta frågeställningar utifrån syftet?
3. Finns inklusions- och exklusionskriterier tydligt beskrivna?
4. Är urvalet beskrivet?
5. Finns datainsamlingsmetoder i studien beskrivna?
6. Finns en tydlig begreppsanalys?
7. Är analys och tolkning av resultat omdiskuterade?
8. Är trovärdighet av resultatet beskrivet?
9. Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?
10. Har resultatet klinisk relevans?

Bedömning av studiens kvalitet:

Låg kvalitet          0-4 poäng
Medel kvalitet      5-7 poäng
Hög kvalitet         8-10 poäng

 



Bilaga 5

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)

D. J. Buysse, C. F. Reynolds III, T. H. Monk, S. R. Berman, and D. J. Kupfer
Modified From: Rush J, et al:  Handbook of Psychiatric Measures, APA, Washington DC, 2000

GOALS
The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (Buysse et al. 1989a) was developed to measure sleep quality during the previous month and to 

discriminate between good and poor sleepers. Sleep quality is a complex phenomenon that involves several dimensions, each of which is 

covered by the PSQI. The covered domains include Subjective Sleep Quality, Sleep Latency, Sleep Duration, Habitual Sleep Efficiency, 

Sleep Disturbances, Use of Sleep Medications, and Daytime Dysfunction.

DESCRIPTION
The PSQI is composed of 19 self-rated questions and 5 questions rated by a bed partner or roommate (only the self-rated items are used in 

scoring the scale). The self-administered scale contains 15 multiple-choice items that inquire about frequency of sleep disturbances and 

subjective sleep quality and 4 write-in items that inquire about typical bedtime, wake-up time, sleep latency, and sleep duration. The 5 bed 

partner questions are multiple-choice ratings of sleep disturbance. All items are brief and easy for most adolescents and adults to 

understand. The items have also been adapted so that they can be administered by a clinician or research assistant. Sample self-rated items 

are provided in Example 30 –1.



The PSQI generates seven scores that correspond to the domains listed previously. Each
component score ranges from 0 (no difficulty) to 3 (severe difficulty). The component scores are summed to produce a global score (range of 0–21). A PSQI global score >5 
is considered to be suggestive of significant sleep disturbance. Cutoff scores are not available for component scales.

PRACTICAL ISSUES
It takes most patients 5–10 minutes to complete the PSQI. No training is needed to administer and score it. Scoring time is less than 5 minutes. The scale and scoring 
instructions are available in the original publication (Buysse et al. 1989a) or by request from the author:
Daniel J. Buysse, M.D.
Western Psychiatric Institute and Clinic
3811 O’Hara Street
Pittsburgh, PA 15213

PSYCHOMETRIC PROPERTIES

Reliability
Internal consistency was demonstrated in a sample of healthy control subjects (n = 52), patients with sleep disorders (n = 62), and 

depressed patients (n = 34); Cronbach’s alpha was 0.83 for the global score. Correlations between the component scales and the total score 

ranged from 0.35 to 0.76. Correlations of items with the total score ranged from 0.20 to 0.66. Test-retest reliability (average interval of 28 

days) with a subset of 91 of the patients and control subjects described earlier (43 control subjects, 22 depressed patients, and 26 patients 

with sleep disorders) was 0.85 for the global score and 0.65–0.84 for component scales. A small sample of elderly patients (n = 19) 

evaluated over an average interval of 19 days revealed similar findings (global reliability = 0.82; component scale score = 0.45–0.84).

Validity
Patients with sleep disorders (n = 62) or psychiatric disorders associated with sleep
disturbances (e.g., depressive and anxiety disorders) (n = 34) scored significantly higher than healthy control subjects (n = 52) on global and component scales. Component 
scales



significantly differentiated diagnostic groups. A post hoc cutoff score of 5 on the PSQI produced a sensitivity of 89.6% and a specificity of 86.5% of patients versus control 
subjects. This cutoff score correctly identified 84% of patients with disorders of initiating or maintaining sleep, 89% of patients with disorders of excessive sleepiness, and 
97% of depressed patients. Group differences on the PSQI between patients and control subjects were substantiated by comparable group differences in polysomonographic 
measures for sleep latency, sleep efficiency, sleep duration, and number of arousals. However, PSQI component scale scores were not significantly correlated with 
corresponding polysomnographic measures (in the same sample of 148 patients and control subjects), with the exception of sleep latency (r = 0.33). The global PSQI score 
was correlated with sleep latency (r = 0.20) but not with any other polysomnographic measures.
In studies that compared patients with anxiety disorders with control subjects, those with
panic disorder and those with social phobia exceeded the control group on global PSQI scores and on Subjective Sleep Quality, Sleep Latency, Sleep Disturbances, and 
Daytime Dysfunction subscales.

CLINICAL UTILITY
The PSQI was designed to provide a reliable, valid, and standardized measure of sleep quality. Preliminary results with the scale suggest that it is successful on all three 
counts.
Within sleep disorder treatment settings, the test should be useful in providing initial indexes of the severity and nature of sleep disturbances. Within a general psychiatric or 
medical setting, the PSQI appears to be useful as an initial screen to identify good and poor sleepers. Furthermore, although not as psychometrically sound as the overall 
score, the component scales appear to provide preliminary signs of specific types of sleep disturbance. Although in theory the PSQI should be useful in identifying patients for 
whom polysomnographic evaluation may be necessary, its actual performance as a screening tool has not been reported (i.e., false-positive and false-negative rates compared 
with results from the polysomnogram). The PSQI component scales do not, by and large, reflect corresponding polysomnographic findings. In any case, the PSQI is not 
sufficient to provide accurate clinical diagnoses of sleep disorders. Furthermore, there are no data establishing its sensitivity to change; thus, it is not known whether the scale 
is useful for monitoring treatment response.

REFERENCES AND SUGGESTED READINGS
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